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"QUE AR! A gente das cidades, afeita a sorver um 
indecoroso gaz feito de pó em suspensão num mixto de mau azoto e 
peor oxigênio, ignora o prazer sadio que é sentir os pulmões 
borbulhantes deste fluido vital em estado de virgindade. O oxigênio, 
fresquinho, foi elabora4o naquele momento pel~ vegetação viçosa. 
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RESUMO 

É feita a análise da evolução de provas funcionais ventilatórias de 

dois grupos de crianças clinicamente sadias, residentes no Município de Cubatão, 

examinadas inicialmente em dois estudos transversais realizados respectivamente 

em 1983 (verão) e em 1985 (inverno). 

O princípio epidemiológico que norteou essa pesquisa foi a realização 

de um estudo de Coorte Não-Controlada, ou mais apropriadamente, um Estudo 

Ecológico Longitudinal, onde esses dois grupos de crianças foram anualmente 

submetidos a exames espirométricos no período de 1987 a 1989, mantida a estrita 

sazonalidade, ou seja, o Grupo de 1983 foi sempre reexaminado no verão, enquanto 

que o Grupo de 1985 sempre no inverno. 

Aproximadamente 1.110 crianças, oriundas de todas as áreas do 

Município foram submetidas a provas de função pulmonar utilizando-se espirá

metro seco, com especial ênfase na análise do comportamento da Capacidade Vital 

Forçada (CVF); do Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1 o), do 
' "Peak-Flow" ou Pico de Fluxo Expiratório (PFE), e do Fluxo Médio Expiratório 

. Forçado (FMF25•75%), todos considerados como indicadores sensíveis às influên

cias dos níveis de poluição atmosférica registrados em Cubatão. 

· As informações concernentes à poluição do ar foram obtidas através· 

dos relatórios de pesquisas efetuadas .pela Companhia de Tecnologia de Saneamen

to Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e envolveram a análise das esti

mativas de emissões das indústrias prioritárias de Cubatão, das concentrações 

horárias de material particulado (MP), dióxido de enxofre (S02) e do ozona (03) 

registrad?s nas estações amostradoras de ~ila Parisi, Cubatão-Centro e Vila Nova 

no período de Novembro de 1983 a Dezembro de 1989. Também integrou o contex

to de análise, a.avaliação das principais metas do Programa de Controle de Poluição 

do Ar instituído pela CETESB na região a partir de 1984, com o objetivo de se veri

ficar se as reduções pretendidas nos níveis de poluição do ar se fizeram acompanhar 

de melhorias nas provas funcionais pulmonares das crianças estudadas. 



Verificou-se que os episódios agudos de poluição do ar, principal

mente devidos ao material particulado, mostraram algum decréscimo. No entanto, 

aqueles devidos a oxidantes fotoquímicos, representados pelos níveis de ozona, 

tiveram progressivo incremento no período de 1984 a 1988, tanto em relação ao 
\ ' 

número de episódios, como na persistência e gravidade dos mesmos. · 

Os resultados espirométricos indicaram que em ambos os grupos de 

crianças a função pulmonar mostrou decrementos significativos, com perdas em 

tomo de 5 a 8% ao ano, em média, quando comparados com os valores inicialmente 

registrados por ocasião dos estudos transversais. Apesar das reduções terem sido 

observadas em todas as variáveis espirométricas, os maiores decrementos verifi

caram-se principalmente nas medidas de fluxo (PFE e FMF25_75%), e coincidiram 

com o ano em que foram assinalados os mais graves episódios de poluição devida a 

oxidantes fotoquímicos. 

Os bairros Cota 95, Cota 200, Jardim das Indústrias e Vila Natal, loca

lizados na área de influência do núcleo industrial químicofpetroquímico sobressai

raro-se como os mais críticos em função dos piores resultados espirométricos 

apresentados ao longo de todo o estudo. 

Pôde-se concluir que apesar da função pulmonar das crianças ainda 

não ter atingido níveis considerados como patológicos, mesmo registrando valores. 

inferiores aos limites da normalidade nas variáveis de fluxo no ano de 1988, veri

ficou-se que de ano para ano a função pulmonar vem decrescendo progressivamente 

indicando que esta vai sendo afetada pela exposição as poluentes da região e que as 

medidas de controle da poluição instituídas em Cubatão não tiveram a eficácia 

esperada. Continuando nessa mesma trajetória evolutiva, isso poderá acarretar 

sérios e irreparáveis prejuízos à saúde da população. 

É necessário, portanto, a adoção de urgentes medidas para a melhoria 

da qualidade do ar em Cubatão nos anos futuros, no intuito de prevenir sérios 

agravos à Saúde Pública. 



SUMMARY 

The purpose of this study was to investigate the effects of exposure to 

air pollution on lung function of children. 

Two groups of clinically healthy children, living at different areas of 

the city of Cubatão, who had been submitted to lung function tests in a previous 

cross-sectional study (1983 summertime and 1985 wintertime) were annually reexa

mined using the same type of test during the period 1987 to 1989. 

On epidemiological basis this is a longitudinal study, where every 

individual of the two groups of children was measured at each ocasion, always in the 

same season of the previous examination. 

About 1,110 children from all areas of the city were examined once a 

year using dry spirometer, with special emphasis on FVC, FEV 1,0, PEF and 

FMF25.75% measurements, since they were considered as those which could be 

most affected by the local air pollution. 

Information regarding the conditions of air pollution were obtained 

from the CETESB's written reports. They include the estimate emissions of the 

main industries of the region; the hourly concentrations of particulate matter, sulfur 

dioxide and ozone measured in the sampling stations located in Vila Parisi, 

Cubatão-Centro and Vila Nova during the October/1983 to December/1989 period 

and also the results of the Source Control Strategy introduced by CETESB since 
) 

1984. 

It was observed that the acute episodes of air pollution due to PM 

were reduced in number. However, those due to photochemicaf oxidants, mainly 

represented by ozone leveis, were progressively more frequent during the period 

from 1984 to 1988; both their number and their severity increased during this 

period. 

Spirometric results shows that in both groups of children the lung 

function was significantly impaired, with losses of 5 to 8% per year, when compared 

with the initial values of the cross-sectional studies. Despite the fact that all lung 

function parameters decline, the flow (PFE and FMF2s-7s%) values were those 



most affected and closely related to the most serious episodes of air pollution due to 

photochemical oxidants mainly those observed in 1988. 

Children living in the areas of Cota 95, Cota 200, Jardim das Indús

trias and Vila Natal, situated in the nearest area of influence of the chemical an~ 

petrochemical industries, presented worst spirometric results than children living in 

other places of Cuba tão. 

The lung function of the examined children did not attain pathological 

values, despite the fact of presenting the worst results in flow parameters during the 

year of 1988. 

It was observed that their lung function is progressively impaired year 

by year, a clear indication of the progressive effects of air pollution on their lung 

function, and if such impairment continues there will carne the time when lung 

function will probably reach a pathologicallevel. 

lt is concluded that there is an urgent need of improving the quality of 

air of Cubatão to avoid serious Public Health problems in a quite near future. 



1 

I. O PROBLEMA DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 



1.1. Um Problema Mundial 

A experiência dos países altamente industrializados mostra que o 

desenvolvimento acelerado, sem ,controle da qualidade ambiental, compromete a 

saúde dos seres humanos e dos seres vivos em geral, assim como, causa danos aos 
\ -

materiais, como por exemplo os metais, estruturas de concreto, esculturas e obras 

de arte em geral. 

Os resíduos orgânicos produzidos pelos sêres vivos, quando dispostos 

adequadamente no meio ambiente, são depurados por processos biológicos 

naturais236• Entretanto, nas últimas décadas através da inovação tecnológica e 

crescente industrialização, bem como da urbanização desordenada e da explosão 

demográfica nas grandes cidades, substâncias químicas e altas taxas de matéria 

orgânica vêm sendo dispostas no meio ambiente como produtos residuários. Neste 

processo os recursos naturais - ar, água e solo - são poluídos, com consequentes 

efeitos nocivos à vida. 

Podemos, à guisa de referência, citar o trabalho de NEFUSSI2ts, onde 

se afirma de maneira suscinta que 

"normalmente o recurso ar é utilizado pelas comunidades de maneira 
não parcimoniosa, pelo fato de o mesmo estar disponível livremente, 
sem que seu uso exija qualquer ônus ou esforço". 

Além dos usos naturais do ar pelo homem, a fauna e a flora, e dos 

benefícios advindos dos fenômenos meteorológicos, outros usos importantes devem 

ser citados, envolvendo comunicações, transporte, combustão, processos industriais 

e como receptor e transportador de resíduos da atividade humana. 

Como resultado desse uso indiscriminado, ou abuso, geralmente em 

limitadas áreas geográficas, surge o que se convencionou chamar a poluição do ar. 

Podemos considerá-la, dentre outras possíveis definições, como42
: 

"a presença no ambiente atmosférico de substâncias em 

concentrações suficientes para interferir, direta ou indiretamente, na 
saúde, segurança e bem-estar do homem, ou no pleno gozo de sua 

propriedade". 
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Contudo, o fim básico do recurso natural ar é manter a vida44• Todos 

os outros recursos naturais devem sujeitar-se à manutenção de uma qualidade de ar 

que não degrade, aguda ou cronicamente, a saúde e o bem-estar do ser humano. Os 

aspectos estéticos e de impacto econômico da poluição do ar e seu controle são 

áreas importantes, mas secundárias, passíveis de compromissos. 

As várias fontes de poluição ambiental incluem operações industriais, 

tráfego de veículos, incineradores e uso de combustíveis domésticos, além é claro, 

das fontes naturais tais como vulcões, incêndios florestais e outras. 

Muitos estudos tem sido realizados, em âmbito mundial, concernentes 

à natureza da poluição do ar do ponto de vista físico e químico, à origem dos 

poluentes, seus níveis e seu comportamento na atmosfera das cidades e zonas 

industriais, e outros aspectos tecnológicos desse complexo ramo da saúde 

ambiental218
• Tais efeitos no entanto, só foram estudados há relativamente pouco 

tempo, quando uma série de episódios agudos de poluição do ar nas áreas urbanas 

industrializadas afetaram sensivelmente a saúde humana. 

1.2. O Impacto da Poluição sobre o Homem 

Retrospectiva no Mundo 

Um extenso trabalho de revisão e análise da evolução histórica do 

problema de poluição do ar, realizado por NOGUEIRA218, assinala que foi a partir 

de 1770, com o desencadeamento da Revolução Industrial, que a vida do homem 

nas grandes cidades foi profundamente afetada. 

As primeiras fábricas principiaram por se instalar nas cidades, onde 

abundava mão-de-obra fácil e barata. Com desenvolvimento em ritmo acelerado e 

vertiginoso crescimento populacional, algumas cidades da Grã-Bretanha, berço da 

Revolução Industrial, em apenas duas décadas tiveram sua população duplicada. A 

rapidez do desenvolvimento no entanto, não foi acompanhada por medidas 

adequadas de natureza sanitária. 

Nos aglomerados urbanos, o número de fábricas aumentava 

rápidamente; assim a fumaça das chaminés das indústrias somava-se à proveniente 

das lareiras domésticas, dando às cidades um aspecto escurecido pela fuligem. 
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Refere o mesmo autor que o aparecimento de novos tipos de 

indústrias, lançando ao ar outros produtos além da fuligem, veio fazer com que esse 

fosse. se tornando cada vez mais poluído. Citando o exemplo de Liverpool e St. 

Helens, NOGUEIRA218 descreve que a instalação de fábricas que produziam 

carbonato de sódio pelo processo "Leblanc" resultou na poluição do ar po_r 

quantidades elevadas de gases ácidos (principalmente ácido clorídrico) e que a 

população que vivia nas imediações dessas fábricas passou a apresentar problemas 

de saúde. O grande número de reclamações fez com que o Parlamento Britânico se 

visse obrigado a baixar um Ato exigindo que os fabricantes de carbonato de sódio 

absorvessem pelo menos 95% do ácido clorídrico antes de emitir os efluentes ao 

meio-ambiente através de suas chaminés. Surgia assim o primeiro relato da poluição 

atmosférica como uma ameaça à Saúde Pública, e pela primeira vez, autoridades 

governamentais se viram obrigadas a estabelecer medidas destinadas a proteger a 

saúde da população exposta à sua ação. 

O acelerado desenvolvimento industrial em todo o mundo, veio fazer 

com que a atmosfera das cidades industrializadas se tornasse cada vez mais poluída, 

e os efeitos sobre a saúde humana fossem cada vez mais notórios. Tais efeitos 

começaram a ser evidenciados principalmente através da ocorrência de episódios de 

poluição do ar de caráter agudo, que vieram demonstrar que esta poderia ser uma 

ameaça muito grave à Saúde Pública. 

Ainda dentro dessa da revisão histórica, cita-se218 que no dia 1° de 

dezembro de 1930, a região do vale do rio Meuse, na Bélgica, foi afetada por uma 

acentuada inversão de temperatura. Nessa região situavam-se numerosas indústrias 

metalúrgicas, fundições de ferro e zinco, fábricas de vidro e de ácido sulfúrico. 

Permanecendo estável a inversão térmica, no terceiro dia foi verificado um súbito 

aumento de doenças do aparelho respiratório que, com o decorrer da semana, 

acarretaram a morte de 60 pessoas. Os óbitos incidiram principalmente em pessoas 

idosas, portadoras de doenças cárdio-pulmonares crônicas, e como segundo grupo 

de risco com maior incidência, as crianças. As autópsias realizadas revelaram 

intenso processo congestivo das vias aéreas, além da presença maciça de partículas 

de fuligem em macrófagos intra-alveolares e nos espaços intersticiais das pessoas 

vitimadas. 

Outro acontecimento de importância histórica foi verificado nos 

Estados Unidos. Na última semana de outubro de 1948 ocorreu uma inversão de 
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temperatura e um anticiclone de caráter estagnante, associados a intensa neblina, 

na região noroeste daquele país. Nessa região situa-se a cidade de Danara, onde 

. estavam instaladas uma grande fundição de zinco, uma aciaria e várias metalúrgicas. 

Num período de 96 horas, a mortalidade por doenças cardio-respiratórias, que em 

período idêntico de anos anteriores , era em média 2, elevou-se para 17 nes~e 

episódio. Houve um excesso de casos de doenças respiratórias, cujos principais 

sintomas dominantes eram tosse, e em ordem decrescente de incidência percentual, 

dor de garganta, sensação de constrição torácica, cefaléias, vômitos, náuseas e 

coriza nasal abundante. 

Dos 17 óbitos ocorridos nesses 4 dias, 15 verificaram-se no terceiro 

dia do período - com uma idade média dos indivíduos vitimados em torno de 65 

anos. O único fator comum a todos era a pré-existência de doenças cárdio

respiratórias. A exemplo do ocorrido no episódio belga, as autópsias realizadas 

revelaram intensa congestão das vias aéreas superiores. Um estudo clínico realizado 

10 anos após o incidente, com as pessoas mais sériamente acometidas e que 

sobreviveram, revelou que em sua maioria continuavam ainda a apresentar 

problemas respiratórios crônicos, mesmo após decorrido tanto tempo do episódio 

de poluição. 

A esse exemplo histórico seguiu-se um episódio ocorrido na Inglaterra 

em dezembro de 1952. A cidade de Londres sofreu uma inversão de temperatura 

acompanhada de intensa neblina, e num período de 3 dias houve um acréscimo de 

4.000 óbitos à mortalidade média da cidade, e novamente as pessoas mais atingidas 

foram novamente os idosos com pré-existência de doenças cárdio-pulmonares e as 

crianças. 

Foram realizadas 1.280 autópsias e verificou-se a presença de 

congestão das vias aéreas e uma alta percentagem de casos de broncopneumonia. 

Estudos posteriores realizados na área demonstraram que mesmo nos anos 

seguintes houve um incremento na taxa de mortalidade - 1.000 casos em janeiro de 

1956; 800 casos em dezembro 1957 e 700 em dezembro 1962, tendo-se comprovado 

que sempre que os valores de poluição na cidade se elevavam em quatro vezes o 

valor médio registrado no período de inverno, ocorria um incremento na 

mortalidade por doenças cárdio-respiratórias.222
•
293

•
294 
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Ainda em 1952, também na Holanda foram registradas condições 
atmosféricas idênticas a Londres, com uma significante elevação do número de 

casos de doença cárdio~pulmonar, apesar de não ter sido registrado aumento no 
coeficiente específico de mortalidade no período. 

No início dessa mesma
1
década, mais precisamente em 1950, a cidade 

de Poza Rica (México), sofreu uma inversão térmica e ao mesmo tempo em uma 

fábrica local ocorreu um escape acidental de elevada quantidade de hidreto de 

enxôfre nas suas chaminés. Quase concomitantemente ocorreu um grande número 
de doenças pulmonares. Foram acometidas várias centenas de pessoas, das quais 

320 necessitaram hospitalização, e ocorreram 22 óbitos. Nesse episódio foram 

atingidas pessoas de todas as idades e a pré-existência de doença cárdio-pulmonar 

parece não ter sido fator de maior significância para que os acometidos evoluíssem 
a óbito. ' 

Nessa análise da evolução histórica do problema de poluição de ar, é 

mister salientar um episódio agudo de poluição ocorrido ainda recentemente na 

cidade italiana de Seveso. Em 10 de julho de 1976 ocorreu um escape acidental de 

dioxina, que cobriu uma área de cerca de 320 hectares de superfície. Entre a 

população ali residente, 24 pessoas foram acometidas de graves de problemas 
hepato-renais, além de ter sido assinalada uma elevada mortandade de pequenos 
animais domésticos. Considerando que a dioxina é potencialmente teratogênica, as 

mulheres grávidas da região realizaram intenso movimento reivindicatório no 

sentido de obterem o direito de interromper a gestação, em vista do elevado risco 

de malformações para o feto. 

Para finalizar podemos dizer que, o maior e mais grave episódio 

agudo de poluição atmosférica de origem industrial foi aquele ocorrido na cidade 
indiana de Bhopal em 1984, onde aconteceu um escape acidental de isocianato de 

metila, provocando a morte imediata de 1.200 pessoas e a internação hospitalar em 

estado grave de aproximadamente 3.000 moradores daquela cidade. Estimou-se que 

cerca de 20.000 pessoas foram diretamente atingidas pela nuvem tóxica que se 

espalhou por uma área de 40 km2. 

É importante ressaltar ainda que os episódios agudos de poluição do 

ar levaram o Parlamento Britânico a elaborar uma legislação específica de controle 
e proteção, o "Clean Air Act". O episódio agudo de Londres (1952), região onde 
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inexistem estabelecimentos industriais, foi causado pela fuligem das lareiras 
domésticas, que utilizavam carvão como combustível. Para minimizar tal problema 

e facilitar a aplicação' de tal legislação, o governo britânico financiou a 

transformação de lareiras a carvão para lareiras a gás. Os resultados foram 

excelentes e hoje em dia, mesmo d~rante o inverno e em condições de inversão 

térmica, não ocorrem mais episódios agudos de poluição, e o ar da cidade 

permanece em condições aceitáveis.60
•
66

•
222

,2
93

•
294 

Retrospectiva no Brasil 

No Brasil foram observados alguns episódios agudos de poluição do 

ar como refere NOGUEIRA.218
• Em Bauru (SP), nomes de agosto de 1952 foram 

registrados 150 casos de doença respiratória aguda, provocando 9 mortes. Estudo 

mais detalhado dos acometidos revelou tratar-se de asma brônquica de caráter 
alérgico ao pó da semente de mamona (Ricinus communis), e essa epidemia de 

asma coincidiu com as modificações introduzidas no processo de extração de óleo 

de rícino por uma das fábricas da cidade. Quando as atividades da fábrica foram 

temporariamente suspensas, os casos da doença desapareceram. Um mês depois, 

com a retomada das atividades da fábrica, os casos voltaram novamente a incidir. 

Com o encerramento definitivo das atividades da empresa, desapareceram também 
os casos agudos de asma. 

Além desse episódio registrado em Bauru, a resenha histórica de 

NOGUEIRA218 apresenta o caso da Baixada Santista. Em 1957 ocorreu um escape 

acidental de etilbenzeno, que produziu imediatamente 22 casos de doença 

respiratória aguda. Incidente semelhante em Salvador (BA) também foi 

acompanhado de numerosos casos de doença respiratória aguda, o que parece se 

traduzir num dos problemas a serem contemplados nas áreas em que se encontrem 

instalados polos petroquímicos. 

Outras observações vieram demonstrar que a presença de diversos 

poluentes no ar, mesmo em concentrações insuficientes para criar um episódio 

agudo de poluição, afeta a sáude humana. 
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11. ECOTOXICOLOGIA DOS PRINCIPAIS POLUENTES 



2.1. Considerações Gerais 

A utilização de compostos químicos em todos os ramos da sociedade 
se intensificou rapidamente nas , últimas décadas e o comércio internacional de 

substâncias químicas a granel, ~specialidades químicas e produtos de consumo veni 

crescendo progressivamente, dando um caráter imperioso à necessidade de análise 
e avaliação constante dos procedimentos de produção com a finalidade de ajuizar a 

inocuidade das substâncias à saúde do homem. 

Não restam dúvidas sobre o fato de que a poluição química da 

atmosfera pode determinar, de acordo com seus aspectos qualitativos e 

quantitativos, uma série de danos à saúde humana. 

Nas grandes metrópoles do mundo, onde normalmente existe uma 

enorme frota de veículos automotores e estão estabelecidos complexos parques 
industriais, há a possibilidade, pelo menos em caráter potencial, da contaminação 

da atmosfera por inúmeros agentes químicos, além dos efluentes oriundos dos 

motores de combustão interna, ao considerarmos cada um dos processos 
industriais. 212•215.222.293 

Existem contudo alguns poluentes que se notabilizam pelo fato de 
estarem sempre presentes na atmosfera de todas grandes cidades e que derivam 

principalmente da queima de combustíveis e processos reativos que ocorrem na 

própria atmosfera215·222.236.295• 

2.2. Principais Tipos de Poluentes 

Esses agentes formam, do ponto de vista químico, dois tipos clássicos 

de poluição do ar - a REDUTORA, caracterizada principalmente pelo dióxido de 

enxôfre e o material particulado, e a OXIDANTE, que se caracteriza pela presença 

dos óxidos de nitrogênio (NOx) e do ozona ( 0 3), além dos oxidantes fotoquímicos, 

como hidrocarbonetos, aldeídos e outros118•215.222. 

Tendo-se uma noção da composição natural da atmosfera terrestre, 
pode-se melhor compreender a importância das substâncias que as inúmeras 
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atividades da humanidade acrescentam constantemente ao ar, algumas das quais 

serão posteriormente enumeradas e cujos efeitos sobre a saúde serão 
analisadoss, 14,69,72,74,202,205,274. 

Nos deteremos, 'nesta descrição simplificada, na camada inferior da 
' ' 

atmosfera, a troposfera, e nas interações gasosas que se realizam até cerca de 

12.000m acima do nível do mar. Além dessa camada encontramos a estratosfera, 

que alcança cerca de 90.000m, e sobrepondo-se a esta, a ionosfera, onde a radiação 

ultravioleta proveniente da emissão solar, provoca reações fotoquímicas, num 

processo de formação molecular e subsequente dissociação em átomos ejou 
íons. 236,246,251,254,255 

A distribuição de massa e a concentração molar média da troposfera, 

no que diz respeito aos componentes naturais e cuja concentração pode-se 

considerar como aproximadamente constante é apresentada na Tab. 2.1. 

TABELA2.1 
Constituintes, distribuição de massa, e concentração molar, dos componentes 
gasosos naturais na troposfera. 

COMPOSIÇÃO GASOSA 

Nitrogênio 
Oxigênio 
Argônio 
Dióxido de Carbono 
Neônio 
Hélio 
Metano 
Criptônio 
Óxido Nitroso 
Hidrogênio 
Xenônio 

Reproduzido de SEINFELD254. 

(Partes por Milhão) 

755.500 
231.500 

12.800 
460 
12,5 
0,72 

1,2 
2,9 
1,5 

0,03 
0,36 

(C.Molar) 

780.900 
209.500 
99.300 

300 
18 

5,2 
2,2 
1,0 
1,0 
0,5 

0,08 

Além desses componentes que podem ser considerados constantes, no 

. que diz respeito à sua concentração média no tempo, existem outros, também de 
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origem natural, cuja concentração pode apresentar grandes variações. O vapor 

d'agua por exemplo, que está sempre presente na atmosfera em concentrações que 

variam conforme a temp
1

eratura do ar (o ar saturado de umidade a 20 graus 

centígrados contém 17,118 g/m3 de vapor d'água) por si só não constitui risco para 

os seres humanos, mas pode tornar mais deletérios outros poluentes secundários em 

efeitos combinados6•9,54·
90·251·254·255·274·282

,302. 

Outros componentes gasosos . de origem natural e de concentração 

variável são: óxidos de nitrogênio, dióxido de enxôfre, cloreto de hidrogênio e 

ozona, provenientes, conforme o caso, do acúmulo de gás natural, tempestades 

elétricas, metabolismo de bactérias e reações fotoquímicas. 

As partículas sólidas e gotículas de origem natural, são constituídas 

por materiais do solo, vegetação, aerossóis marinhos, esporos, bactérias e pólen 

transportados pelo vento. As concentrações dessas substâncias, porém, são ainda 

sumamente pequenas e no caso dos gases geralmente inferiores a 1 parte por 

milhão (conceito volumétrico )203·236·246·254,293,295. 

A variação, tanto quantitativa como qualitativa, dessas substâncias 

pode chegar a caracterizar uma situação de poluição ambiental.57·69·215·22D,224,247,293 

2.3. Aspectos do Estudo de Efeitos sobre o Homem 

Com relação aos aspectos de natureza química e suas consequências, 

seja para a saúde humana ou para o meio-ambiente, alguns pontos devem ser 

destacados. 

Estudos quimiobiocinéticos têm por objetivo a obtenção de dados que 

permitam uma avaliação confiável da periculosidade das substâncias químicas 

ambientais para o homem. Dado que os efeitos estão vinculados à quantidade e/ou 

concentração de uma substância química nos tecidos e células, é importante 

conhecer a dinâmica do poluente e sua localização 
final.6,34,64,74,s9,90,to3,t2o,t54,t84,tss,t86,222,236,248,254,28t 

A absorção de uma substância química pelo organismo pode ocorrer 

por três vias de penetração. Ao avaliar a toxicidade e em última instância, a 
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periculosidade de uma substância química, as vias de penetração oral, cutânea e 

respiratória se revestem de importância fundamental. A via de penetração pode 

influir enormemente na concentração de poluentes no organismo.2·6·74·80
•
96 

Considerando-se que a função primária dos pulmões pode ser 
I • 

estabelecida em - (1) oxigenação da mistura do sangue venoso, e em (2) remoção do 

dióxido de carbono desta mesma mistura de sangue, de forma mais rápida possível, 

na maioria dos casos de exposição a agentes químicos no ar a via respiratória é a 

mais preocupante. Isso deriva dos. aspectos anatômicos e fisiológicos que permitem 

que uma substância química se incorpore rapidamente ao sangue, sem sofrer 

mudanças radicais pelo pH, o alimento ou a microflora intestinal (no caso da 

absorção por via digestiva), ou retardo, como ocorre no caso da via cutânea, em que 

a pele pode se comportar como uma barreira na maior parte dos casos. 

2.4. Aspectos Fisiológicos do Aparelho Respiratório Humano 

O aparelho respiratório, esquematizado na Fig. 2.1, dispõe de 

algumas defesas para dificultar a penetração de substâncias estranhas no seu 
interior. 3,17,20,31,38,90,96,115,11B,254 

Primeiramente, a forma peculiar das fossas aéreas superiores faz com 

que o ar ao ser inspirado se choque violentamente contra as paredes posteriores da 

faringe, e as partículas de maior diâmetro caiam sobre a base da língua, sendo 

aglutinadas e deglutidas ou eliminadas pela saliva. Se essa primeira barreira é 

ultrapassada, os cilios que forram o epitélio de revestimento no trecho que vai da 

traquéia até os bronquíolos, retém as partículas e os movimentos carreiam as 

partículas inaladas em direção à faringe para eliminação. 

Os movimentos peristálticos dos bronquíolos contribuem também 

para a eliminação de partículas sólidas. Os espasmos das cordas vocais e da 

musculatura brônquica, ao contato com substâncias irritantes, podem impedir que 

penetrem nas partes mais profundas das vias aéreas. Também os reflexos de tosse e 

os espirros, criando violentas correntes de ar, expulsam substâncias estranhas das 
vias aéreas.104,115,11B,132,142,164,1Bl,1B2,2S0,2S6 
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As vias aéreas superiores, com abundante secreção de suas mucosas, 

tendem a aglutinar as partículas sólidas e a fixar (por processo de solubilização) os 

gases e vapores. 

Pelo detalhamento da geração de vias aéreas, como mostra a Fig. 2.2, 

pode-se verificar que as 16 primeiras gerações constituem as vias aéreas de 

condução e as últimas 7 a zona respiratória (ou zona transicional e zona 

respiratória). Essa configuração explica as especificidades de mecanismos de 

deposição de partículas. 

FIGURA2.1 
Esquema da estrutura do aparelho respiratório humano. (Reproduzido de ·oortand's lllustntcd 

Medicai Dictionary", 23rd cd., p.llSS, Philadclphia, W.B.Saundcrs Co., 1957). 
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No interior dos alvéolos, os macrófagos fagocitam as partículas sólidas 

levando-as para o espaço intersticial onde ocorre a drenagem para gânglios 

linfáticos regionais. 

Tais mecanismos de defesa são ainda, no entanto, muito precários. 

Eles oferecem uma relativa proteção contra partículas sólidas, mas praticamente 

nenhuma contra gases e vapores. 

TRAQUEIA 
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Idealização das vias aéreas humanas por Weibel. (Nota:Reproduzido de Weibet,E.R "Morphometry 

of the Human Lung",p.lll, Berlin, Springer-Verlag. 1963). 



Como o revestimento epitelial pulmonar é muito delgado, possui uma 

grande superfície (da ordem de 90m2) e é altamente vascularizado, a absorção de 

substâncias químicas ou · poluentes a nível alveolar pode se realizar com grande 
rapidez.119,1SJ,l59,164,tso 

As substâncias \absorvidas com maior rapidez são os gases e os 
.. . . 

aerossóis finos. Estes são formados por particulados de diâmetro muito pequeno e 

um elevado coeficiente de solubilidade. O grau de solubilidade de uma substância 

ou um gás na água determinará que parte do aparelho respiratório será afetada. 

Quanto mais solúvel for a substância, e quão mais imediatamente venha a dissolver

se nas passagens úmidas dos duetos aéreos, maior será a probabilidade da 

ocorrência de lesão no trato respiratório alto31.34·181·182.248.254. 

2.5. Ecotoxicologia dos Gases Irritantes 

Os gases irritantes podem provocar lesão pulmonar por vários 

mecanismos. Os dois mecanismos mais frequentes são as lesões oxidativas e as 

alterações ácido-básicas. Os gases oxidantes, como os óxidos de nitrogênio, ozona e 

cloro, interferem diretamente com os sistemas enzimáticos mitocondriais e 
celulares.12,t4,2o,.s9,64,t2o,t86 

Os gases ácidos e básicos, tais como o cloreto de hidrogênio, o dióxido 

de enxôfre, o ácido sulfúrico e a amônia alteram o pH intracelular, resultando em 

desnaturação proteica, destruição celular e aumento da permeabilidade 
capilar. 2,4,34,85,91,118,tSJ,tS9 

Os gases mais irritantes têm maior probabilidade de ser inalados 

profundamente, e por isso, produzem sintomas imediatos. A natureza irritante 

desses gases desestimula a inspiração e induz a um afastamento urgente da fonte de 

emissão. A lesão ocorre principalmente nas vias aéreas 
superiores. 4,t2,34,t80,182,209.237,248,254 

Ao contrário, os gases menos irritantes provocam lesões tanto nas vias 

aéreas superiores como nas inferiores e nos alvéolos. Os sintomas não são 

imediatos, ocorrendo após um período quiescente que dura horas ou dias. Esses 

sintomas são devidos mais a uma resposta inflamatória do que a uma lesão irritante 

15 



direta. a exposição a longo termo é acompanhada de um envolvimento mais severo 

das vias aéreas inferiores e dos alvéolos. 

Certos gases podem produzir tanto uma irritação aguda, com 

exposições de alta intensidade, e curta duração, quanto doença pulmonar crônica 

com exposições repetidas a baixas intensidades19·25·2S4·264• 

A exposição de baixa intensidade a todos os gases irritantes, produz 

uma irritação leve, porém contínua, dos duetos aéreos de médio calibre, causando 

uma resposta inflamatória dos tecidos e uma superprodução de muco pela mucosa 

brônquica, daí resultando tosse crônica e produtiva. Isso toma o indivíduo mais 

suscetível às infecções das vias aéreas, inclusive à bronquite aguda. Após repetidas 

infecções e continuidade da exposição, o indivíduo poderá desenvolver doença 

pulmonar obstrutiva crônica o que significa que o fluxo de saída do ar dos pulmões 

poderá diminuir cronicamente. A contrapressão do ar retido nos pulmões pode 

fazer com que os delicados tecidos dos alvéolos se rompam, podendo provocar no 

decorrer da vida, o enfisema. Esses alvéolos distendidos não efetuam mais trocas 

gasosas com o sangue; isso acarretará dispnéia e, progressivamente, doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) • entidade mórbida de maior incidência nas 
populações expostas à poluição do arl3,20.S6,6t,st,too,lo7,u2,13J,137,149,165,183,27J. 

2.6. Ecotoxicologia dos Compostos Sulfurosos 

Dióxido de Enxôfre 

Esse gás possui um odor irritante e desagradável. É produzido por 

fontes naturais tais como vulcões, "geysers" e o decaimento da matéria orgânica. Em 

condições naturais, se encontra na atmosfera em quantidades muito pequenas, 

sendo sua concentração.média na troposfera algo em tomo de 0,2 partes por bilhão. 

O so2, encontrado em grandes quantidades na atmosfera das zonas 

urbanas é proveniente principalmente da atividade humana. Existem três categorias 

de fontes de so2: a doméstica, relacionada com o uso de combustíveis fósseis ou 

gás de cozinha; a industrial, na fundição de minérios sulfurosos, no processamento 

efou queima de combustíveis, e no refino de petróleo; a de veículos automotores, 

através da queima de combustíveis derivados de petróleo. É o elemento que 
contribui em larga escala para a poluição atmosférica nas grandes cidades. As fontes 
fixas domésticas e móveis, como os veículos automotores, tem um efeito 
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especialmente intenso nas concentrações mais próximas ao 
solo32.4S,SS,74,t83,2t2.2ts.236.246.254.29S 

O homem lança no ar atualmente mais de 100 megatoneladas de 

equivalentes de enxôfre por ano. O petróleo contribui com cerca de. 30 
megatoneladas por ano, e contribuem ainda para a contaminação do ar por dióxido 

de enxôfre as fundições de metais (cobre com 13 megatoneladas ao ano; chumbo 

com 1,5 megatoneladas por ano e zinco com 1,3 megatoneladas por ano). No 

contato com o vapor d'água da atmosfera, o dióxido de enxôfre transforma-se em 

ácido sulfuroso, e na presença de radiação ultravioleta (UV), reage com o oxigênio 

para formar ozona (03). Posteriormente o heteróxido de enxofre (S03) e o ácido 

sulfuroso (H2so3) irão se transformar espontaneamente em ácido sulfúrico. Pela 

Fig. 2.3 podemos verificar o comportamento do poluente na atmosfera. O contato 

do oxigênio e vapor d'água atmosféricos com o so2, e a oxidação catalítica na 

presença de hidrocarbonetos e partículas em suspensão, devido aos seus fatores 

higroscópicos, pode constituir névoas ácidas tóxicas e desempenha um papel 

essencial na formação dos "smogs" e "chuvas ácidas", exercendo acentuada ação 

corrosiva nos metais, construções e vegetais. 

FONTES EMISSORAS 

* Processo Industrial 
* Siderur~a 
* Refinana de Petróleo 
* Acido Sulfúrico 
* Indústria de Papel 
* Combust«o 
* Queima de Resíduos 
* Queima de Combustíveis 
de Veículos Automotores 

* Termoelétricas 

Circulação dos Compostos de Enxofre 

FIGURA2.3 
Apresentação esquemática das principais fontes emissoras de compostos de enxofre 
e reações desses compostos na atmosfera238• 
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Os padrões primários para as concentrações ambientais, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS)294, são: 

-Média anual de so2 = 100 a 200JUg/m3 de ar ou 0,035 a 0,07ppm. 

-Média anual de so2 combinado com fuligem= 150 a 900.,ugjm3 de ar. 

Efeitos no Homem 

O S02 é considerado como tóxico para os mamíferos. Os limites da 

toxicidade aguda raramente são atingidos, exceto nos casos de acidentes, uma vez 

que ele possui um odor irritante característico mesmo a baixas concentrações como 

0,05ppm221·235
•
254

•
256. O efeito da exposição ocupacional a curto prazo ainda não está 

muito claro, mas trabalhadores que estiveram expostos a níveis de 36ppm por 

alguns anos, apresentaram sintomas tais como rinofaringite, tosse e dispnéia. 

Baixas concentrações, de 1 a 5ppm, podem afetar os reflexos nervosos 

e a respiração em indivíduos susceptíveis, e se for inalada uma concentração de 

10ppm por 10 minutos, as frequências respiratória e cardíaca elevam-se 
considerávelmente6,t3,74,90,t54,t59,180,187,264. 

Verificam-se as seguintes respostas fisiológicas na exposição ao so2 
em relação às concentrações ambientais269: 

CONCENTRAÇÃO 

0,3 a 1 ppm 
3ppm 
6ppm 

20ppm 
32ppm 

Nota: ppm = (Partes por Milhão- unidade volumétrica) 

EFEITO 

Indivíduo sente so2 pelo paladar 
Indivíduo sente so2 pelo odor 
Irritação aguda nanz e garganta 
Inflamação da conjuntiva ocular 
Opressão torácica 

O so2 é muito solúvel, e sua principal ação é exercida no trato 

respiratório superior. Mesmo em concentrações muito baixas o so2 provoca 

espasmos passageiros nos músculos lisos dos bronquíolos pulmonares132·159·254•264• 
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Com o aumento progressivo dessas concentrações, observa-se um aumento da 

secreção mucosa das vias aéreas superiores e depois, inflamação grave dessa 

mucosa. Os efeitos de baixas concentrações a longo prazo são quase desconhecidos, 

embora tenham sido registrados - irritação crônica da mucosa do nariz, da faringe, 

alteração dos sentidos do paladar e do olfato. 

Está também demonstrada a redução do movimento ciliar no trato 

respiratório, movimento esse essencial à remoção do excesso de muco e partículas 

estranhas. Todos esses sintomas e sinais mostram-se agravados principalmente 

quando o ar ambiente esteve abaixo dos 20 graus centígrados. A irritação crônica 

das vias aéreas pode levar à bronquite crônica e ao enfisema. Há evidências de que 

a exposição contínua ao gás leva ao desenvolvimento de maior resistência das vias 

aéreas ao fluxo de ar e em alguns casos ao aumento da sensibilidade à semelhança 
de urna reação alérgicatso,ts2,1S7,214,292. 

Nas condições de exposição e transformação ambiental do so2 em 

so3 e outros compostos, por ação catalítica de metais e absorção de energia solar, a 

resposta individual poderá ser ainda mais grave65
•
72

•
90

•
105

·1
80

•
249. 

2.7. Ecotoxicologia dos Compostos Nitrogenados 

Óxidos de Nitrogênio 

Os óxidos de nitrogênio (NOx) são, assim corno o ozona, constituintes 

do chamado "srnog fotoquímico", ou névoa originada da ação da radiação solar 

sobre os gases de combustão expelidos principalmente pelos veículos automotores e 

indústrias6
•
9•16.S7•114· 255

•
254 (Fig. 2.4). O monóxido de nitrogênio (NO) pode ser 

também produzido por fotodissociação do óxido nitroso (N2o ), que é formado no 

solo por ação bacteriana, mas suas principais fontes são a oxidação da amônia e 

combustão a altas temperaturas, por oxidação do nitrogênio do ar usado na queima 

do óleo. Na indústria são também utilizados na nitração de compostos aromáticos, 

na decapagem e estarnpagem de metais e são produzidos secundariamente na 

fabricação de explosivos, tintas, vernizes e celulóide31.36·74.215•246.254. 

A Fig. 2.5, esquernatiza as principais transformações químicas dos 

óxidos de nitrogênio na atmosfera. 
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FONTES EMISSORAS 

• Processo Industrial 
• Petroquímica 
• Siderúrgica 
• Acido Nitrico 
• Nitratos de Prata 
• Explosivos 
• Fertilizantes 
• Cimento 
• Cal 
• Cerâmica 
• Vidro 
• Combustão em Fontes 
Estacionárias 

• Combustão em Veículos 
Automotores 

Circulação dos Compostos de Nitrogênio 

FIGURAZ.4 
Esquema das principais reações dos compostos de nitrogênio na atmosfera e 
principais fontes emissoras246• 

As altas temperaturas empregadas nos processos industriais oxidam o 

nitrogénio do ar, decompondo-o nos vários óxidos de nitrogênio. Todos os óxidos de 

nitrogênio transformam-se gradativamente em dióxido de nitrogênio (NOz) que é 

3,5 vezes mais tóxico ao homem que o monóxido de nitrogênio (N0)74
•
85

•
90

•
254.270

• 

Em dias de intensa radiaçào solar o NO é oxidado a NOz que 

aumenta, pois, de concentração em certas horas do dia. O fenômeno pode se 

agravar ainda mais quando ocorrem inversões térmicas na camada atmosférica, isto 

é, quando uma mistura de ar frio está em contato com o solo impedindo o 

movimento normal do ar por convecção e, portanto, a mistura e homogeneização da 

atmosfera. 

Afirma-se que o NOz é um dos mais importantes componentes do 

complexo químico do "smog" fotoquímico63
•
64

•
74

•
90

•
114

•
205

,222,2
95

• 

20 



i 
RELAMPAGO 

3 

· .. ' ·· .. ' 
'· ' ·· .. ' 

····: ', I , 
! 
r--~ 

21 

,7J' . . I 
I . 
, I .. 

··.i i ::~Rõ~··~j 
: i .,· ........ ;·· .... · ... .. 

LEGENDA 

::=-=processo fotoquímico 

~reação t~nnica fase gasosa. 
-- - reação hetet6gena 
••••• deposição seca 

I COMBUSTAO 

FIGURA2.5 
Transfonnação química dos óxidos de nitrogênio na atmosfera246• 

Efeitos no Homem 

~ 1 "'"' .. ., 
~"'I . : 

~ : 

ll 
. ! ; 

i 
I 
I 

PREC I PITAÇÁC 
I 
i 

Ainda não está perfeitamente demonstrado em que concentrações o 

NO constitui um perigo à saúde, principalmente se considerarmos as concentrações 

em que pode ser encontrado no ar das cidades. Entretanto, o N02 é altamente 

tóxico ao homem9•
246

• Além de irritante das mucosas, pode provocar edema 

pulmonar. Cinco a doze horas após a exposição, o N02 já se combinou com o vapor 
d'água do trato respiratório e dos alvéolos pulmonares, e no caso de chegar a 

produzir ácido nítrico, este pode levar à queimadura do tecido pulmonar. Em 

resposta a essa agressão, ocorre, como mecanismo defensivo, a inundação 

progressiva dos alvéolos pelo líquido intersticial, daí resultando um edema agudo 
dos pulmões. Mesmo que o indivíduo supere o edema pulmonar, poderá ocorrer a 
lesão permanente das pequenas vias aéreas e dos alvéolos pulmonares e resultar na 
tríade- infecção pulmonar, tosse crônica e dispnéia.4•12•14•69• 

74
·&S,ns,t25,224 



Um indicador sensível dos efeitos biológicos do N02 é o aumento da 

suscetibilidade à infecção causada. por certas bactérias encontradas nos aerossóis -

por exemplo, a Klebsiella pneumoniae81, afirmativa essa confirmada posteriormente 

em outro estudo64• Além da tríade anteriormente referida, o N02 pode ser 

transformado nos pulmões em'nitrosaminas, algumas das quais são de reconhecida 

carcinogenicidade.64
•
85

•
118•270 

No caso do N02 chegar a atingir o sangue através das trocas gasosas 

que ocorrem a nível pulmonar, pode-se ligar à hemoglobina, com consequente 

formação de metaemoglobina. Esses indicadores são comumente encontrados em 

trabalhadores que estão regularmente expostos a níveis que variam de 10 a 40 ppm 

de N02. 

Os efeitos de baixas concentrações, caracterizando a expos1çao 

macroambiental, somente mais recentemente passaram a ser estudados. À luz dos 

conhecimentos atuais, os oxidas de nitrogênio vêm sendo analisados como 

poluentes simples, e seus efeitos estão restritos a achados de irritação dos olhos, 

tosse e dispnéia 12·13. 

A principal preocupaçào dos pesquisadores entretanto é a 

participação do N02 na formação do "smog fotoquímico", como podemos ver na 

Tab. 2.2 e na Fig. 2.6. 

TABELA2.2 
Efeitos observados na exposição a Dióxido de Nitrogênio, por concentração e tipo 
de exposição. 

CONCENTRAÇÃO 

0,5 a 1,0 ppm 

1,5 a 3,5 ppm 

1,5 a3,0 ppm 

150 a200ppm 

EXPOSIÇÃO 

Contínua 

Transitória 

Contínua 

Acidental 

Fonte: Reproduzido de COOPERS & TABERSHA W(1966)0'+. 

EFEITO 

Sem riscos assinalados 

Tosse, irritação nos olhos 

Broncoconstricção 

Alt. Fibróticas, edema agudo 
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FIGURA2.6 

4 6 12 Clog scale} 
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Sequência temporal da hipótese esquemática de injúria-reparação do tecido 
pulmonar à exposição contínua ao dióxido de nitrogênio. (Reproduzido de 
Menzel,l980) 

2.8. Ecotoxicologia do Ozona 

O ozona, ou ozônio, ( o3) da troposfera tem origem em fontes 

naturais e também na atividade humana. 

A origem primária natural é nas camadas superiores da atmosfera, 

onde exerce importante função protetora absmvendo a radiação ultravioleta (UV) 

do sol reduzindo assim a sua intensidade na superfície do planeta. Por outro lado, 

pode exercer ação tóxica no homem e deterioração de materiais em concentrações 

relativamente baixas quando secundário,formado a níveis mais próximos do solo. 

O ozona de origem secundária é formado a partir de reações 

fotoquímicas de poluentes gasosos, dando origem ao oxigênio atômico. Este por sua 
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vez, reage com o oxigênio molecular da atmosfera dando ongem ao gás em 
questão. 6,9,16,57,69,74,117,204,254 

Nas áreas urbanas as emissões originárias de atividades humanas 

predominam sobre às de origem natural. Não há emissões primárias importantes _de 

ozona na atmosfera, sendo que a sua quase totalidade é formada por reações 

químicas ocorridas no ar. Sua rota de formação é através da fotólise do dióxido de 

nitrogênio (N02) e a associação deste com compostos orgânicos fotoreativos tais 

como: hidrocarbonetos, aldeídos, cloro e outros, como se nota na Fig. Z.7. 

Reações Químicas de Compostos de Cloro na Atmosfera 

Formação de Ozona(fotólise) 

o3 luz Oz +o 
o3 +o--> ZOz 

Oz +o --> o3 

Reações com Nitrogênio 

0 3 + NO --> Oz + NOz 

NOz + O --> NO + Oz 
Reações com Cloro 

0 3 + Cl --> Oz + CIO 

CIO + O --> Cl + Oz 

FIGURA2.7 
Esquema da formação de ozona e reações químicas com precursores, como cloro, 
monóxido de nitrogênio e outros246• 

A formação e transporte na atmosfera dependem de condições 

meteorológicas favoráveis. Sua formação varia de forma sazonal devido à 

dependência com os níveis de radiação solar. Mesmo em condições meteorológicas 

semelhantes podem ocorrer mudanças devido ao padrão de emissão dos seus 
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precursores - hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxôfre e 
outros. 57,74,255,250,282.295 

Para estimarmos a formação de ozona é necessário conhecer o padrão 

de emissão de seus principais precursores. Afirma-se, que essa formação é mais 

dependente da quantidade de hidrocarbonetos não-metânicos (HCNM) do que dos 

óxidos de nitrogênio (NOx~7•74• Os mesmos pesquisadores ainda assinalam que as 

maiores fontes de hidrocarbonetos não-metânicos são as refinarias de petróleo 

como fontes fi.xas e os veículos automotores como fontes móveis. No caso particular 

da cidade de Washington (EUA) os veículos automotores são responsáveis por 87% 

a 96% das emissões desses compostos14
•
16.36·69

•
114

•
211

• 

A formação de ozona é um processo não-linear ainda longe de ser 

totalmente compreendido16• No entanto, os padrões diurnos das concentrações são 

características importantes do ambiente urbano. As concentrações horárias 

máximas frequentemente são alcançadas por volta do meio-dia e à miúde são 

precedidas de concentrações máximas dos precursores57, principalmente o N02. Em 

base sazonal, tendem a ser maiores nas estações quentes (verão) e a frequência dos 

dias em que excedem o padrão estabelecido pode alcançar o máximo nesse período. 

Efeitos no Homem 

O principal efeito do ozona, em primeira instância, é o de irritante da 

conjuntiva ocular, das mucosas que revestem as vias aéreas e do tecido pulmonar. 

Em concentrações mais altas (1,5 a 2,0 ppm} esse gás pode causar efeitos deletérios 

temporários sobre a saúde, com latência aproximada de 2 horas. A inalação 

prolongada, acima de 0,05 ppm, pode causar irritação do tecido pulmonar, e 

indivíduos expostos por longos períodos apresentaram fibrose pulmonar e 

espessamento das pequenas vias aéreas31.S9
•
184

•
186

•
187

.237. 

Inúmeros são os fatores que podem afetar o transporte ou a 

eliminação de ozona nas vias aéreas187
•
193

•
206

•
250 como: 

(a) Morfologia nasal; 

(b) Condições das vias aéreas, frequência e profundidade da respiração; 

(c) Composição bioquímica e quantidade de muco. 
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A decomposição do ozona nas vias aéreas superiores pode "proteger" 
a parte inferior do trato respiratório contra a ação do gás. Entretanto, MIILER205 

em sua revisão refere que "em qualquer concentração inicial os bronquíolos 
respiratórios (ou trato respiratório baixo) recebem a dose mais alta de ozona". A 

relação entre a concentração bronquiolar e a concentração inalada do gás ao nível 
da traquéia é linear numa escala duplamente logarítmica a concentrações maiores 
que 100 pg/m3 ou O,OSppm, como se pode observar pelo esquema da Fig. 2.8. 

Populações com grande proporção de asmáticos podem apresentar efeitos adversos 
já quando as concentrações estão em torno de 0,25ppm. 

Ainda são desconhecidos os efeitos a longo prazo, mas sabe-se que o 

gás pode afetar a estrutura genética das células de uma maneira bastante 

semelhante aos raios X, e à parte de agravar os sintomas respiratórios pode 
exacerbar ou acelerar o desenvolvimento de neoplasias.6.S9

•90•1ZD.254 
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FIGURA2.8 
Esquema de deposição do ozona em relação à morfometria do trato respiratório 
humano205• 
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2.9. Ecotoxicologia dos Oxidantes Fotoquímicos 

Os oxidantes fotoquímicos são poluentes típicos do "smog 

fotoquímico", que será descrito a seguir. Podem ser formados, através da incidência 

da luz solar como resultado da oxidação de precursores, principalmente NOx e 
hidrocarbonetos não metânicos (Fig. 2.9). Outras substâncias reativas 
intermediárias são compostos do grupo orgânico hidroxila (por exemplo, radicais 

metoxi - CH30, o radical hidroxila ou·, o radical H02 e o oxigênio. Para a 
produção dos oxidantes fotoquímicos no "smog", especialmente o ozona ( o3), o 

óxido de nitrogênio (NOx) atua como catalizador primário, mas os Cxlly servem 
como combustíveis . 
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FIGURA2.9 
Relação entre as concentrações de precursores e os picos de incidência dos 
oxidantes fotoquímicos segundo hora do dia221.223. 

Denomina-se "Smog Fotoquímico" a um tipo de poluição do ar 
observado pela primeira vez em Los Angeles (EUA) em 1944. Esse tipo de poluição 
diferia do "fog londrino" típico que causou muitas mortes em 1952, por ocasião de 
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um período prolongado de inversão de temperatura associada com calmarias. O 

termo "smog" originou~se da contração das palavras inglesas "smoke" (fumaça) e 

"fog" (neblina). O "smog" fotoquímico, ao contrário do anterior que se acentua 

principalmente no inverno, compreende um certo número de compostos tóxicos 

envolvendo ozona, dióxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e particulados sólidos. 

Para a ocorrência de casos extremos de "smog", é preciso haver uma 

fonte intensa de precursores, e uma camada de ar úmido estável e imóvel próxima 

ao solo que impeça sua dispersão. A primeira condição ocorre em geral em 
ambientes com alta densidade demográfica (urbana). A ocorrência da segunda é 

auxiliada, pela formação de uma inversão de temperatura215.221•223• 

Há uma proposta de inclusão de muitos outros compostos como 

integrantes do "smog fotoquímico", mas uma vez que se dispõe de poucas 

informações sobre a sua importância biológica, serão aqui considerados para análise 

os seguintes: ozona ( 0 3) , óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de nitrogênio 
(N02) e hidrocarbonetos não~metânicos (HCNM). 

O ozona, já mencionado, e os peroxiacilnitratos (P AN) se formam na 
atmosfera pelas reações que ocorrem entre os óxidos de nitrogênio e uma série de 

hidrocarbonetos com reatividade fotoquímica, como evidenciado pela Fig. 2.10. A 

estrutura química e a reatividade de cada hidrocarboneto determina a sua 

importância na formação dos oxidantes. A atmosfera, ao que se sabe, manteria um 

equilíbrio entre os agentes oxidantes e redutores ~ se não fosse a degradação 
fotoquímica dos hidrocarbonetos com radical peroxi9•236•246•281• A associação dos 

hidrocarbonetos com o NOx formando os peroxiacilnitratos (PAN) cria poluentes 

secundários altamente tóxicos à vida54.S9
•
63

•
69

•
10

3. 

De momento . apenas estão disponíveis informações de relações 

completas das distintas substâncias que formam as emissões de escapes dos motores 

de veículos, o armazenamento distribuição e uso de substâncias orgânicas tais como 

produtos derivados de petróleo e processos industriais específicos16
•
66

•
74

•
90

•
140.246·254

• 

Para estimar a complexidade do problema do "smog fotoquímico", é necessário 

conhecer as emissões potenciais dos precursores, previamente aos programas de 
redução de oxidantes fotoquímicos, tendo em vista o comportamento do ozona e 
dos precursores ao longo do dia (Fig. 2.11). 
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FIGURA2.10 
Reatividade química dos precursores de oxidantes fotoquímicos e formação de 
ozona, segundo hora do dia, concentração dos poluentes e altura da mistura254• 

Os oxidantes fotoquímicos podem ser detectados a grande distância 

das fontes emissoras dos precursores, pelo transporte desses precursores, ou 

oxidantes primários, por ação do vento das regiões de emissão e disseminados por 

grandes extensões. Foram obtidas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (U.S.E.P.A.) concentrações elevadas de oxidantes em áreas periféricas ao 

aglomerado de fontes precursoras situadas na direção do vento e topografia 

favorável, onde as fontes de precursores praticamente não existiam295
• 

Efeitos no Homem 

Estudos de EHRUCH85 determinaram efeitos combinados de ozona 

e dióxido de nitrogênio em concentrações absolutas e relativas dos contarninantes, 
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administrados de forma simultânea, assim como a sequência de administração podia 

afetar a interação. De forma genérica foram observados efeitos aditivos de ambos 

contaminantes sobre: fragilidade osmótica, atividade da acetilcolinesterase, 

peroxidação lipídica, redução da glutadiona e metahemoglobinemia. 
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Evolução da concentração de ozona e óxidos de nitrogênio, com o período do dia254• 

Verificou-se também a presença de irritação ocular, mudança nos 

parâmetros visuais e limites olfatórios. Houve um aumento da sintomatologia 

quando a concentração de oxidantes fotoquímicos ultrapassou 200 .Aig/m3 ou 

O,lOppm. 

Para uma exposição controlada pelo período de 2 horas a 

concentrações de ozona de 740 ,ugfm3 (ou 0,37ppm), os expostos- tanto fumantes 

como não-fumantes - apresentaram reduções nos parâmetros ventilatórios, porém 

os efeitos mais precoces ocorreram em relação às pequenas vias aéreas186
• Além 

desses efeitos, um estudo realizado com população infantil, assinalou também 

30 



sintomas de opressão torácica e edema de membros inferiores devido ao 

desequilíbrio hidroeletrolítico279• 

Foram relatadas também alterações eletroencefalográficas com 

diminuição dos ritmos alfa depois de exposição por curtíssimo tempo (3 minutos) a 

concentrações de 20ftlg/m3 (ou O,Olppm?94
• 

A exposição ambiental também pode reduzir a acuidade visual, e se 

as concentrações de oxidantes forem muito altas, observam-se sintomas de náuseas. 

Em diversos estudos realizados em Los Angeles Califórnia (EUA), área 

considerada crítica por seus altos níveis desse poluente, foram verificadas também 

elevações nas taxas de morbidade e mortalidade por algumas doenças 
específicas 179,196,297. 

Sem dúvida, parece que de forma geral o ozona, como indicador dos 

níveis de poluição oxidante, é o poluente atmosférico de maior ação biológica 

imediata e a longo prazo. Foram encontradas correlações muito fortes entre os 

efeitos sobre a saúde e a exposição a poluentes atmosféricos quando se analisaram 

estatísticamente os resultados relativos ao ozona, muito mais do que em relação aos 

demais poluentes constituintes do "smog" fotoquímico quando analisados como 

poluentes simples. A complexidade do "smog" fotoquímico composto tipicamente de 

ozona, dióxido de nitrogênio, peroxiacilnitratos, nitratos, sulfatos e outros aerossóis 
em partículas, e agentes redutores, através de sua combinação de contaminantes 

pode ter um efeito independente, aditivo ou sinérgico sobre a saúde humana. 

Dado que os estudos de exposições controladas realizados em homens 

e animais atestam a maior reatividade biológica do ozona em comparação com 

outros poluentes (quando simples) parece razoável supor, com a finalidade de 

sistematizar metas de proteção à saúde humana, que o ozona e os demais oxidantes 

fotoquímicos são os principais agentes, nas relações de exposição-resposta, a serem 

observ~dos nos estudos epidemiológicos envolvendo populações. 

2.10. Ecotoxicologia do Material Particulado 

Materiais particulados ou aerossóis, consistem em sólidos finos ou 

gotículas suspensas no ar. O termo "partículas em suspensão" abarca um amplo 
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espectro de sólidos ou líquidos sutilmente divididos no ar, provenientes de 

processos de combustão, atividades industriais ou fontes naturais. A composição de 

tal material depende do tipo de fonte que contribui para sua formação e a definição 

geral que se estabelece em termos da sua velocidade de deposição. 

Os maiores particulados são poeiras (englobando também areia e 

cinzas), fuligem e as menores são as fumaças, névoas e aerossóis. Esses particulados, 

segundo DIX74, possuem as seguintes características: 

(a) POEIRAS -Partículas sólidas suspensas no ar com diâmetro entre 0,25 

e 500 micron e mais; 

(b) FUMOS - Produto de queima de substâncias, com partículas, em geral, 

de diâmetro menor que 2 micron; 

(c) FUMAÇA- Sólidos suspensos no ar, com diâmetro inferior a 1 micron 

(geralmente produtos de processos químicos ou metalúrgicos) 

( d) NÉVOAS - Gotículas líquidas suspensas no ar com diâmetro menor que 

2,0 micron. 

(e) AEROSSOL- Partículas, sólidas ou líquidas, suspensas no ar, ou algum 

outro gás ou mistura gasosa com diâmetro menor que 1,0 micron. 

Estima-se a emissão global de partículas em suspensão nos moldes do 

Quadro 2.1. 

Para partículas esféricas ideais, podemos obter a velocidade de 

deposição através da Lei de Stokes236
• O Quadro 2.2 foi obtido pela sua aplicação a 

alguns diâmetros característicos das partículas que podem ser encontradas na 

atmosfera. 

O tamanho específico do particulado relaciona-se com o 

comportamento dos poluentes e com o tempo em que eles permanecem na 
atmosfera. As partículas sólidas grandes, com diâmetro acima de 50 micron, são 

visíveis no ar e se depositam com razoável rapidez, não causando então maiores 
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problemas à saúde a longo prazo. Entretanto, produzem frequentemente a poluição 

do solo porque as partículas com diâmetros acima de 10 micron são depositadas 

perto dos seus pontos de emissão. Consequentemente, pedreiras, extração de argila, 

trabalhos com cimento e tijolo, causam poluição do solo nas imediações das fontes. 

QUADR02.1 
Estimativas da emissão de material particulado, para a atmosfera, por processos 
naturais e artificiais. 

PARTÍCULAS 

ARTIFICIAIS 

- Partículas 
- Conversão gás/partículas 

- Compostos fotoquímicos 

- SUB-TOTAL: 

NATURAIS 

- Poeiras do solo 
-Conversão gás/partícula 

- Compostos fotoquímicos 
- Vulcânicas 
- Incêndios florestais 
- Sais marinhos 

-SUB-TOTAL: 

Fonte: Reproduzido de SEINFELD254. 

EMISSÃO GLOBAL(ton/ano) 

!
Sqz) 
N~) 
HCJ 

92 X 106 
147 X 10~ 
30 X 10

6 27 X 10 

296 X 106 

200 X 10~ 
204 X 10 
432 X 10~ 
200 X 10

6 269 X 10
6 4x 10
6 3x 10 

1.000 X 106 

2.312 X 106 

Particulados cujos diâmetros variam entre 15 e 0,01 micron são os de 

maior significância para a poluição do ar e não são obviamente visíveis, salvo em 

grandes concentrações atmosféricas . 

Nessa gama de tamanhos a velocidade de sedimentação é 

insignificante quando comparada com o movimento produzido pelo vento e 

turbulências do ar, essas partículas tendem a permanecer em suspensão por longos 
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períodos e sofrem reações químicas produzindo poluentes secundários. Partículas 

com diâmetro inferior a 10 micron agem como núcleos de condensação de água na 

formação das nuvens.83
•
130

•
163 

QUADR02.2 
Velocidade de depósito de material particulado de densidade unitária em ar imóvel. 

Partículas em suspensão 

Substâncias depositadas 

Diâmetro (.um) 

0,1 
1,0 

10,0 
100,0 

1000,0 

Nota: (Reproduzido de FUCHS,NA., "The Mechanics of Aerosols". Oxford, Pergamon Press, 1964). 

Velocidade(m/s) 

8 x 10-
5
7 

4 x 10-
3 3 x 10-

0,25 

3,90 

Os particulados sólidos e gasosos menores podem permanecer 

suspensos na atmosfera por períodos de até meses. A poluição atmosférica está 

presente principalmente na troposfera e na baixa estratosfera, com concentração 

máxima de particulados pequenos, de diâmetro 0,1 a 1 micron74•
254

•
295

• 

As partículas em suspensão são importantes em relação à saúde não 

só por permanecerem na atmosfera por mais tempo, mas por serem suficientemente 

pequenas para ser inaladas e penetrar profundamente nas vias respiratórias (Fig. 

2.12). A dimensão das partículas que atingem a árvore brônquica depende do 

padrão de respiração e anatomia das vias aéreas. Em geral, as partículas com 

diâmetro superior a 10 microns depositam-se nas cavidades nasais. Aquelas de 

tamanho intermediário entre 2,0 a 10 micron de diâmetro, na árvore 

traqueobrônquica, e são removidas através da ação mucociliar no espaço 

aproximado de 1 a 2 dias. As menores que 2,0 mícron podem atingir a região 

pulmonar propriamente dita - bronquíolos respiratórios, duetos alveolares, sacos 

alveolares e alvéolos. A remoção dessas partículas é um processo muito mais lento, 

podendo chegar a 1 ano o tempo de retenção após a inalação.3
•
17

•
20

•
80

•
104

•
1
8

1 

Segundo "Modelo de Weibel"3 de deposição/eliminação, a 
sedimentação responde por 18-23% da deposição cumulativa, ocorrida entre a 8 e a 
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15 geração dos bronquios. A deposição nas pequenas vias aéreas é importante em 

função do "clearance" das partículas insolúveis, que é muito mais lento que nas 

grandes vias aéreas, e faz com que os irritantes pulmonares permaneçam por um 
tempo mais longo em contato com os tecidos pulmonares.3,17,80,182,237,241,267 

35 

1 10r-------------·----;;;;;---r------;;;;;;;;~;;::-----;, 

_.-- Traqueo·bronquial 

15 rpm 
1450 cml CR 
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(supondo-se um ritmo de 15 movimentos respiratórios por minuto) 

FIGURA2.12 
Sedimentação de aerossóis de vários diâmetros no sistema respiratório humano. 
Reproduzido de SEINFELD254. 

Conclue-se portanto, que quanto menor o diâmetro da partícula, mais 

profundamente atingirá o sistema respiratório do homem, tornando mais difíceis as 

atividades de remoção e eliminação17• 

Além disso, o material particulado também é responsável pela 

redução na visibilidade ambiental e toma parte em reações com outros 

contaminantes atmosféricos294• 



Efeitos no Homem 

Apesar dos mecanismos de defesa anteriormente assinalados, 

dificultarem o acesso de partículas estranhas aos alvéolos pulmonares, a saúde 
humana ainda paga um alto tributo à exposição a esse poluente. Esse se traduz 

numa série de afecções, que mesmo evoluindo principalmente a longo prazo (mais 

de 10 anos), podem ser de extrema gravidade: 

a) Alergias - são causadas por vários aeroalergênicos, constituídos na maioria 

das vezes de partículas sólidas higroscópicas de diâmetro de 1 a 80 micron. Tais 

partículas, ao atingirem o revestimento brônquico e epitélio alveolar provocam 

asma e bronquite asmatiforme; 

b) Bronquite Crônica - é o resultado da exposição prolongada a diversos 

aerossois gasosos e sólidos, associados a microrganismos. Ela se traduz por tosse 
produtiva, hipersecreção brônquica, surgindo evolutivamente uma hipoventilação 

pulmonar, e a mais longo prazo insuficiência cardíaca por "cor pulmonale". Esta 

afecção é frequentemente acompanhada pelo enfisema pulmonar; 

c) Câncer Brônquico - a associação do material particulado com 

hidrocarbonetos policíclicos carcinogênicos e de outras substâncias dotadas dos 

mesmos efeitos, explicam a contribuição desse poluente à gênese do câncer de 

pulmão principalmente em indivíduos não fumantes. Mesmo partículas em 

suspensão de caráter inerte, do ponto de vista quantitativo, poderão se constituir em 

sérios riscos para a população exposta; 

d) Pneumoconioses - patologias pulmonares resultantes da inalação de 

poeiras de diferentes naturezas. São causadas por acumulação intensa e extensiva 

das partículas no parênquima pulmonar. O resultado final é a esclerificação dos 

alvéolos pulmonares, com perda de sua elasticidade, resultando em insuficiência 

respiratória; em casos específicos de inalação de poeira de amianto, por exemplo, a 
evolução pode ser fatal por reconhecida carcinogenicidade da substância. 
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III. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA POLUIÇÃO SOBRE A SAÚDE 



A avaliação dos efeitos nocivos da poluição atmosférica sobre a saúde 
humana tem sido realizada em todo o mundo através de estudos toxicológicos 

experimentais, principalmente pela exposição controlada de animais de laboratório 
ou de voluntários humanos. Nos estudos tóxico-epidemiológicos os instrumentos de 

pesquisa constumeiramente empregados são: 

a) Medida da concentração atmosférica dos agentes químicos durante um 

período de interesse; 

b) Medidas de mortalidade excedente considerando-se os óbitos por todas as 
causas, óbitos por causas específicas, óbitos segundo idade e sexo; 

c) Medidas de Morbidade considerando-se incidência de doenças específicas 

(bronquite crônica, pneumonia intersticial aguda, asma, câncer do aparelho 

respiratório): a prevalência de algumas doenças anteriormente mencionadas; a 

prevalência de sintomas respiratórios, exacerbação de doenças pré-existentes; 

d) Provas funcionais pulmonares. 

Os efeitos agudos da poluição química da atmosfera sobre a saúde das 

populações podem se manifestar de maneira aguda (a curto prazo) ou de maneira 
crônica (a longo prazo). São principalmente as características quantitativas da 
exposição que determinarão a resposta aguda ou crônica da população afetada. 

Os efeitos agudos da poluição do ar, que conforme a gravidade do 
episódio podem traduzir-se por um grau extremo da morbimortalidade, podem ter 

uma avaliaçào através da investigação do registro de atendimentos médicos 

executados durante o episódio, da variação de sua frequência e da distribuição por 

causa, idade, sexo, sendo isolados os fatores que normalmente fazem flutuar os 

registros de morbidade. 

São vários os trabalhos a nível mundial que empregaram os 

instrumentos de pesquisa recém mencionados, e demonstraram uma relação de 

causa-efeito entre a poluição atmosférica (principalmente a caracterizada por 

elevados níveis de material particulado e dióxido de enxôfre ), e o aumento da 
morbimortalidade referente a agravos de origem cardiovascular e respiratória. 
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Outro recurso intensamente utilizado para se avaliar a morbidade em 
função da poluição atmosférica é a aplicação de inquéritos domiciliares, 
amplamente utilizados principalmente nos Estados Unidos.94 

Entretanto, se a poluição não atinge níveis considerados como 

críticos, toma-se difícil estabelecer relações de causa-efeito a partir desses dados. 

No presente estudo, entretanto, serão consideradas apenas as provas 

de função pulmonar na avaliação dos efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde 

humana. 

3.1. Utilização de Provas Funcionais Pulmonares 

Como foi visto nos capítulos precedentes, os poluentes atmosféricos, 

afetam fundamentalmente os pulmões, e secundariamente outros sistemas 

orgânicos. Para avaliar o resultado dessa ação agressiva, o exame funcional dos 

pulmões constitui-se no método de escolha. 

As anormalidades da função pulmonar como indicadoras de risco 

potencial de adoecer são de importância óbvia na consideração dos efeitos da 

poluição do ar sobre a saúde. Essas anormalidades podem ser verificadas 
principalmente através de questionários de sinais e sintomas, e de testes de função 

pulmonar. 

Diante da inexistência de testes ideais, a utilização daqueles 

diponíveis, além da complexidade inerente, podem mostrar-se passíveis de erro. 

Novos testes vem sendo desenvolvidos ao longo do tempo, mas muitos não foram 

ainda validados quanto à sua aplicação em estudos epidemiológicos, que envolvem 

grandes contingentes populacionais. 

Existem na realidade quatro perguntas que o pesquisador deverá 

fazer a si mesmo em relação à prova de função pulmonar que pretende utilizar para 

verificar dano potencial à saúde da população estudada devido à exposição a 

poluentes ambientais: 

(a) É o teste uma medida específica da quantidade fisiológica a ser avaliada? 
Sabe-se que os testes existentes neste momento são de alguma forma "impuros" 
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porque não dependem de uma única variável fisiológica, mas de uma combinação 

de funções. 

(b) É o teste sensível? Isto é, identificará os casos amostrais e servirá para 

distingui-los dos demais normais? A resposta a êsse questionamento a princípio não 

é difícil porque o que pode ser considerado normal ou anormal frequentemente é 

definido a partir do próprio teste. 

(c) O teste é reproduzível e mensurável? Podem ser verificadas variações 

através de instrumentos ou do observador, e sendo realizado nas mesmas condições 

obtem-se os mesmos resultados? É fácilmente relacionado com variáveis individuais 

óbvias como sexo, idade, peso e estatura; e em que extensão teve sua "performance" 

padronizada ou aceita? 

( d) Será o teste adequado à população ao qual será aplicado, poderá ser 

aplicado facilmente a um grande número de indivíduos, e a informação daí 

decorrente facilmente manipulável e passível de uma análise conclusiva? 

Uma variada gama de estudos concernentes à poluição atmosférica 

depende da demonstração do aumento de sinais e sintomas ou do decréscimo 

funcional dos indivíduos expostos a diferentes níveis de poluição. 

Para detectar alterações funcionais que podem beirar uma situação 

patológica, necessita-se de um teste sensível, mas não necessariamente específico 

para uma determinada categoria de doença. Para diagnóstico, entretanto, o teste 

também precisa ser específico para uma anormalidade funcional que possa ser 

interpretada em termos da instalação de um processo-doença específico. 

3.2. A Escolha do Teste Funcional 

Os testes funcionais medem os diferentes fenômenos fisiológicos que 

ocorrem nos pulmões, incluindo-se a retratividade elástica e a resistência de vias 

aéreas. 

Previamente à descrição do teste funcional que será utilizado, dever

se-á considerar a primeira das questões anteriormente enumeradas - ou seja - o que 

deve ser medido pelo teste? 
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De forma bem simplificada os distúrbios ventilatórios podem ser 

classificados inicialmente em dois grandes grupos: 

(a) Aqueles que envolvem as vias aéreas condutoras. 

(b) Os que afetam o tecido alveolar e o parênquima pulmonar. 

Tomando-se o primeiro grupo, os distúrbios das vias aéreas podem 

ser subdivididos em alterações de grandes e pequenas vias aéreas; e em relação ao 

segundo grupo, as principais características são alterações estruturais que poderão 

causar modificações nas trocas gasosas na fase gás/sangue, além de mudanças nas 

propriedades elásticas dos pulmões. 

As vias aéreas com 2 mm ou menos de diâmetro são definidas como 

"pequenas vias aéreas"101•119• Nesse nível não existe o apoio cartilaginoso. Nas 

pequenas vias aéreas, ou "zona silenciosa dos pulmões", poderão ocorrer vários 

processos mórbidos não detectáveis pela simples ausculta pulmonar ou visíveis de 

forma precoce ao RX197
•
198

• Nos estados mórbidos, as pequenas vias aéreas 

oferecem significativa resistência à obstrução do fluxo expiratório; ao contrário, no 

pulmão .normal, respondem apenas por uma parte mínima da resistência total. 

Observações mais recentes e que provocaram grande interesse científico foram as 

demonstrações de que alguns indivíduos com taxas normais de fluxo espiratório 

forçado podem apresentar precocemente anormalidades quantificáveis nas 

pequenas vias aéreas. Esta observação levantou a idéia de que possam ser usadas 

provas funcionais pulmonares das pequenas vias aéreas para identificar indivíduos 

que estão nos estágios iniciais ou em risco de desenvolver doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC)27·sa,129
• Além disso, a resposta inflamatória das pequenas 

vias aéreas foi considerada como uma possível manifestação precoce do processo 

fisiopatológico que, no final, induz à bronquite crônica e ao enfisema 
pulmonar. 31,99,107,192 

Por serem inaudíveis à ausculta é particularmente difícil detectá-las 

através dos métodos clínicos convencionais, representados primordialmente pela 

ausculta pulmonar e a radiografia de tórax, com já referido192
•
198

• 

A investigação de todo e qualquer efeito da poluição do ar sobre a 

função pulmonar, deve considerar os três grandes locais de ação: as grandes vias 

aéreas, as pequenas vias aéreas e os alvéolos19
• 
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Os testes de função pulmonar que serão abordados nesse capítulo são 

aqueles que: 

· - permitem avaliar o estado das vias aéreas durante a manobra expiratória 

forçada; 

- podem avaliar a resistência das vias aéreas; 

- aqueles mais recentemente padronizados, que estimam o estado funcional das 

pequenas vias aéreas. 

3.3. Principais Testes de Função Pulmonar 

Com a opção apropriada pelo teste a ser empregado pode-se esperar 

uma avaliação da resistência das vias aéreas, e inclusive estimar as alterações 

devidas aos componentes relativos às grandes vias. Com os métodos I e 11 da Tab. 

3.1, e aqueles referentes a alterações das pequenas vias aéreas, mais difíceis de 

serem detectadas sem a utilização dos testes da categoria 111. 

As alterações nas vias aéreas são caracterizadas principalmente pelo 

estreitamento, ou obstrução da sua luz, causando um aumento da resistência dessas 

vias e limitação do fluxo de ar de aporte ou eliminação. 

Existem evidências de que as alterações precoces, passíveis de 

evolução para um quadro pulmonar patológico, iniciam-se nas pequenas vias aéreas 

periféricas com diâmetro menor que 2mm136•192• 

As técnicas que estimam a resistência das vias aéreas, ou a avaliam, 

de forma indireta, durante a manobra de expiração forçada, são, entretanto, 

estreitamente dependentes de eventos que ocorrem nas vias aéreas com diâmetro 
superior a zmm.3t,7t,n9,t29,t7S,t97,t98 

Estudos experimentais com animais provaram ser possível subdividir 

os resultados da prova expirométrica para avaliação de resistência de vias aéreas 

naqueles referentes a grandes vias aéreas e naqueles devidos às pequenas vias 

aéreas. Verificou-se que as pequenas vias aéreas contribuem com menos de 30% do 

fenômeno. 
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TABELA3.1 
Resumo dos principais testes de função pulmonar(*). 

I - Dependentes de manobra de expiração forçada: 

"Peak Flow" ou Pico do Fluxo Expiratório (PFE) 

Volume Expira tório Forçado na Unidade de Tempo (VEF 1,0) 

Relação Percentual Entre Capacidade Vital Forçada e Volume Expiratório 

Forçado (VEF 1,0%), também chamado de Índice de Tiffeneau. 

11 - Resistência de vias aéreas utilizando pletismógrafo: 

Resistência das Vias aéreas (Rva); 

Resistência Específica das Vias Aéreas (SRva); 

Condutãncia das Vias Aéreas (Gva) 

Condutãncia específica das Vias Aéreas (SGva). 

111- Testes de Pequenas Vias Aéreas (assim chamados): 

Volume de Fechamento de Pequenas Vias Aéreas ou "Closing Volume" (CF) 

Fluxo Máximo Expiratório Forçado nos Quartis Intermediários da Cmva 

Espirométrica (FMF 25•7 5%) 

Fluxo Máximo Expiratório em Baixos Volumes (FEF25%, FEF50%, FEF75% 

ou FEF85%). 

• Nota: De acordo com JARDIM,.J.R.de D. e colaboradores "Proposta para unificação dos termos e símbolos pneumológicos 
no Brasil. Jornal de Pneumologia 9(1):45-51,1983. 

Os testes de função pulmonar não podem ser considerados como 

"diagnóstico" na real acepção da palavra. Tais testes, e a combinação deles pode dar 

uma idéia relativa do estado funcional dos pulmões. Eles podem servir de suporte 

para uma teoria de uma relação saúde-doença, mas em nenhum caso a resposta é 
direta 155,156,158,244. 

A espirometria, e em especial a manobra expiratória forçada é um 

meio rápido e seguro de avaliação funcional, e devido à sua sensibilidade, pode 

detectar alterações pulmonares anos antes da ocorrência dos primeiros sintomas de 
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doenças respiratórias crônicas88• Apesar destas se desenvolverem em prazos que vão 

de 15 a 20 anos, o processo patológico já se encontra avançado quando do 

aparecimento dos primeiros sintomas, e um instrumento de detecção precoce de 

alterações funcionais é fundamental para a adoção de medidas de controle.88•129 

3.4. Variáveis Espirométricas de Interesse 

Aspectos Fisiológicos 

A avaliação da função pulmonar utilizando a manobra de expiração 

forçada impõe antes de tudo o conhecimento de algumas condições importantes de 

funcionamento das vias aéreas. 

Durante a expiração normal, a pressão que age dentro das vias aéreas 

é maior do que a de fora. Isso leva à conclusão de que as vias aéreas não estão 

comprimidas. 

Quando se realiza a manobra de expiração forçada, as vias aéreas são 

dinamicamente comprimidas em torno de um determinado ponto - o "ponto de 

isopressão"; a pressão externa é maior do que a interna e as vias aéreas tendem a se 

estreitar até colabarem31
•
71

•
119

•
191

•
197

• 

De forma geral, admite-se que as medidas de resistência de vias 
aéreas feitas em repouso, isto é, as vias não comprimidas, proporcionam 

informações semelhantes sobre a mecânica pulmonar que as medidas efetuadas 

durante a expiração forçada, ou seja, com as vias comprimidas197•208•235.26S. 

Variáveis medidas sob essas duas circunstâncias levaram à mesma 

conclusão - o fluxo expiratório forçado mostra uma redução quando a resistência 

nas vias aéreas aumenta. 

As medidas de resistência refletem uma relação pressão/fluxo das 

grandes vias aéreas, intra e extratorácicas, em um estado de não-compressão.As 

medidas de fluxo expiratório máximo refletem uma complexa interação entre a 
geometria das vias aéreas, compressibilidade, e em certo grau, a retração elástica 

dos pulmões31
•
265

• 

44 



Diante do exposto, a escolha do teste funcional determinará o 

resultado encontrado, e é desejável que os testes possam ser selecionados para 

estudar o estado das vias aéreas sob as duas condições: em compressão e em não

compressão. O estudo de indivíduos asmáticos assintomáticos apresentou medidas 

de resistência de vias aéreas em estado não-compressivo dentro dos limites normais, 

mas com anormalidades nas relações fluxo-volume expiratório máximo 

importantes191
•
192

•
197

• Serviu para enfatizar que medidas de resistência total de vias 

aéreas, se mostraram inúteis para avaliar alterações das pequenas vias aéreas, e que 
outros testes aparentemente não aplicáveis para tal detecção podem ser de 

importância decisiva. 

Durante a expiração forçada, o fluxo é medido desde o ponto de 

capacidade pulmonar total até ao ponto que correspondente ao início do volume 

residual. Isso torna possível medir fluxos em vários momentos - em altos volumes 

("Peak Flow" e Volume Expiratório Forçado no 1° Segundo), e em baixos volumes 

(Fluxo Expiratório Forçado entre 200 e 1200ml e Fluxo Médio Expiratório Forçado 

25-75% )146•197•213• Isso é importante para mostrar que medidas de fluxo em altos e 

baixos volumes podem retratar diferentes aspectos funcionais das vias aéreas numa 

mesma curva espirométrica101
• 

No início da manobra expiratória forçada os fluxos, dependem 

intrinsecamente do esforço muscular empregado pelo paciente. Pode-se notar que 

aos grandes volumes pulmonares, o fluxo continua a aumentar com o esforço como 

deve ser esperado119• No entanto, aos médios e pequenos volumes, o fluxo atinge um 

"plateau" e não pode ser aumentado com o incremento na pressão intrapleural. Sob 

essas condições, o fluxo torna-se portanto relativamente "independente do esforço". 

A razão para esse comportamento notável é a compressão das vias aéreas pela 

pressão intratorácica31• Após 50 a 70% do volume pulmonar total haver sido 

expirado, o fluxo começa a se tornar progressivamente independente do esforço e é 

então principalmente afetado pelo estado de retração elástica dos pulmões e da 

resistência de fricção das vias aéreas31•197• 

Uma importante resistência ao fluxo ocorre nas vias aéreas periféricas 

nos pontos de "isopressão", quando a pressão lateral da via aérea ultrapassa a 
pressão pleural e as vias aéreas começam a sofrer colapso dinâmico ou compressão. 
Na maioria das manobras expiratórias, os pontos de isopressão estão localizados ao 

nível do segmento brônquico (grandes vias aéreas), mas durante a expiração do 
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trecho correspondente aos 25% finais da capacidade vital, esses pontos movem-se 

para áreas mais periféricas das pequenas vias aéreas191·197. 

Como resultado do exposto o fluxo máximo a baixos volumes é 

determinado pela retração pulmonar e pela resistência das pequenas vias aéreas. 

Nos altos volumes o fluxo é dependente do esforço muscular e da resistência das 

grandes vias aéreas197. Logicamente a retração elástica pulmonar afetará os 

resultados; assim, não existem medidas "puras" do estado funcional apenas das vias 

aéreas. 

A espirometria simples, em geral pode diferenciar os distúrbios 

pulmonares obstrutivos dos restritivos pelas medidas da capacidade vital e dos 

índices do fluxo expiratório. 

Em relação à exposição ambiental de um individuo podem ocorrer 

duas formas de alteração de sua função pulmonar, conforme se visualiza pela Fig. 

3.1. Quando ocorrem doenças fibróticas a perda funcional assume uma 

característica restritiva. A área funcional dos pulmões decresce e pode-se verificar 

que a capacidade vital total e o volume residual estão reduzidos. As vias aéreas não 

estão obstruídas mas a retração elástica aumenta em função da abundância de 

tecido fibroso que se entremeia nos pulmões. Assim, os fluxos expiratórios 

comumente estão dentro dos limites da normalidade e a relação VEF l.o/CVF em 

tomo de 100%. O pequeno volume, combinado com fluxos normais ou aumentados 

resulta num padrão típico de curva expiratória, que classifica o quadro pulmonar 

como restritivo.10·71·101•119·265 

A perda funcional de caráter obstrutivo ocorre quando as pequenas 

vias aéreas estão parcialmente ocluídas, mas a entrada de ar ainda é possível. Seus 

efeitos são mais aparentes durante a manobra expiratória, verificando-se que os 

fluxos expiratórios forçados estão reduzidos, porém a capacidade vital total está 

normal. Fluxos reduzidos são normalmente mais graves nos volumes pulmonares 

pequenos. Isso resulta também em uma curva com desenho típico, isto é, 

apresentando uma diminuição nos índices de fluxo e uma capacidade vital normal 
ou aumentada.s6,7t,tot,no,t29,136 

Uma vez estabelecido o complexo "background" fisiológico que 

envolve a manobra expirométrica forçada, devemos discutir que variáveis 

obteremos com tal procedimento. 
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INSPIRAÇÃO EXPIRAÇÃO 

Tempo~ 

FIGURA3.1 
Representação esquemática das características dos traçados espirométricos em 
função das _modificações fisiopatológicas pulmonares. 

Definição das Variáveis Espirométricas 

No presente trabalho serão consideradas as seguintes variáveis 
obtidas de uma curva espirométrica resultante de uma expiração forçada, como 

assinalado na Fig. 3.2.31
•
119

•155•244 

Capacidade Vital Forçada (CVF): 

Definição - É o ponto de partida para a realização da definição das 

demais variáveis. Traduz-se, em última instância, na própria manobra expiratória 

forçada. A capacidade vital forçada é o maior volume de ar medido após a 

expiração completa. Para tanto o indivíduo deverá ter inspirado a maior quantidade 

de ar possível e exalado completamente, num espirômetro ou outro dispositivo 

semelhante, o mais rapidamente possíveL 

Significação: A capacidade vital forçada pode variar em tomo de 20% 

com relação ao padrão de normalidade predito para indivíduos sadios; pode variar 
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no decorrer do tempo intraindividualmente dependendo da posição do corpo, 

ritmicidade circadiana e outras considerações fisiológicas. 

Um decréscimo na capacidade vi tal forçada traduz uma perda na 

elasticidade do tecido pulmonar principalmente nos casos de fibrose, asma e 

enfisema. Também são verificados decréscimos dessa medida nos casos de edema 

pulmonar, pneumonias, atelectasias e restrição pulmonarl36. A validade do teste 

está estreitamente condicionada à cooperação e esforço do examinando. 
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FIGURA3.2 
Modelo reduzido da folha de registro da curva expirométrica e definição das 
principais variáveis espirométricas de interesse. 

Volume Exniratório Forçado no 111 se211ndo (VEF l,o> 

Definição - O volume expiratório forçado é o volume máximo de ar 

expirado num determinado intervalo de tempo, durante a execução da manobra de 

obtenção da capacidade vital forçada (CVF). Os intervalos de tempo de maior 

significado clínico e mais comumente utilizados são do VEF0,5, VEFo,75• VEF l,O• 

VEF 2,0 e VEF 3,0, onde os números refletem o tempo decorrido, em segundos, a 

partir do início da manobra. O VEF é comumente expresso em litros.71.244 
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Significação: Desde que o VEF 1 0, por definição, é o volume de ar 
' expirado em uma unidade de tempo, pode ser caracterizado, em última instância, 

como uma medida de fluxo. Esse simples método pode ter na realidade o mais 

complexo delineamento fisológico de todos os testes funcionais ventilatórios. O 

teste depende do fluxo expiratório máximo em um determinado volume pulmonar, 

que depende por seu turno da pressão de retração dos pulmões e resistência 

intrapulmonar das vias aéreas235
,26S. Está também associado às variações do fluxo 

expiratório máximo em suas relações com os volumes pulmonares, isto é, às 

mudanças na pressão de retração com a variação do volume, ou "compliance", e por 

fim, às variações da resistência intrapulmonar das vias aéreas com as mudanças nos 

volumes dos pulmões. 

O VEF 1 o congrega um grande número de informações sobre os 
' mecanismos pulmonares, e pode variar não apenas por doenças das vias aéreas, 

como também pela redução da pressão de retração dos pulmões, secundárias à 

patologias que atingem os alvéolos. Ele é utilizado como identificador de patologias 

específicas, mas pode ser utilizado com vantagem na triagem de um indivíduo com 

redução na função pulmonar. Como foi visto para o CVF, a validade desse teste 

também depende muito do esforço e cooperação do indivíduo. 

A mais importante aplicação imediata do VEF 1,0 é a sua correlação 

percentual com o CVF do paciente. 

O VEF 1,0 entretanto tem a desvantagem de não ser sensível às 

alterações precoces determinadas por doenças que se iniciam nas pequenas vias 

aéreas mais periféricas. 

Relação Percentual entre VEF 1.0 e CVF 

Definição- O VEF1 o%, também conhecido por Índice de Tiffeneau, é 
' o estabelecimento do volume expiratório forçado num dado intervalo de tempo, 

expresso proporcionalmente à capacidade vital forçada. 

Significação: Um indivíduo adulto normal pode expirar 60% de sua 

capacidade vital forçada em 0,5 segundo, 83% em 1 segundo, 94% em 2 segundos e 
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97% em 3 segundos200
• Pessoas que apresentam doença pulmonar com quadro 

predominantemente obstrutivo, em sua maioria tem VEF 1 0% reduzido. No entanto, 
. ' 

pacientes com patologias ventilatórias de caráter restritivo podem apresentar um 

VEF 1,0% normal, mesmo que o CVF esteja abaixo dos limites de normalidade. 

"Peak FloW' (PEF) 

Definição - O "Peak Flow11 é o fluxo máximo obtido no trecho inicial 
da manobra expirométrica forçada. 

Significação: O "Peak Flow" é a medida de fluxo na parte mais inicial 

da manobra espirométrica forçada e é um bom indicador das características do 

fluxo do ar nas grandes vias aéreas (com mais de 2mm de diâmetro). 

Tem se apresentado como um dos mais convenientes e viáveis 
parametros ventilatórios usados em testes de função pulmonar. Como avaliação 

fisiológica, depende tanto da capacidade de retração dos pulmões, como da 

resistência ao fluxo das grandes vias aéreas. Entretanto, subestima alterações 
funcionais que podem estar afetando as pequenas vias aéreas.155.m•298 

A utilização deste parametro em estudos com crianças asmáticas 

assintomáticas, mostrou maiores variações entre crianças normais e também entre 

as asmáticas, que o volume expiratório forçado (VEF 1,0) no primeiro segundo, 

revelando-se mais sensível na detecção de patologias166
•
171

•
173

•
262•

269
• 

Fluxo Médio Expiratório Forçado (FMF25-7S%) 

Definição - O fluxo médio expiratório forçado corresponde aos dois 

quartis intermediários da capacidade vital forçada (CVF), isto é, entre 25 e 75% 

dessa curva. 

Significação: O FMF25_75% inclui mais do que a parte inicial da 

expiração e pode ser um bom indicador do estado funcional das vias aéreas mais 
distais. As limitações do uso do VEF l,O e do "Peak Flow" podem ser minimizadas 
com a realização de medidas de fluxos a baixos volumes.31

•
110 
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As variações nos fluxos máximos expiratórios forçados medidos a 

baixos volumes mostraram diferenças mais significantes entre crianças normais e 

asmáticas do que as medidas dos demais parâmetros ventilatórios102
•
145

•156•
167

•111•
252.284. 

Nos baixos volumes pulmonares, os fluxos dependem da retração 

elástica dos pulmões e da resistência à fricção das pequenas vias aéreas. A medida 

do FMF25_75% pode fornecer uma indicação confiável dos estágios iniciais de 

alterações patológicas das pequenas vias aéreas31
•
156

•
192.197

•
198

• 

A utilização desse parâmetro é duplamente vantajosa, pois além do 

exposto é também, relativamente independente do esforço e colaboração do 

paciente. Dessa forma é uma prova altamente reprodutível para um mesmo 

indivíduo (desde que perfeitamente iniciada). Dentre as medidas extrapoladas da 

manobra expiratória forçada máxima, o FMF2s-7S% é a que apresenta, no entanto, 

maior coeficiente de variação uma vez que é originária de duas medidas de volume 

e duas medidas de tempo, o que requer procedimento cuidadoso da parte do 

pesquisador. 

A relação fluxo/volume durante a manobra do CVF, principalmente 

no seu trecho final, mostrou-se a mais sensível na indicação do estado de resistência 

de pequenas vias aéreas62
•
71

•
191

•
1
92,2

08
•
298

• 

Devido a essa peculiaridade, o FMF25_75% pode ser utilizado como 

método sensível na diferenciação do NORMAL em relação ao ANORMAL124, mas 

deve ser empregado preferencialmente nos estudos em que os indivíduos possam 

ser utilizados como seus próprios controles27.29
•
99

•111•
145

·15
6
• 

3.5. Utilização de Testes de Função Pulmonar 

O poder discriminativo de um teste funcional é frequentemente 

melhor em estudos epidemiológicos do que apenas em diagnósticos 

individuais31
•
102

•
110

• Considerando-se que uma manobra expiratória forçada pode 

fornecer um grande número de informações, tais como as anteriormente 

enumeradas, sua utilização em estudos epidemiológicos mostra resultados bastante 

satisfatórios. 
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Um processo de análise baseado nos parâmetros anteriormente 
mencionados, com o prévio conhecimento da história natural das doenças que 

podem condicionar tais limitações, amplia consideravelmente a utilidade das 

informações contidas no traçado espirométrico. 

A escolha dos testes a serem aplicados já foi discutida em ítem 

anterior nesse capítulo; porém quando um grande número de indivíduos é estudado, 

ou em particular quando se faz necessário um estudo prospectivo, a padronizaçào e 

a legibilidade dos dados assume uma importância muito maior que no exame clínico 
individual. Em estudos epidemiológicos com um contingente amostrai elevado, o 

tempo disponível para o exame com cada indivíduo é escasso e a repetição dos 

testes para eventual correção de erros técnicos se torna praticamente impossível. É 

necessário, então, o estabelecimento de um rigoroso controle de qualidade, de tal 

forma que as falhas detectadas e suas causas possam ser eliminadas ainda durante o 
exame68•

102
• Se esse controle não for realizado no transcorrer do estudo, os erros 

técnicos emergentes poderão comprometer a qualidade dos resultados previamente 

0 btidos. 21 ,30,55,93,99, tos, l22,t24,I45 

Por sua complexidade os estudos epidemiológicos, visando a avaliação 

dos efeitos da poluição do ar sobre a saúde, tornam necessária a rigorosa atenção de 

todas as possíveis fontes de falha técnica ou operacional. 

Os pesquisadores participantes da Reunião de Trabalho para 

Padronização da Espirometria em Estudos Epidemiológicos realizada em Snowbird 

(Utah)10
•11 recomendaram a padronização dos testes espirométricos, e dos 

protocolos de investigação para que as pesquisas conduzidas por diferentes 

investigadores, pudessem apresentar resultados passíveis de comparação posterior 

entre sí. 

3.6. Cuidados na Realização da Manobra Espiro métrica: Número de 

Repetições 

Nas provas de função pulmonar fatores cruciais, exaustivamente 
discutidos por diversos especialistas da área, são: a questão da utilização do valor 
máximo, ou da média dos melhores valores, obtido por cada indivíduo na realização 
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da manobra espirométrica forçada; a definição do número de tentativas que cada 
indivíduo examinado deverá realizar.11.27·68•93•102,233.23S,260 

Na prática, é recomendado pela American Thoracic Society11 que 

sejam executadas pelo menos três repetições técnicamente satisfatórias, após dois 
ensaios prévios. Outras recomendações são feitas no sentido de que os estudos 
epidemiológicos que envolvessem medidas de Capacidade Vital Forçada (CVF) ou 

outros volumes em função do tempo, deveriam utilizar para cada variável 

espirométrica, a média das duas melhores curvas em cinco realizadas, pelo 

indivíduo93
•
102

• 

A Escolha da Curva para Análise 

Alguns estudos demonstraram que a variância entre as "três melhores" 

curvas foi maior que a escolha do melhor desempenho155
•
156

• Mais recentemente, um 

estudo considerando a variabilidade intraindividual e a impossibilidade de aplicação 

de um fator de correção único, uma vez que as variações são intrínsecas ao 

indivíduo e portanto não aplicáveis a grupos, comparou as diferentes formas 

recomendadas93
• Esses trabalhos concluíram que o melhor critério de escolha da 

curva espirométrica para análise dos parâmetros selecionados é a melhor curva, isto 
é, a curva de melhor desempenho entre um mínimo de três aceitáveis. Todo critério 
de aceitabilidade incluiu o valor de 5% de variabilidade máxima entre elas, isto 

num indivíduo adulto corresponde a cerca de 200ml para Capacidade Vital Forçada 

(CVF). 

Outro estudo corrobora tal recomendação, pois mostrou pela análise 

de variância que as diferenças mais significativas foram entre duas sessões de 

exames, e não entre as tentativas de uma mesma sessão167
• As diferenças portanto 

não se associaram ao fator aprendizado. Porém, em estudos com população infantil 

o fator aprendizado não deverá ser negligenciado. 

Restrições Impostas à Execução da Manobra 

Além dos critérios enumerados anteriormente, a execução do teste 
deveria ser observada pelo examinador. Assim, para que o teste espirométrico seja 

considerado válido, ou aceitável, o examinador deve verificar se o examinando 
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compreendeu as instruções, se a expiração foi feita de forma contínua e com o 

máximo empenho. De acordo com as recomendações feitas, a prova não é 

considerada satisfatória se o indivíduo examinado: 

(a) Tossir durante a manobra expiratória; 

(b) Fechar a glote (manobra de Valsalva); 

(c) Finalizar a expiração abrupta ou prematurante; 

( d) Permitir vazamentos entre os lábios e o bocal; 

(e) Obstruir o bocal com a língua; 

(f) Cerrar os dentes à frente do bocal; 

(g) Hesitar ou executar um falso início da prova; 

Recomenda-se ainda a utilização de um clampeador ou pinça de 

narinas, e no caso do teste ser realizado em crianças menores de 12 anos, que seja 

executado estando a mesma de pé102
•
155

•
156

• 

Ressalta-se a importância da padronização dos métodos, pois os 

resultados de um mesmo estudo podem não ser afetados por procedimentos 

diferentes, mas as comparações deste com os da literatura especializada podem ser 

difíceis ou mesmo perigosas se os métodos de obtenção dos valores não forem 

uniformizados68
• 

3.7. Variabilidade entre Instrumentos e Equipamentos 

O equipamento a ser utilizado deverá ser muito simples de operar e a 

calibração sistemática deverá ser obrigatória. Sempre que possível deverá ser 

utilizado o mesmo equipamento, e se o tamanho da amostra não permitir isso, todos 

os equipamentos e instrumentos deverão estar calibrados entre si. Os fluxômetros 

do tipo WRIGHT (Peak Flow Meter) apesar de largamente empregados para o 

estabelecimento do "Peak-flow", têm o inconveniente de serem difíceis de calibrar, 

além de apresentarem consideráveis variações entre sf. É recomendável o uso do 

espirômetro seco, pois ao invés do tipo mais comumente utilizado - o de campânula 

e com coluna de água - aqueles virtualmente não oferecem resistência ao fluxo 

aéreo como esses. Os pneumotacógrafos vem sendo empregados mais 
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recentemente, e, à semelhança dos espirômetros de fole seco, seus sistemas têm 

pequena inércia e também proporcionam excelentes resultados31.S5• 

As maiores vantagens dos espirômetros de fole seco são: a facilidade 

de transporte para trabalho de campo, manejo simplificado, manutenção e 

calibração simples. 

Os equipamentos utilizados em estudos com crianças não são a rigor 

diferentes daqueles usados em adultos. No entanto, são necessárias algumas 

considerações antes da escolha do espirômetro102• 

Devido aos baixos fluxos e volumes característicos das crianças, os 

equipamentos necessitam ser precisos a baixos volumes ( +- 3% da escala ou 30ml) 

e a sensibilidade da escala ajustada de forma a detectar 20 a 40ml de variação. 

Ressalta-se ainda que para medidas de fluxo a precisão do equipamento deve ser +-
0,5% ou 0,1 1/seg. Outra recomendação é que as dimensões do bocal devem ser 

adequadas ao tamanho do paciente145.210.2lJ,233,286.287. 

Apesar de existirem diferenças entre equipamentos, elas devem ser 

solucionadas pela calibração adequada. Por essa razão estudos que não consideram 

a necessidade da calibração adequada antes e depois de cada sessão de exames, não 

podem prover o pesquisador de dados consistentes e confiáveis. 

3.8. Padronização dos Resultados 

Usualmente, o método utilizado para a eliminação das flutuações 

introduzidas nos dados, devidas à variação da temperatura ambiente e da pressão 

atmosférica, em relação as condições internas no organismo humano, é a 

padronização dos resultados expirométricos obtidos, na situação ambiental (ATPS) 

para condições orgânicas (BTPS). Esse método tem suas raízes no uso de 

espirômetros de coluna d'água. Com a introdução dos espirômetros secos a 

utilidade do método foi considerada duvidosa, no entanto ainda é tida como 

razoável sua aplicação. Alguns estudos, objetivando a padronização de métodos e 

fatores de correção para espirômetros secos, observaram que numa variação 

ambiental de 14 a 35 graus centígrados, a flutuação nos valores foi de apenas 

0,5%50• Apesar disso, porém, ainda se recomenda a transformação dos valores 

espirométricos lidos com o ar em condições de temperatura e pressão barométrica 
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ambientais e saturado de vapor d'água (Ambient Temperature, normal barometric 

Pressure and fully Saturated with water vapour, ou ATPS) para condições do ar 

expirado para temperatura corporal, pressão barométrica padrão e ~aturado de 

vapor d'água (Body Temperature, standard barometric Pressure and Saturated, ou 

BTPS), principalmente, nos locais onde a amplitude de variação da temperatura e 

da pressão ambientais é muito grande. 

3.9. Provas de Função Pulmonar em Crianças 

As provas de função pulmonar são realizadas em crianças pelas 

mesmas razões que em adultos, isto é, para diagnóstico, tratamento/controle e 

propósitos de pesquisa. 

Os testes de função pulmonar notadamente a espirometria, testes de 

volumes e fluxos pulmonares, e de capacidade de difusão podem ser realizados, com 

grau de confiabilidade semelhante aos adultos nas crianças a partir dos 6 anos de 

idade, porém com o cuidado de verificar alguns ajustes na técnica e atenção aos 
fatores somáticos e de crescimento233.234·253•257.265.285. 

Considerações acerca do crescimento 

O crescimento e o desenvolvimento do sistema respiratório inicia-se 

nos primórdios da vida fetal e continua após o nascimento226• O desenvolvimento 

dos alvéolos pulmonares é exponencial a partir do nascimento, atingindo um platô 

de crescimento por volta dos 8 anos de idade. À luz dos conhecimentos atuais os 

alvéolos crescem em área total e complexidade de forma linear com a superfície 

corporal. Somente aos 12 anos de idade tem início o aparecimento de fibras 

elásticas nas paredes alveolares234
• Isso certamente vai determinar a partir deste 

momento um incremento na retração elástica dos pulmões com o aumento da idade 

nas crianças. À parte do incremento do número de alvéolos, com um patamar ao 

redor dos 8 anos de idade e sua subsequente estabilização, ocorre ao mesmo tempo 

um rápido crescimento no tamanho dos alvéolos. Verifica-se a existência de um 

ponto em comum nessas duas curvas de crescimento em torno dos 12 anos de idade 

(adolescência), quando as curvas espirométricas começam a assemelhar-se às dos 
adultos. 26,68,73,139,155,234 
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Nas crianças, o crescimento da área de troca gasosa associa-se às 

dimensões corporais, determinadas principalmente pela estatura, raça e sexo, sendo 

essas variáveis as de maior significância preditiva da função 
pulmonarl39,t40,tss,t71,t96,2to,2t7,223).27;ns. 

Contrariamente ao que ocorre em adultos, a idade é apenas um 

preditor secundário à estatura, e normalmente não é incluída quando se 

determinam valores-referência para provas de função pulmonar em crianças. Nos 

estudos com crianças o peso e a idade mostram associação menos significativa com 

as variáveis espirométricas do que a estatura, o sexo e a raça26,66•73,86,t02,l55;135,24J,253• 

Entretanto, o crescimento somático e a função pulmonar seguem 

padrões ligeiramente diferentes entre meninos e meninas. As crianças pré

adolescentes do sexo feminino parecem ter vias aéreas maiores em relação às dos 

meninos, fato esse evidenciado através de um CVF menor e uma relação 

VEF I,o/CVF maior nas meninas86,227.234•277
• Para a mesma estatura na faixa etária de 

3-7 anos, os fluxos obtidos das curvas espirométricas das meninas são também 

maiores que dos meninos234.277• 

Vários estudos sugerem que as diferenças relativas ao tamanho das 

vias aéreas, associadas ao fator sexo, modificam-se de tal forma que os valores dos 

fluxos relativos aos volumes pulmonares dos meninos alcançam e mesmo 

ultrapassam os das meninas durante a adolescência86,140·277
•
298

• 

Importância do fator racial 

Em relação ao componente raça, existem evidências de que as 

crianças negras pré-adolescentes tem volumes pulmonares menores, em cerca de 

15%, quando comparadas com crianças de outros grupos étnicos137
•
139

•
140.223.243

• 

Segundo esta linha de raciocínio, o fator racial apresenta maior magnitude de 

associação com parâmetros ventilatórios de volume (CVF, VEF1 0 , VVM) porque , 
estão relacionados com características anatômico-fisiológicas deste grupo étnico. 

Isso foi corroborado em estudo que objetivou verificar o curso da 

função pulmonar ao longo dos diferentes estágios de desenvolvimento somático 

entre brancos e negros253
•
257

•
272

• 
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Verificou-se que as diferenças raciais na espirometria eram 

geralmente eliminadas após controlar a variável "tamanho dos pulmões" através do 

ajuste do CVF. Não foram entretanto verificadas diferenças significantes nos fluxos 

entre meninos e meninas. No entanto, as conclusões desse estudo sugerem a 

possibilidade de diferenças entre a geometria dos pulmões das meninas em relação 

a dos meninos e suas funções, e não diferenças de tamanho. 

Faz-se então necessária a utilização de padrões específicos que levem 

também em conta o fator racial para uma correta interpretação dos testes de função 
pulmonru-24•66•140.217.233.2&5. Entretanto, as variáveis envolvendo os fluxos tem 

comportamento interacial semelhante dispensando o tratamento em separado para 

diferentes grupos étnicos. 

Constatou-se que a aceleração rápida no crescimento dos parâmetros 

ventilatórios em função da estatura ocorre com a instalação da puberdade. Essas 

alterações ocorreram com máxima intensidade quando a estatura atingiu 152,5 em. 

A partir de então as provas funcionais possuem características semelhantes às dos 
adultos 73,86,213,235,252 

3.10. Equações de Predição e Padrões de Nonnalidade 

Os vários testes de função pulmonar são utilizados para auxiliar na 

tomada de decisões na área médica, em conjunto com avaliação de sinais e 

sintomas, diagnóstico físico-clínico e outros testes laboratoriais11
•
62

•
68

•
88

•
110

•
145

•
190

•
252

• 

Testes funcionais servem, em geral, a vários propósitos: 

1) Chegar a um diagnóstico correto sobre um paciente que se sabe estar 

doente; 

2) Estimar um prognóstico em pacientes com uma patologia conhecida; 

3) Indicar se uma patologia já se acha em estágio sub-clínico numa pessoa 

aparentemente sadia; 
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4) Indicar a evolução futura de uma patologia, isto é, delinear os possíveis 

fatores de risco. 

Outras aplicações incluem: o monitoramento do uso de fármacos; a 

exclusão de patologia suspeita; a estimativa das condições gerais de um indivíduo e 

seguimento prospectivo de grupos de risco a contrair uma patologia11.S6.201.2S2• 

Estudos pioneiros realizados no final do século XIX empregando 

provas funcionais pulmonares, verificaram que os índices espirométricos diferiam, 

não apenas entre os sexos, mas também com a estatura e idade do indivíduo. Outros 

estudos posteriores confirmaram os achados iniciais, isto é, os índices quantitativos 

variavam com as dimensões corporais, idade, sexo, raça. Os dados fisiológicos 

também variam de forma intra-individual e inter-individual66
•
93

•
155

•
158

•
167

• 

Todas as fontes de variação contribuem para a distribuição dos 

resultados medidos. Alguns estudos tentaram desenvolver métodos de descrever da 

forma mais precisa possível a associação de uma ou mais variáveis pessoais com os 

índices funcionais pulmonares. Isso é feito basicamente através de uma análise de 

regressão com todos os fatores de interesse. No uso de uma particular equação de 

regressão é implícitamente assumido que a população de referência e as técnicas de 

registro utilizadas para essa população são relevantes para a própria população que 
se deseja estudar e para os equipamentos que serão utilizados62•66•68•73•76,86,t40,l45.233.235. 

Alguns pesquisadores verificaram que através do uso da análise de 

regressão linear múltipla poderiam ser estabelecidos "padrões" de normalidade 

fisiológica, e que esses padrões ditos preditivos poderiam ser derivados para um 

indivíduo. Os padrões de referência são derivados de amostras populacionais, na 

maioria das vezes constituídas apenas por indivíduos sadios66
•
68

•
102

•
123

•
155

•
235

• 

Para muitas das aplicações assinaladas acima, faz-se necessário o 

estabelecimento de um "padrão de normalidade", isto é, medidas que traduzem o 

estado fisiológico da função que se pretende avaliar. É muito comum o uso da 

classificação de provas funcionais em "normal" e "anormal" em relação aos 

chamados "padrões de normalidade"155
•
221

•
233

•
260

• 

Como esse termo é muito controvertido na sua definição, foi 

recentemente abandonado em favor do termo "valores de referência". 
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De acordo com o exposto, depreende-se que a escolha dos "valores
referência" deve estar relacionada ao objetivo do teste. 

Quando se deseja estudar a função pulmonar de uma população

referência, é imprescindível que a avaliação de um índice de função pulmonar seja 
realizado nessa população em particular. No entanto, isso é impraticável na maioria 

das vezes. Faz-se necessário então a utilização de · estudos onde as variáveis 

biológicas de interesse (no caso, os parâmetros ventilométricos) tenham sido 
medidas sob várias condições, onde possíveis ''vieses" sejam neutralizados pelos 
aspectos quantitativos e qualitativos da amostra estudada233,23S. 

Os valores-referência sumarizam a distribuição de um índice numa 

amostra populacional. Através de um dado resultado pode-se verificar como ele se 

posiciona numa distribuição chamada 11normal". Se esse resultado fica fora do 
intervalo de referência considerado como normal, pode-se suspeitar da instalação 
de um processo patológico, que demandará outras formas de investigação. 

A utilização de padrões de normalidade para provas funcionais 
pulmonares serve apenas como parâmetro de "rastreamento"( ou "screening" inicial) 

das condições da população que se pretende investigar. 

Diante da dificuldade de definir uma população "normal" a partir da 
qual seriam derivados os padrões de referência, uma alternativa prática é adotar as 

recomendações do GAP102 para rastrear pesquisas que tenham estudado populações 

infantis, abrangendo as variadas etnias, consideradas "sadias": 

1) Não apresentar doença respiratória aguda no presente, crônica no 

passado; 

2) Não apresentar doenças respiratórias tais como anomalias congênitas, 

pneumonias de tipo destrutivo, ou cirurgia torácica na história médica pregressa; 

3) Não apresentar doença sistêmica que tenha direta ou indiretamente 

influência reconhecida sobre o sistema respiratório; 

4) Não sejam tabagistas (exceto incidentalmente); 
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5) Não apresentar história pregressa imediata (3 semanas) de infecções do 

trato respiratório antes do início da investigação. 

Dessa forma, a seleção da equação de regressão para estimar valores 

preditivos a ser utilizada deverá contemplar as de estudos que tenham considerado, 

além do atual estado de higidez da criança, também suas condições nutricionais, 

sócio-econômicas,étnicas e faixa etária de aplicação, tudo isso em tamanho amostrai 

representativo155.207·210
• 

233
•
235

• 

O grupo referência deverá ser similar ao grupo que se pretende 

estudar, e também devem ser obedecidos os mesmos protocolos de investigação. 

A introdução de técnicas de análise por meio de computadores 

digitais, facilitou a determinação dos parâmetros da função pulmonar e 

automaticamente compará-los com os valores obtidos com os valores-padrão 

baseados em fatores como sexo, idade, estatura e raça. Em geral, as equações de 

regressão desenvolvidas para interpretação da função pulmonar em adultos não são 

aplicáveis a crianças55
•73•123• Para estudos epidemiológicos em crianças os melhores 

modelos preditivos são os indicados por POLGAR & PROMADHA~3•235 que 

compilaram e analisaram as equações de regressão desenvolvidas por diversos 

pesquisadores que se dedicaram ao estudo da função pulmonar na população 

infantil, abrangendo larga faixa de idade e os diversos grupos étnicos. 
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IV. ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE POLUIÇÃO DO AR 

UTILIZANDO PROVAS FUNCIONAIS VENTILATÓRIAS 
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Como foi anteriormente discutido, as provas funcionais pulmonares 

constituem o método ideal para se avaliar o efeito da poluição do ar sobre a saúde 

humana. Uma vez que os resultados são expressos numericamente e como cada 

indivíduo examinado pode ser comparado com o que se denomina um "padrão de 

normalidade", obtém-se uma avaliação mais objetiva do estado fisiológico (ou 

fisiopatológico) dos pulmões em face da agressão do meio ambiente, expressa pela 

poluição do ar respirado pelo indivíduo. 

São numerosos os estudos que em todo mundo têm sido realizados 

utilizando essa técnica, com o objetivo de avaliar o efeito da exposição à poluição 

do ar sobre a saúde das populações. 

Os estudos epidemiológicos utilizando provas funcionais ventilatórias 

esbarram, porém, em uma dificuldade importante - o fato da população a ser 

estudada e aquela que eventualmente for usada como controle poder apresentar um 

grande número de fumantes. 

O hábito do tabagismo torna-se um problema pois de acordo com 

ROSENBERG, referido em RIBEIR0238 

" ... é do consenso geral que o tabagismo é a mais importante causa da 

bronquite crônica e do enfisema pulmonar, e portanto, da doença 

pulmonar obstrutiva crônica. O tabagismo induz a alterações das 

defesas pulmonares e a processos inflamatórios insidiosos do 

parênquima pulmonar". 

Em face do exposto, um estudo epidemiológico ideal sobre a 

influência da poluição do ar sobre a saúde humana seria aquele em que tanto a 

população exposta, quanto controles fosse constituída por não-fumantes. Como tal 

população ideal seria praticamente impossível de se encontrar, principalmente em 

se tratando de adultos, os estudos epidemiológicos utilizando-se provas funcionais 

ventilatórias têm sido feitos com crianças, também pelas seguintes razões: 

- A evidência de que nos episódios agudos de poluição do ar as crianças 

constituem um dos grupos mais vulneráveis da população geral, pela reconhecida 

suscetibilidade de seu aparelho respiratório; 
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- A ausência, pelo menos nas idades menores, de exposição ambiental 

ocupacional, e do hábito de fumar; 

- A atividade predominantemente ao ar livre, com maior tempo potencial de 

exposição macro-ambiental que outros segmentos populacionais; 

- A possibilidade dada pelas escolas de facilitar o acesso a esse grupo 

populacional em um maior número. 

Assim, utilizando-se populações infantis visando o estabelecimento de 

um possível nexo causal entre níveis de poluição do ar a agravos respiratórios e 

provas funcionais ventilatórias, encontramos vários estudos em âmbito mundial, 

relacionados aos diferentes tipos de poluição. 

4.1. Considerações Históricas 

Desde a década de 1960, vem sendo realizados muitos estudos em 

populações infantis. Cada vez mais um maior número de investigadores verificou as 

vantagens especiais de utilizar crianças como objeto de estudo dos efeitos da 

poluição atmosférica sobre a saúde humana. 

Os principais estudos epidemiológicos realizados em crianças 

dividiram-se em dois grupos: aqueles em que os autores objetivaram apenas 

demonstrar uma associação entre poluição do ar e efeitos adversos sobre a saúde; e 

aqueles em que foram estimados indicadores de efeitos de exposição. 

Das várias pesquisas elaboradas com o objetivo de se verificar a 

associação de exposição à poluição atmosférica e os efeitos adversos sobre a saúde, 

destacaram-se aquelas que utilizaram provas de função pulmonar, algumas das 

quais serão descritas a seguir. 

Um dos projetos, estudou 113 escolares da faixa etária de 10/11 anos 

residentes numa área com elevado nivel de poluição em Kawasaki (Japão), 

comparando-os com 94 crianças de mesma faixa etária que viviam em uma área 

rural afastada cerca de 32km da área industrial279
• A poluição do ar foi medida nas 

escolas no período de 1950 a 1960. 
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Os resultados, expressos em unidades de poeira sedimentável, não 
puderam ser convertidos em medidas do particulado total em suspensão. Mesmo 

não sendo expressos em unidade passível de comparação com outros estudos, os 

níveis de material particulado na área industrial foram considerados elevados, pela 
referência das crianças quanto à deposição de poeira nos cadernos e outras 
superfícies. O autor demonstrou que durante os períodos de poluição elevada por 

material particulado e S02, os valores de "Peak Flow" de crianças da área industrial 

(casos) foram significativamente mais baixos que os das crianças da área rural 
(controles). Quando porém os níveis de poluição eram similares, isto é, devido à 

sazonalidade por mudanças meteorológicas nas condições de dispersão, as provas 

funcionais ventilatórias dos dois grupos não diferiram. 

Em outro estudo realizado em 6 escolas de Tóquio (Japão) com 1013 

crianças na mesma faixa etária (10/11 anos), o "Peak Flow" apresentou flutuações 
irregulares quando medido mês a mês em áreas polufdas291• Os valores do "Peak 

Flow" não foram ajustados para estatura, e desta forma a comparação entre escolas 
não pôde ser realizada. A maior evidência constatada nesse estudo foi no âmbito da 
morbidade, pela maior prevalência de tosse e expectoração nas crianças residentes 

nas áreas mais poluídas. 

Um estudo em Osaka (Japão), com 289 crianças com idade variando 
entre 10 e 11 anos de duas escolas daquela cidade, também mostrou alterações do 

"Peak Flow" em relação aos altos níveis de material particulado e dióxido de 

enxôfre, porém sem alterações significativas em relação à capacidade vital 

forçada291
• 

Por outro lado, uma pesquisa realizada em Roterdã (Holanda) 

verificou que após a implantação da legislação de controle de emissão de fumaça, os 

níveis de material particulado em suspensão apresentaram uma redução. Entretanto 

os valores obtidos para o "Peak Flow" dos escolares estudados não apresentaram 

variação significativa com a redução dos níveis de poluição, sugerindo que outros 

fatores, meteorológicos e outros poluentes, estivessem atuando de forma combinada 

sobre a população estudada23
• 

Utilizando também provas de função pulmonar, pesquisa efetuada na 
região de Ferrara (Itália) estudou a variação da frequência de distúrbios 
respiratórios agudos em crianças de 7 a 12 anos de idade, de quatro escolas situadas 
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em áreas com diferentes níveis de poluição do ar, durante o período de 1964 a 
1968226

• 

Os principais poluentes da região levados em consideração foram a 
fumaça e o dióxido de enxôfre. Os valores mais elevados de fumaça e so2 foram, 

respectivamente, 45 JUg/m3 e 115 ftlg/m3. Não foram encontradas relações 
significativas entre as variações dos níveis de poluição e a frequência de distúrbios 

respiratórios agudos durante o período de observação. Porém, entre a área mais 
poluída, e também mais pobre, e as outras duas também com níveis de poluição 
elevados foram verificadas diferenças significativas. Os autores atribuíram o 

incremento nos registros de doenças respiratórias verificado entre a população da 

região de nível sócio-econômico mais baixo aos picos de poluição que ocorreram no 

inverno naquela área. Entretanto, nas outras duas áreas, que apresentaram também 

picos de poluição elevados no inverno, porém em menor magnitude que na região 

anterior, não foram verificados efeitos sobre a população. 

Os resultados de correlação positiva verificados na primeira área 
provavelmente foram devidos a viezes estatísticos de autocorrelação que podem 

ocorrer em dados seriados no tempo, e que levaram a correlações espúrias entre 

variáveis decorrentes do fator tempo. Os autores assumiram a independência 

temporal, mas não apresentaram nenhuma evidência de que isso estaria correto. 

Foi realizada uma comparação entre a frequência de alterações 

pulmonares e os achados radiográficos de 2.259 crianças de 7 a 12 anos de idade, 

que residiam em área altamente poluída de Irkutsk (URSS), com 750 crianças de 

mesmas características, porém vivendo em Bol'shaya (URSS), área considerada 

não-poluída194• Como a metodologia das medidas dos níveis de poluição do ar por 

material particulado não foi discriminada, foi impossível a avaliação dos resultados 

obtidos. Há deficiências de informação entre os grupos, mas o pesquisador verificou 

maior frequência de alterações radiológicas pulmonares importantes entre as 

crianças residentes na área mais poluída (Irkutsk). 

Dentre os estudos que se caracterizaram como marcos importantes na 

compreensão dos efeitos da exposição à poluição atmosférica em populações 
infantis, destacaram-se dois de caráter prospectivo realizados na Grã-Bretanha. 

Um deles, foi realizado no período de 1963 a 1965 em quatro áreas do 
Condado de Sheffield - Greenhill, Longley, Park e Attercliffe, relacionando os 
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níveis de fumaça e so2 à morbidade infantil188• A pesquisa envolvendo 819 

escolares de 5 anos de idade mostrou que em relação aos agravos tanto do trato 

respiratório superior como do inferior, houve maior incidência em crianças das 

áreas mais poluídas, mesmo após os ajustes realizados segundo classe social, 

número de crianças por domicilio e número de pessoas por dormitório comum~ Os 

efeitos mais intensos sobre a saúde foram observados quando os níveis anuais de 

fumaça atingiram 301)Ug/m3, e mais leves quando os níveis estiveram entre 230-262 

pgfm3 de ar, quando comparados com as áreas de menor nível de poluição, onde 

estiveram num patamar de 97 pg/m3. 

Em todas as áreas, no entanto, os níveis de poluição por fumaça 

estiveram acima dos critérios de qualidade do ar fixados pela política regional de 

controle. 

Os resultados encontrados sugeriram que as infecções das vias aéreas 

superiores foram mais prevalentes em crianças de locais em que as médias diárias 

dos níveis de fumaça, em combinação com o dióxido de enxôfre, estiveram entre 

230 e 300,ug/m3, do que em crianças vivendo em áreas em que os níveis ambientais 

de fumaça ficaram em 100 }Jg/m3 apesar da associação com o dióxido de enxôfre189
• 

Em reexame posterior desse mesmo grupo de crianças, no período de 

1967 a 1969, quando com a idade de 9 anos, do grupo original de 819 crianças, 558 

(ou 68%) foram revistas nessa segunda ocasião190
• Os autores afastaram a 

possibilidade de "vieses" entre o primeiro e segundo exames desse grupo amostrai. 

As crianças em 1964 eram originárias de quatro áreas com diferentes níveis de 

poluição por fumaça e so2. Em 1968, após a instituição de programa de controle 

dos níveis de fumaça, as concentrações desse poluente foram reduzidas à metade 

em todas as áreas estudadas, apesar de só ter sido verificada uma mínima variação 

nos níveis de so2. 

No período de 1963 a 1965 a prevalência de resfriados, frequência e 

persistência de tosse, em base ano, foi significativamente maior nas áreas mais 

poluídas. Os mesmos sintomas também foram associados às crianças na idade de 11 

anos das áreas poluídas, apesar de se verificar uma prevalência atual menor que em 

crianças mais jovens, como já esperavam os autores. 

Como as únicas mudanças verificadas nessas áreas entre os períodos 

de 1963 a 1965, e no de 1967 a 1969 foram com relação aos níveis de poluição, os 
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autores atribuíram o desaparecimento dos sintomas respiratórios verificados, à 
redução da poluição. 

Os testes de função ventilatória, realizados nesses dois estudos, com 

medidas do CVF e VEF 1,0• mostraram decrementos significativos nos valores em 
crianças de 5 anos das âreas mais poluídas. No segundo estudo, (reexame) 
entretanto, não foram verificadas alterações nas provas funcionais ventilatórias 

entre os grupos das âreas mais poluídas com relação ao da área com menor 

poluição. 

Esses dois estudos indicaram efeitos adversos da poluição atmosférica 

sobre a saúde sob duas formas: exacerbação de sintomas respiratórios a níveis de 

230 JJg/m3 de fumaça, e alterações na função pulmonar, com decremento nos 

parâmetros ventilatórios CVF e VEF 1,0 com os níveis de fumaça em 30Qug/m3. 

Ainda na linha da investigação objetivando a verificação dos efeitos 

da poluição sobre o sistema respiratório78
, foram amostradas 4.592 crianças nascidas 

na primeira semana de março do ano de 1946 e ainda residentes na Grã-Bretanha 
em 1961. Para essas crianças foi estimado um "índice de exposição" com base nos 

dados disponíveis em relação ao consumo de carvão em 2.689 pontos do país no 

mesmo período. A partir dos resultados obtidos estabeleceu-se uma classificação em 
4 níveis, sendo o Grupo A com baixos níveis de poluição, e aumentando 
gradativamente até o Grupo D com níveis de poluição elevados e área densamente 

povoada. O índice de exposição foi validado apesar da variação de concentração de 
fumaça e so2 verificada entre 1952 e 1963. Foram assinalados níveis muito mais 

altos desses poluentes antes da introdução do "Clean Air Act" em 1956, com 

progressivo declínio a partir dessa data. 

Nào foram encontradas associações entre infecções do trato 

respiratório superior e níveis de poluição do ar nas áreas em que as crianças 

viveram nos últimos 11 anos de vida. Porém, as infecções e alterações do trato 

respiratório médio aumentaram significativamente em relação aos níveis de 

poluição observados, independentemente do fator sexo, situação sócio-econômica 

ou situação ocupacional dos pais dessas crianças. Os efeitos observados persistiram 

até a idade de 15 anos.78
•
79 

Esse mesmo grupo de crianças foi reestudado na idade de 20 anos. 
Foram reavaliados 3.899 indivíduos e os dados foram analisados utilizando-se um 
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modelo de adição simples, onde os sinergismos foram admitidos como inexistentes. 

Os resultados dessa análise mostraram que à idade de 20 anos os sintomas 

respiratórios, nesse grupo de indivíduos, registrados de acordo com questionário 

padronizado do Conselho Britânico de Pesquisa Médica, foram associados de forma 

altamente significativa com doenças do trato respiratório médio manifestadas 

precocemente na infância137• Não foram verificadas, entretanto, associações com o 

nível sócio-econômico, ou com os níveis mais recentes de poluição do ar. 

Um seguimento mais recente foi realizado quando esse grupo atingiu 

a idade de 25 anos138• O mesmo questionário anteriormente respondido por esse 

grupo foi reaplicado a 3.245 indivíduos localizados. Após a exclusão dos dados 

perdidos, ou seja, indivíduos que não foram avaliados com a idade de 20 anos e 

aqueles que não estivessem vivendo na mesma área quando da primeira 

investigação, foram analisados 2.088 questionários indivíduos remanescentes. O 

estudo não mostrou diferenças significativas quando comparado com os resultados 

obtidos aos 20 anos. Esse estudo indicou que a persistência dos efeitos da poluição 

atmosférica no trato respiratório de crianças não foram detectados posteriormente à 

idade de 20 anos. No entanto, os autores citam a necessidade de se verificar 

possíveis alterações decorrentes da exposição à poluição atmosférica através de 

técnicas de mensuração mais sensíveis, tais como provas de funçào pulmonar, que 

são capazes de detectar alterações ainda na forma pré-clínica. 

Considerando-se essa recomendação, realizou-se um estudo em 

Harrow (Sub-Distrito de Londres, Inglaterra), com a divisão da área total em sub

áreas levando em conta os níveis de poluição131
• O setor denominado Área 1 

apresentava em 1962 os menores índices de poluição. A predominância dos altos 

valores de fumaça e so2 ocorriam na Área 2. Mas nos anos de 1964 e 65 os níveis 

de fumaça tornaram-se semelhantes nas duas áreas, porém, com níveis de so2 

registrados foram mais baixos na Área 2. O grupo estudado totalizou 2.365 fallll1ias, 

e apesar da transição verificada nos níveis de poluição entre as Áreas 1 e 2, os 

autores concluiram que os valores inicialmente altos de poluição do ar foram 

fatores determinantes da prevalência de sintomas respiratórios entre crianças ao 

longo do tempo da investigação. 

Seguindo essa linha de pesquisa, esse mesmo autor, investigou 94% 

dos escolares, com idades de 5, 11 e 14 anos, que viviam em duas áreas do Condado 

de Kent (Inglaterra). As crianças foram examinadas rotineiramente nas escolas 
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através de exames que incluíram medidas de "Peak-flow" e um questionário de 

sinais/sintomas respiratórios. As médias de fumaça verificadas para as áreas, 
urbana e rural, foram·respectivamente de 50pg/m3 e de 34)J.g/m3. A classificação 

dos valores de "Peak-flow", ajustados para idade, estatura, peso e nível sócio

econômico dos examinados não foi a mesma que a verificada em relação aos níveis 

de fumaça entre as duas áreas. Entretanto, o "Peak Flow" registrado na área menos 

poluída foi significativamente maior que o registrado na área mais poluída, apesar 

dos registros de sinais/sintomas não apresentarem essa mesma distribuição. 

Foram também investigadas aproximadamente 10.000 crianças de 6 a 

10 anos, através de questionário de sintomas/sinais de doença respiratória prévia, 

além da realização de provas de função pulmona~. Visou esse estudo distinguir os 

casos de bronquite entre crianças residentes nas cidades de Newcastle e Bolton, 
altamente poluídas, e Brístol e Reading, com poluição moderada, em relação à 

classe social e à origen urbana. 

O "Peak Flow", após ter sido ajustado para idade, estatura, peso e 
classe social não diferiu nas áreas em que as crianças não apresentavam doença 

respiratória. As alteraçãoes do "Peak Flow", porém, foram altamente significantes 

entre crianças que já sofriam de doença respiratória. Os melhores valores de "Peak 

Flow" ajustado foram observados entre crianças das zonas rurais dessas cidades, 
mais livres de poluição. 

Para verificar diferenças entre áreas com níveis de poluição distintos, 

estudou-se cuidadosamente as faltas à escola e foram realizados exames do "Peak 

Flow" de crianças vivendo em Berlin (New Hampshire, EUA) durante o período de 

jan/1966 a jun/196794. Os maiores níveis de emissão de poeira ocorreram de 

mar/1966 a dez/1967 com 62,2 toneladas/3D dias. Não foram verificadas maiores 
frequências de absentismo por doença respiratória (medida em pessoas/mês) e os 

túveis de poluição do ar. Os resultados do "Peak Flow", no entanto, mostraram-se 

muito mais sensíveis. As crianças de escolas situadas em áreas mais poluídas, 

apresentaram uma tendência para menores desempenhos do "Peak Flow", CVF e 

VEF l,O que as crianças das escolas situadas nas áreas com poluição de grau 

moderado. 

Uma outra forma tentada para estabelecer os efeitos da exposição por 
material particulado sobre a saúde foi o estudo do efeito de um episódio sub-agudo 
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de poluição do ar em provas de função pulmonar de escolares de Pittsburgh (EUA). 

Um grupo de pesquisadores da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos(EPA), submeteu 270 crianças a prova de função pulmonar com medida do 

CVF e VEFo,75• em 6 escolas paroquiais de Pittsburgh268
• Duas das escolas 

localizavam-se em área chamada "controle", e as outras 4 escolas em áreas expostas 

a níveis de poluição bastante altos, com médias diárias de material particulado 

acima de 700 pg/m3 e de so2 em torno de 350 pg/m3. As provas de função 

pulmonar foram sempre realizadas após o pico mais alto de poluição verificado. As 

provas funcionais ventilatórias apresentaram declínio em todas as escolas estudadas 

no período. No entanto, não foi possível detectar uma resposta aguda aos altos 

níveis de poluição a que essas crianças estiveram expostas. 

Estudo realizado em Roterdã (Holanda) escolheu 935 crianças de 

escolas elementares, e 2 áreas totalmente distintas23
• Uma delas um subúrbio novo e 

densamente povoado, apresentava níveis médios de 40 JtJ.g/m3 de fumaça e 120 

pgjm3 de so2 no período do inverno, e a outra área mais antiga localizada em 

região mais central da cidade, convivia com níveis de poluição aproximadamente 

50% mais altos que primeira área considerada. 

As cnanças foram avaliadas através de questionários de 

sinais/sintomas e tiveram medido o seu "Peak Flow". Após os ajustes necessários 

por sexo e estatura, não foram encontradas diferenças no "Peak Flow" entre 

meninos e meninas ou entre as duas áreas estudadas. 

A história de bronquite foi mais comum nas crianças da área mais 

poluída. Os autores atribuiram essa diferença às más condições de vida verificadas 

nessa área que era também a mais pobre. Se a poluição teve um efeito agravante, 

este parece ter sido secundário ao fator sócio-econômico. Os autores também 

citaram que a mínima prevalência de bronquite (1%) na área menos poluída 

indicou que os níveis de fumaça e so2 verificados "aparentemente coexistem sem 

um maior efeito deletério às condições de saúde respiratória dos escolares". 

A conclusões semelhantes também chegou a pesquisa que avaliou o 

CVF e o VEF 1 0 em crianças de 10 a 11 anos de idade, de duas áreas nitidamente 
' diferentes em termos de poluição do ar na Alemanha116

• Bitterfeld, mostrou altos 

níveis de poluição e em Berlin os níveis de poluição foram relativamente baixos. As 

crianças foram pareadas por idade, sexo, tamanho da faini1ia, número de pessoas 
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por dormitório e classe social. Todas as crianças examinadas residiram nas 
respectivas áreas durante últimos cinco anos de vida. 

Em Bitterfeld os níveis de poluição por material particulado foram 

medidos através do índice de poeira sedimentável e de 802, com médias anuais de 

151pg/m2 /30dias, e 36~g/m2 /30dias. Em Berlin não houve condições de 
mensuração tanto para o material particulado, como para o 802. Apesar das duas 

áreas serem claramente diferentes (apesar de subjetivamente em Berlin) em relação 

aos respectivos níveis de poluição, não foram verificadas diferenças substanciais nas 
provas de função pulmonar entre as crianças dos dois grupos estudados. 

Em Bordeaux (França), ao serem publicados os resultados de um 

estudo prospectivo de 3 anos em amostra de cerca de 1700 escolares na faixa etária 

de 6 a 11 anos foram apresentadas respostas diferentes das mencionadas por os 
outros autores278• Foi observada uma associação entre a elevação de curta-duração 

dos níveis de poluição e o absentismo por doença respiratória nas semanas 
imediatamente subsequentes aos picos de poluição. No entanto, foi recomendada 

uma avaliação futura da importância das condições meteorológicas, que variaram 

concomitantemente durante o período estudado, sobre as alterações verificadas. 

Na tentativa de explicar a existência de alterações pulmonares 
decorrentes da exposição à poluição atmosférica, o estudo realizado em Most, 
(Tchecoslovaquia) avaliou através de provas funcionais ventilatórias, 

principalmente volumes pulmonares, 111 crianças de 10 a 11 anos de idade daquela 
cidade industrial301

• As medidas de material particulado indicaram que os níveis 

estiveram 3,5 vezes mais altos do que a concentração máxima permitida pela 

legislação local vigente (150pg/m3). 

Nas medidas de volumes pulmonares, quando comparados 

percentualmente aos valores preditos para as crianças sadias, as 111 crianças 

mantiveram-se dentro dos limites da normalidade. Entretanto, nas medidas de fluxo 

a baixos volumes (Vmáx 50, e Vmáx 25), 24 crianças apresentaram valores abaixo 

da normalidade. Os autores resolveram testar esse grupo através de métodos mais 

detalhados na detecção de alterações pulmonares, isto é, fluxos a baixos volumes, o 
que concorreu para a confirmação das alterações precocemente verificadas. 

72 



4.2. Estudos sobre poluição oxidante 

Mais recentemente tem sido realizados estudos epidemiológicos sobre 

os efeitos da exposição combinada de diversos tipos de poluentes sobre a saúde 

humana, não mais apenas os efeitos da exposição ao dióxido de enxôfre e partículas 
em suspensão.7,B.21.l5,70,77,84,112.128.169,179,200,230,263 

Na maioria desses novos estudos, os pesquisadores tem privilegiado a 

investigação da exposição aos oxidantes fotoquímicos. Como ocorre em todos 

estudos em populações urbanas, expostas portanto em termos macroambientais 

(exposição dita "natural"), os efeitos da exposição sobre a saúde não podem ser 

atribuídos a apenas um tipo de poluente, mas sim deve ser considerada a mistura de 

poluentes encontrada no ambiente natural. 

Relembrando o já descrito em outro capítulo, uma atmosfera poluída 

é formada pelo "smog" fotoquímico, que se compõe tipicamente de ozona, dióxido 

de nitrogênio, peroxiacilnitratos, outros nitratos, sulfatos, aerossóis em partículas e 

agentes redutores. Em combinação, esses contaminantes podem ter um efeito 

independente, aditivo ou sinérgico sobre a saúde humana. 

Em geral, parece que o ozona é o poluente com maior ação biológica 

imediata, e os estudos realizados assinalaram as maiores correlações de efeitos 

deletérios sobre a saúde à exposição ao ozona, do que em relação a qualquer outro 

poluente simples identificado209.214.237,24B,251,261,263. 

Vários estudos vem sendo realizados desde a década de 70, 

principalmente em centro urbanos onde esse tipo de poluição é 
predominao te 143,147,150,168,172,186,200,247,258,299. 

A literatura japonesa refere inúmeros trabalhos139·140.291
• Um trabalho 

realizado em Kisarazu (1970) demonstrou um aumento na incidência de tosse seca, 

constricção torácica e conjuntivite em escolares após um episódio agudo de 

poluição atmosférica por oxidantes fotoquímicos. Um outro episódio de poluição 

fotoquímica, desta vez ocorrido em Yokohama (1972), concorreu para a 

hospitalização de 30 estudantes da escola técnica local143. 
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O estudo realizado em Tóquio (1974) referiu um aumento na 

sintomatologia específica (tosse seca, lacrimejamento, dificuldades respiratórias) 

quando os níveis de oxidantes fotoquímicos atingiram 0,17-0,23 ppm.2'79 

A realização de outro estudo em Tóquio (1976) objetivou investigar 

as relações entre o número de novos pacientes admitidos nos hospitais devido a 

sintomas respiratórios agudos e condições meteorológicas e níveis de poluição. A 

análise estatística realizada não apresentou correlações significantes entre esses 

fatores. 

Entretanto, os estudos que consideraram o uso de provas funcionais 

ventilatórias para avaliar os efeitos da exposição à poluição por oxidantes 

fotoquímicos tiveram conclusões melhores279. 

Um estudo da relação entre os níveis de oxidantes e função pulmonar 

(Tóquio, 1976) mostrou que níveis de ozona acima de 0,14ppm (média de 1 hora) 

afetaram de forma significativa as medidas de resistência de vias aéreas e também 

as de condutância, apesar dos indivíduos não referirem sintomas. 

Outra região bastante afetada pela poluição por oxidantes 

fotoquímicos é Los Angeles (EUA). Desse país vêm o maior número de trabalhos 

desenvolvidos com o objetivo de avaliar os efeitos desse tipo de 
poluição86,tt4,t60,t6t,t62,28t,282,289,275. 

Grupos de Trabalho da Organização Mundial de Saúde293
•
295 

realizaram um extenso trabalho de revisão dos estudos já concluidos sobre esse 

assunto. Referem o estudo de Hausknecht (1960), que estimou que 75% da 

população de Los Angeles apresentou queixas de doenças respiratórias, em 

comparação com São Francisco (24%) e outras cidades do Estado da Califórnia 

(22%). 

Outra referência, desta vez ao estudo de Hammer (1974) que 

levantou os sintomas diários de irritação ocular e demais sintomas respiratórios em 

um grupo de estudantes de enfermagem de Los Angeles. Nos dias em que as 

concentrações de ozona estiveram acima de 0,40ppm todos apresentaram mal estar, 

cefaléia e opressão torácica. 
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Um trabalho realizado nessa mesma cidade, com crianças pré

escolares submetidas ao Indicador de Fluxo Máximo de Wright (Peak-Flow Meter) 

não encontrou diferenças significativas com as variações diárias das concentrações 

de oxidantes. 

Outros extensos trabalhos de revisão, realizados por Lippmann183•186, 

traz novas referências ao comportamento desse tipo de poluente em relação à saúde 

humana. Refere o autor que pesquisas envolvendo medidas de função pulmonar 

com maior número de parâmetros ventilatórios mostraram-se mais apropriadas à 

avaliação dos efeitos de oxidantes fotoquímicos sobre a 
saúde84,12S,l4l,l50,l5I,225,226,259,263,297,30I. 

Um estudo realizado em crianças expostas a poluição ambiental 

durante acampamento de verão (em Fairview Lake, New Jersey) mostrou 

decrementos importantes nos parâmetros ventilatórios à exposição ambiental ao 

ozona263. 

Resultados similares foram verificados em estudo realizado no Estado 

do Tennessee, onde os decrementos na função pulmonar foram associados aos picos 

de 1 hora de valores de ozona, muito antes de se manifestarem os sintomas, assim 

como também verificado nos estudos realizados no Canadá147·228
• 

Outro estudo abrangendo as cidades de Steubenville (Ohio ), St. Louis 

(Missouri) e Portage (Wisconsin) concluiu que a piora da função pulmonar associa

se fortemente aos níveis elevados de ozona e picos de concentração de aerossóis 

ácidos (combinação de poluentes). A persistência dos decrementos teve uma 

latência de 72 horas após a exposição, e ocorreram mesmo em indivíduos 

assintomáticos281. 

Os trabalhos CUJas conclusões puderam associar altos ruvets de 

poluição a efeitos sobre a saúde, de forma "quantitativa", são aqueles onde foi 

utilizada a prova de função pulmonar, ou a espirometria envolvendo variáveis 

espirométricas de volume e de fluxo como indicador biológico, apesar da existência 

de alguns fatores de confusão (tais como, nível sócio-econômico e tempo de 

residência) inerentes ao estudo epidemiológico com populações expostas8.S3.S9·60
• 

70,75,114,154,178,263 
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V. O PROBLKMA DA POLUIÇÃO DO AR NO ESTADO DE SÃO PAULO 



No Brasil, as áreas metropolitanas, principalmente do Eixo Rio-São 

Paulo se constituem nos pontos críticos em relação à poluição do ar. Isso agudiza o 

problema, uma vez que alí se concentra uma grande parcela da população 

brasileira, em torno de 20%. Essa concentração nessas áreas urbanas é crescente e 

adquire aspectos assustadores, devido à intensa migração interna que se processa 

incessantemente como consequência do desequilíbrio econômico existente no país 

entre as diferentes áreas e regiões. 

Na Grande São Paulo, em particular na Capital e municípios 

intensamente industrializados, como ABCDM e Cubatão (na Baixada Santista), a 

poluição do ar atingiu níveis alarmantes, equivalentes às cidades mais 

industrializadas da Europa, Estados Unidos e Ásia45
•
215

• 

Os estudos epidemiológicos brasileiros em relação aos efeitos da 

exposição ambiental à poluição atmosférica sobre a saúde de populações infantis 

nesse contexto urbano, tiveram praticamente como marco inicial os trabalhos de 

RIBEIR0238• 

Em 1971, RIBEIR0238 ' estudando crianças que procuravam a 

Fundação de Assistência à Infância (F AIS A) existente no Município de Santo 

André área intensamente industrializada do ABC paulista, onde são muito elevados 

os índices de poluição do ar, ultrapassando frequentemente os níveis permitidos 

pela legislação ambiental vigente, pôde demonstrar que nos períodos em que se 

acentuava a poluição, aumentava concomitantemente o número de crianças que 

apresentavam doenças pulmonares agudas e que procuravam a referida instituição 

assistencial. 

Os resultados de tal trabalho pioneiro, foram confirmados em 1973 

por W ANDALSEN288 nesse mesmo Município utilizando metodologia semelhante 

ao estudo de RIBEIR0238• 

Ainda na década de 70, MENDES e WAKAMATSU203 em pesquisa 

realizada no Município de São Caetano do Sul, onde em 1976, durante o inverno 

ocorreram vários episódios de inversão da temperatura, estudaram a admissão de 

pessoas portadoras de doença respiratória nos hospitais daquele Município. Nessa 

época do ano e nessa área, a poluição do ar foi intensa, principalmente durante o 

mês de Julho, e foi verificado que o número de admissões hospitalares por 
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problemas respiratórios aumentava cada vez que ocorria uma inversão de 
temperatura e, consequentemente, aumentava a poluição do ar. 

Na região de Cubatão foi realizada46 uma pesquisa no sentido de 
determinar os efeitos da poluição química sobre a saúde da população através de 
um levantamento epidemiológico de doenças respiratórias ocorridas no período de 

Julho/83 a Julho/84, com metodologia semelhante aos estudos realizados em Santo 

André e São Caetano. Foram coletados dados de morbidade respiratória através 
dos boletins de atendimento hospitalar da Secretaria de Saúde do Município e 
posteriormente correlacionados com os níveis de poluentes registrados pela própria 

CETESB no mesmo período de investigação. Os autores do trabalho concluíram 
que não houve aparentemente qualquer relação entre os aumentos nas 

concentrações dos 2 poluentes de interesse, isto é, os níveis de S02 e MP, e as 

elevações no número de atendimentos médicos aos agravos respiratórios 

considerados. 

Um estudo epidemiológico foi realizado na Grande São Paulo, 
objetivando verificar como a poluição atmosférica veio, ao longo do tempo, 
ocasionando o aparecimento ou agravo de doenças do aparelho respiratório 

(SOBRAL,1986). Após um mapeamento dos níveis de poluição por MP e S02 

utilizando os dados de 39 estações telemétricas monitoradas pela CETESB, foram 
selecionadas 3 áreas para estudos comparativos: Juquitiba, Osasco e Tatuapé. Essas 
áreas apresentavam respectivamente baixos, médios e altos níveis de poluição. Com 

a definição das áreas, foram aplicados questionários de sintomas e morbidade 
referida a crianças de 12-13 anos de 7 escolas da rede estadual de ensino localizadas 

no entorno das áreas selecionadas. A conclusão do estudo refere que existe um 
gradiente de sintomas de morbidade que acompanha aproximadamente o gradiente 

de poluição. 

Estudo pioneiro no Brasil, usando como recurso a prova funcional 

ventilatória, também foi realizado por RIBEIRO e colaboradores239• Buscaram 

comparar as provas funcionais de 1.000 crianças vivendo em área muito poluída -

São Caetano do Sul,SP,onde os níveis médios de so2 eram de 140 JUg/m3 de ar, 

com outras moradoras em área não-poluída - Embu-Guaçu,SP, onde os níveis 
médios de S02 situaram-se em torno de 10 ,ug/m3. Verificaram que as crianças de 
São Caetano do Sul, apesar de possuirem melhor nível nutricional e com maior 
desenvolvimento físico, mostraram alterações da função ventilatória que não se 

78 



verificaram nas crianças de Embu, além de apresentarem maior número de 

problemas relacionados à morbidade por doenças respiratórias. 

Partindo dessas evidências e objetivando estabelecer um diagnóstico 

da situação em Cubatão (SP), que vinha se tornando mundialmente famosa pelos 

elevadíssimos níveis de poluição atmosférica (inclusive com a alcunha de "Vale da 

Morte"), realizou-se em 1983 o estudo da função ventilatória em crianças pré

escolares vivendo em diferentes áreas (com diferentes níveis de poluição) daquele 

Município97
•
134

• Foram amostradas 606 crianças o que correspondia a 50% do total 

de pré-escolares de 6 anos de idade matriculadas nas Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEis), perfazendo 11 Unidades abrangendo todos os bairros e 

áreas centrais de Cubatão. Dessas, 470 apresentaram provas funcionais ventilatórias 

aceitáveis e foram analisadas. Todas as crianças submetidas a provas funcionais 

eram clinicamente normais, isto é, não apresentavam qualquer sintoma ou sinal de 

patologia respiratória. Os resultados evidenciaram que 53% das provas funcionais 

apresentaram alterações em pelo menos um dos seis parâmetros considerados, 

quando comparadas com o padrão de normalidade esperado para idade, sexo e 

estatura (recomendado por POLGAR)233• Certas escolas mostraram maior 

proporção de redução nos parâmetros ventilatórios que outras, e mais estreitamente 

associada aos níveis de óxidos de nitrogênio, ozona e hidrocarbonetos não

metânicos, do que com os tradicionalmente estudados material particulado e 

dióxido de enxôfre, todos monitorados pela CETESB na região. 

Em vista de tais resultados observados no período do verão, tal estudo 

foi repetido no ano de 1985 com nova amostra, de 630 crianças, desta vez no 

período do inverno, a época do ano em que ocorriam os maiores picos de poluição 

na região. 

Nesse ano, os resultados das 610 provas funcionais consideradas 

válidas mostraram menor proporção de redução ( 46%) em relação aos parâmetros 

ventilatórios estudados, do que a observada no ano de 1983 (53%). Os níveis gerais 

de poluição atmosférica, especialmente Material Particulado e Dióxido de Enxofre 

por sua vez, baixaram nesse período, com a implantação do Programa de Controle 

da Poluição Atmosférica, proposto pela CETESB, a partir de 1984, com prioridade 

de curto prazo centralizada na redução dos níveis de material particulado (MP) e 

dióxido de enxôfre(S02). 

79 



A melhora verificada, entretanto, não atingiu todas as crianças. 

Algumas áreas de Cubatão, notadamente a região das Cotas 200 e 95 e o entorno 

das indústrias petroquímicas, não mostraram nenhuma melhoria proporcional entre 

os dois anos considerados, e nas áreas mais atingidas pelos poluentes com 
prioridade de controle, a melhora não correspondeu à expectativa face aos objetivos 

nominais do programa de controle implantado. 

As diferenças significativas verificadas entre as escolas de diferentes 

áreas nos dois períodos considerados sugeriram que o controle dos níveis de 
poluição em Cuba tão parece não ter se efetivado em todas as áreas do Município134~ 

Além disso originou-se a indagação da possibilidade dos poluentes 

atmosféricos, em condições de concentração inferior àquela capaz de criar efeitos 

graves sobre a população exposta, teriam ação morbigênica cumulativa através dos 

anos nessas crianças estudadas. 

Diante dessas dúvidas estruturou-se o presente estudo. O objetivo foi 

o de investigar o comportamento das provas funcionais ventilatórias das crianças 
previamente examinadas em 1983 e 1985 após decorridos alguns anos de exposição 

ambiental, reexaminando-as em 1987, 1988 e 1989. 

Pretendeu-se também verificar a validade do programa de controle de 
poluição do ar implantado na região a partir de 198439

•
40.41•63, e com base nos 

resultados, prover, se pertinente, o embasamento necessário para que os órgãos de 

controle avaliem quantitativa e qualitativamente o risco, elemento essencial no 

estabelecimento de políticas de proteção ambiental e por extensão, da saúde das 

populações. 
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VI. OBJETIVOS 



6.1. Objetivos Gerais 

1) Estudar a evolução da função ventilatória, através da espirometria 

forçada, de crianças que vivem no Município de Cubatão, para verificar se está 

sendo alterada pelos níveis de poluição do ar ali registrados. 

2) Avaliar metodologia para o estudo das repercussões da exposição à 

poluição atmosférica sôbre a saúde, com especial ênfase sôbre o sistema 

respiratório. 

6.2. Objetivos Específicos 

1) Analisar as estimativas de emissões atmosféricas das indústrias de 

Cubatão ao longo do período de seguimento da população infantil estudada (1984-

1989). 

2) Verificar o comportamento das concentrações ambientais de 

material particulado total, dióxido de enxôfre e ozona monitorados pela CETESB 
durante o período de estudo (1983-1989). 

3) Analisar a evolução de provas funcionais ventilatórias de duas 

Coortes (Coorte/1983 e Coorte/1985) de crianças escolares vivendo em diferentes 

áreas do Município de Cuba tão, no período de 1983/1985 ao longo dos anos de 
1987,1988 e 1989. 

4) Avaliar quantitativamente o comportamento das variáveis 
espirométricas ao longo do período estudado face às possíveis repercussões dos 

níveis de poluição do ar então registrados. 

5) Verificar se o Programa de Controle de Poluição do Ar instituído 

em Cubatão a partir de 1984, foi acompanhado da respectiva melhoria da função 

pulmonar das crianças estudadas. 
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VII. MATERIAL E MÉTODOS 



7.1. Caracterização da Área de Estudo 

.Coordenadas Geográficas 

O Município de Cubatão está localizado na área fisiográfica da 

planície litorânea de Santos45•48 (denominada Baixada Santista), no eixo da Estrada 

de Ferro Santos-Jundiaí, entre as latitudes Sul28°47'20" e 29°56'25" e as longitudes 

Leste, entre 46°18'00" e 46°29'30", formando uma área cuja extensão é de 148km2. 

Limita-se com os municípios de São Vicente- a sudoeste (SW) e oeste 

(W); de Santos, ao sul (S) e sudeste (SE) e leste(E), com domínio de manguezais do 

Estuário de Santos e parte das encostas da Serra do Mar, a nordeste (NE), norte 

(N), noroeste (NO) e oeste (W), como se depreende da Fig. 7.1. 

O centro de Cubatão dista cerca de 60km do centro de São Paulo e 

22km da cidade de Santos. Ambas as cidades no entanto, estão estreitamente 

ligadas por força de suas atividades industriais. 

Industrialização 

As razões iniciais que influíram para tornar a planície pantanosa de 

Cubatão em sede de um grande complexo industrial foram a presença de um porto 

de mar conveniente para a exportação de produtos e importação de matérias primas 

e a presença de energia elétrica abundante a barata. 

A implantação do centro industrial de Cubatão obedeceu a razões 

econômicas do final da década de 1940, relacionando-se ao desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Sào Paulo. Contribuíram para a escolha desse sítio, 

impróprio do ponto de vista fisiográfico, a infraestrutura já existente e representada 

pelas vias de comunicação entre o Planalto Paulista e a Baixada Santista, e 

principalmente a ligação com o Porto de Santos1•45• 

O estabelecimento de indústrias de maior porte na região de Cubatão 

teve início na primeira década deste século, com a construção quase simultânea de 

um curtume, uma indústria de adubos e anilinas e uma fábrica de papel e papelão. 
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FIGURA 7.1 
Coordenadas geográficas de localização do Municipio de Cubatão (SP). (Fonte: 

IBGE.196S) 



O processo de industrialização teve seu principal marco inicial na 

implantação e entrada em operação da Refinaria de Petróleo "Presidente 

· Bemardes't, pertencente à PETROBRÁS (1955). A seguir, instalaram-se na região a 

Alba Química (1956), Companhia Brasileira de Estireno (1957), Union Carbide 

(1958) e Copebrás (em 195,9). 

Em 1962 a Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) veio iniciar a 

industrialização da área posteriormente chamada de Vila Parisi. A escolha daquele 

ponto para a implantação de uma siderúrgica deveu-se mais uma vez, à proximidade 
do Porto de Santos e à possibilidade de construção de ancoradouros no interior do 

estuário, nas proximidades dos fomos, para o desembarque de carvão e minérios 

com auxt1io da Ferrovia Santos-Jundiaí, como também para embarque de produtos, 

além da presença estratégica da usina hidrelétrica "Henry Borden" e da Refinaria de 

Petróleo "Presidente Bernardesn. 

Muitas das demais indústrias que se instalaram, de grande e médio 

porte, principalmente as de fertilizantes a partir da década de 1970, utilizam seus 

produtos e subprodutos diretamente, como no caso das indústrias químicas que 

produzem fertilizantes empregando gases residuais da Refinaria, ou escórias da 

siderúrgica, transformando aquela área numa enorme rede de reciclagem. 

Essa "rede de reciclagem", salutar e ideal do ponto de vista 

econômico, acabou se revelando altamente nociva do ponto de vista do impacto 

ambiental. 

Como resultado dessa "evolução" hoje a região conta com a existência 

de 23 indústrias, algumas com várias unidades de produção, presentes no município 

(17 químicas; 5 de petróleo e derivados; 7 de fertilizantes; 3 de minerais não

metálicos; 1 metalúrgica; 1 de papel e papelão e 1 de borracha) que lançavam na 

atmosfera, em números de 1980, cerca de 30 mil toneladas de poluentes químicos ao 

mês, assim distribuídos: gases inorgânicos (50,8%), material particulado (37%), 
gases e vapores orgânicos (11,8%), ácidos, abrangendo névoas e gases (0,4%)39

•
42

• 

Esse conjunto de indústrias forma o chamado "Polo Industrial de 

Cubatão", considerado em termos de produção quantitativa como um dos maiores 
da América Latina. Essas indústrias se localizam aglomeradas numa estreita faixa 

de terreno sólido de planície entre os manguezais e a escarpa da serra do Mar, 
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ocupando uma área total de aproximadamente 20km2 (ou 1/8 da área total do 

Município )48• 

Relêvo 

O Município de Cubatão apresenta um relevo constituído de três 

macro-compartimentos1 (Fig. 7.2): 

~ ' 
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OCEANO ATIÂNTICO 

FIGURA 7.2 

( 

Localização do Município de Cubatão, e principais núcleos habitacionais da 
Baixada Sa.ntista.Q 
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- A Serra do Mar, com altitudes de até 900 metros e declividades sempre 

superiores a 30 graus. Dispõe-se ao norte (N), nordeste (NE) e noroeste (NW) do 

.território, sendo cortada no sentido sudoeste (SW) e nordeste (NE) por dois vales 

principais - o do rio Cubatão (NW) e o do rio Mogi, afluente do outro, 

desenvolvidos em direções di~etralmente opostas em vales fechados até a 

confluência de ambos ao sul (S) da área urbana. A partir dali, se abrem para a 

planície estuarina de Santos e São Vicente. 

- As Planícies - são constituídas de depósitos sedimentares, dispostos no 

piemonte da serra e no fundo dos vales principais, à jusante da Cota 20, bem como 

mangues aterrados artificialmente. 

- Os Manguezais - planícies em processo de formação, que se estendem 

ocupando toda a porção sudoeste (SW), sul (S) e sudeste (SE) do Município. 

Existe em meio à planície um morro de 237 metros de altitude 

máxima que divide a região separando as duas aglomerações urbanas: Centro e Vila 

Parisi. Tal formação poderá modificar todo o microclima na área, por influência 

principalmente na circulação dos ventos1.S. 

Da área do Município, 58% são constituídos de serras e morros, 24% 

de manguezais e 18% de planícies aluviais, de piemonte e mangues aterrados. 

Considerando-se que a planície constitui uma faixa de llkm de comprimento e 

largura variável de 2 a 4 kilometros, confinada entre a serra e os manguezais, sob a 

forma de aterros de mangues ou parcelas de terrenos mais elevados no interior dos 

próprios mangues, depreender-se-á fácilmente os problemas gerados pelo intenso 

crescimento urbano e industrial no município, realizado de forma tão caótica num 

espaço tão estreito1•15•46• 

Condições Climáticas 

Os elementos climáticos assinalados foram definidos considerando-se 

sua importância frente aos objetivos deste estudo, bem como à disponibilidade e 

compreensão das informações sobre os mesmos. 

Quanto à situação sinótica, a área considerada sofre os efeitos da 

atuação de três massas de ar: subtropical, polar e equatorial continental. 
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A massa de ar equatorial possui atuação máxima durante os meses de 
verão ( dez/jan/fev), enquanto a subtropical e a polar predominam durante todo o 

resto do ano. Os períodos de transição entre verão e inverno, e vice-versa, são 
extremamente curtos, podendo-se dizer que praticamente inexistem estações de 
primavera e outono na região. 

I 

No inverno há predominância da ação do sistema anti-ciclônico semi

fixo subtropical atlântico, alternado com o sistema polar - este último com menor 

frequência. A permanência do anticiclone sobre o continente causa estabilidade de 
origem termodinâmica, condição altamente desfavorável para a dispersão 

atmosférica de efluentes industriais gasosos. No verão, o sistema dominante é o 

tropical, de baixa pressão e úmido, que provoca condições de instabilidade 

termodinâmica, favorável portanto à dispersão atmosférica5
•46• 

Cubatão também registra um dos maiores índices pluviométricos do 
país, com precipitações da ordem de 2.500 milímetros anuais, e cerca de 170 dias 

por ano5
•
15

• Esse quadro, considerado como "benéfico" para a "limpeza" do ar, com a 

remoção de poluentes, principalmente de particulados em suspensão, por outro lado 

pode transferir o problema, poluindo solo e água, como também no caso de certos 

gases agir como fator sinergístico de efeitos sobre a saúde humana, ou mesmo 

formando as chamadas "chuvas ácidas"49.54·69•87•92•117•214• Isso tudo sem falar na chuva 
como agente deflagrador de escorregamentos nas encostas da Serra do Mar, 

ameaçando núcleos habitacionais ali localizados, agravados pelos efeitos do 

desmatamento provocado pelos assentamentos habitacionais, e também pela 

degradação da cobertura vegetal em razão da própria poluição local com 

características fi totóxicas92
•
163

•
229

• 

Sistema de Ventos 

A própria topografia anteriormente descrita condiciona parcialmente 

as características climáticas, que juntamente com fenômenos meteorológicos de 

macro, meso e micro-escala condicionam o comportamento do vento. 

Em presença de um sistema anticiclônico (macroescala) o vento se 
comporta da seguinte forma5: No período diurno a posição do sistema provoca brisa 
marítima (mesoescala) o que significa a penetração de massa de ar marítimo em 
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direção à terra, apresentando ponanto predominância do setor sul (S) como mostra 

a Fig. 7.3. Esta predominância também pode ser devida à penetração de frentes 

frias que passam na região45
• 

Em termos gerais a situação não parece muito favorável, uma vez que 

as plumas das bacias aéreas deslocam-se de encontro ao paredão da Serra do Mar, 

subindo suas encostas163
• Em condições de estabilidade atmosférica (ou seja, 

calmarias) desfavorável à dispersão de poluentes, pode-se prever que a área 
transforma-se em verdadeira câmara fechada, onde os poluentes não têm para onde 
se dispersar2"5• 

- FLUXO DE VENTO OBSERVADO NA ÁREA DE CUBATÃO NO PERIOOO DIURNO (aquecimento) SOB 

CONDIÇÕES DE ALTA PRESSÃO (anticiclone I 

FIGURA 7.3 
Esquema do sistema de ventos no período diurno atuando na região de Cubatão 
(Reproduzido de CEfESB~. 
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O comportamento dos "ventos de drenagem" é muito localizado e 
depende do horário, do ângulo de incidência solar e do ângulo de declividade. O 

escoamento do vento de drenagem começa depois do pôr-do-sol ou mais cedo, e é 

favorecido pelos declives voltados para Norte-Noroeste, que estão fracamente 

aquecidos durante o dia15~48•49• Fortes ventos de drenagem vindos do vale do rio 
Mogi e dos declives voltados para Nordeste do fundo do vale do rio Quilombo 

fundem-se para levar as emissões industriais na direção da Vila Parisi, e por 

continuação se estendem remotamente até o Jardim Casqueiro e Jardim Nova 
República. A drenagem do ar estável alcança seu máximo próximo ao nascer do sol 

e persiste durante algumas horas. Observações realizadas ao amanhecer, no fundo 

do vale do Mogi, mostram que a massa de ar estável, com a maior parte das 

emissões das indústrias de fertilizantes desloca-se da base da montanha até 

Cubatão-Centro e Vila Nova5•
46

• 

O aquecimento solar dos declives resulta no desenvolvimento de 

ventos anabáticos e de brisas marítimas, facilmente visualizados pela trajetória das 

plumas das chaminés (Fig. 7.4). 

Estes ventos são geralmente associados com o aumento da 

concentração de poeira na Vila Parisi. Durante o inverno, pela manhã, há formação 

de camadas de inversão térmica de superfície de diversas espessuras e de diferentes 

intensidades245• 

No período da noite e de madrugada, devido ao resfriamento da terra, 

o deslocamento da massa de ar vem do topo da serra para o mar, assinalando nos 

anemógrafos da CETESB uma predominância do setor norte (N), carreando por 

sobre a parte residencial de Cubatão os poluentes emitidos e acumulados durante o 

dia na encosta da Serra do Mar. 

A situação dos ventos descrita ocorre na região da seguinte forma: na 

maior parte do inverno há presença de anticiclones polares ou marítimos 

interrompidos pela penetração de frentes frias. Já no período do verão, a 

predominância na região é de massas equatoriais e frentes quentes que deverão 

provocar ventos norte (N) e noroeste (NW) devido à sua topografia. Essas massas 
penetram pelas regiões oeste (W) e sudoeste (SW) às vezes conservando as direções 

noroeste (NW) e norte (N)5•15•45• 
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FIGURA 7.4 
Direção das plumas das chaminés do complexo da Refinaria Presidente Bernardes, 
Cubatão-Centro (Abr/88). 

Perfil Térmico 

As inversões térmicas ou de temperatura ocorrem frequentemente na 

baixa atmosfera e constituem um fator importante na dispersão de poluentes 

atmosféricos, pois podem funcionar como uma barreira à dispersão dos mesmos. 

Existem vários tipos de inversões (frontal, advectiva, radiação e 

subsidência), sendo que a de maior importância para estudos ambientais é a de 

subsidência - ocasionada por movimentos atmosféricos que podem submeter uma 

camada de ar a um "afundamento" generalizado, com contração vertical associada 

com uma divergência horizontal245• Está associada a sistemas de alta pressão e pode 

estender-se sobre áreas de dezenas e milhares de quilômetros quadrados. 

Inversões térmicas são fenômenos comuns na troposfera em altas e 

médias latitudes geográficas e ocorrem o ano todo. Entretanto, no inverno ocorrem 

em altitudes mais baixas e são mais frequentes. 
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- FLUXO DE VENTO OBSERVADO NA ÁREA DE CUBA TÃO NO PERÍODO NOTURNO (esfriamento) 

SOB CONDiÇÕES DE ALTA P RESSÂO (anticiclone I 

FIGURA 7.5 
Esquema demonstrativo das correntes de ventos no período noturno sobre a área de 
Cubatão (Reproduzido de CETESB~. 

Através de pesquisa utilizando Radar Acústico instalado em Cubatão

Centro, observou-se que a maior ocorrência de inversões térmicas ocorre entre O e 6 

horas da manhã. No período de maio a agosto (inverno) também foram verificadas, 

entretanto, inversões no horário das 10 às 18 horas5.245• 

Pôde-se verificar a ocorrência de uma alta frequência de inversões de 

subsidência, ligada à circulação de grande escala, inversões de brisa marítima e de 

montanha. Essas inversões associadas à topografia peculiar da área, ocorreram 

muito próximas à superfície (até 100 metros de altitude), sendo muito frequentes no 

período da noite e madrugada e com grande número de horas consecutivas de 

persistência. 
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Cubatão vive problemas críticos porque a grande estabilidade agrava 

a situação de poluição devido à pouca profundidade da camada de mistura 

disponível para a dispersão de poluentes. 

Em relação à bacia aérea do Município, verificamos que pela sua 

geometria irregular, e pela existência do Morro Areais, podemos dividi-la em duas 

sub-bacias, aparentemente independentes entre si, embora estejam ligadas por um 

"canal" por onde passa a rodovia Piaçaguera/Guarujá (SP-55), como mostra a Fig. 

7.6. 

f 
N 

FIGURA 7.6 
Detalhe da bacia aérea de Cubatão, com a subdivisão em Cubatão-Centro e Vila 
Parisi, separadas pelo Morro Areais (cerca de 240m). 

Na área de Cubatão-Centro (Setor A) estão a área urbana central, a 

Refinaria "Presidente Bernardes" da PETROBRÁS e cerca de 10 outras indústrias 

de menor porte, predominando o ramo químico e petroquímico. Essa área é 
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cercada por elevações (Serra do Mar) pelos lados Norte, Leste e Oeste, e mais 

aberta para o Sul (Fig. 7.7)39•41• 

O Setor B congrega a área da Vila Parisi, aí predominam as indústrias 

de fertilizantes, de cimento, algumas químicas e uma siderúrgica de grande 

porte39•41• Totaliza aproximadamente 13 estabelecimentos indústriais e encontra-se 

quase completamente envolta pela Serra do Mar (Fig. 7.7). 

FIGURA 7.7 
Distribuição espacial das principais indústrias do Complexo de Cubatão. O Setor A 
representa a área central, e o Setor B, a Vila Parisi. 

O Quadro 7.1 sumariza as atividades das principais indústrias do 

Complexo de Cubatão até 1989, localizadas no Setor ~ e o Quadro 7.2 as 

atividades das indústrias localizadas no Setor B. 
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QUADR07.1 
Distribuição das principais indústrias do Polo de Cubatão, segundo tipo de 
produção no Setor A- Cubatão- Centro. 

INDÚSTRIA PRODUÇÃO LOCAL 

ALBA QUíMICA S~A Metano!, Formal, Resinas, Uréia A 
CARBOCLORO S A Çloro,Soda Cáustica, 

Acido Clorídrico A 
CIA. BRAS. ESTIRENO Estireno, Tolueno A 
CIA. SANT. DE PAPÉIS Papel, Papelão e Celulose A 
CONCREBRÁS Peças de Concreto A 
ENGECLO$ S/ A Cloreto de Amônia A 
MINERAÇAO DIPLOMATA Extração e Britagem de Pedras A 
PEDREIRA MANTIQUEIRA Extração e Britagem de Pedras A 
PETROC~UE S/ A Coque calcinado de petróleo A 
PETROB S(RPBC) Combustíveis e Lubrificantes A 
RHODIAS/A Tetracloreto de Carbono 

Percloroetileno A 
ULTRAFERTIL (Fafer) Ácido Nítrico, Amônia, 

Nitratos, Barrilha A 
UNION CARBIDE Inc. Etileno, Polietileno, 

Resinas, Inseticidas A 

(Fonte: Resumido do "Guia da Indústria Química Brasileira", ABIQUIM, São Paulo, Edição 1987/1988,755pgs) 

Emissão 

a) Fontes Fixas 

Considerando o tipo de atividade industrial do conglomerado 

estabelecido em Cubatão, a distribuição percentual da emissão de poluentes215 se 

dá conforme discriminado na Tab. 7.1. 

Do ponto de vista de emissão, as indústrias que cercam o centro 

urbano de Cubatão formam uma sub-bacia caracterizada por uma grande emissão 

de poluentes gasosos, especialmente o dióxido de enxôfre (S02), dióxido de 

-nitrogênio (N02) e hidrocarbonetos (HC). Nesta area estão localizadas indústrias 

químicas e petroquímicas. 
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QUADR07.2 
Distribuição das pnnc1pais indústrias do Polo de Cubatão, segundo tipo de 
produção no Setor B - Vila Parisi. 

INDÚSTRIA PRODUÇÃO LOCAL 

ADUBOS TREVO S/ A Fertilizantes granulados, NPK B 
CIM. STA. RITA S/ A Cimento de alto fomo B 
CIA. SID. PAULISTA S/ A Fund. de Aço,Chapas,Bobinas B 
CONCRETEX. Mistura de Concreto B 
COPEBRÁS S/A ~egro de Fumo, Superfosfatos, 

Ac. F osfórico, Ac. Sulfúrico B 
ENGEBASA MECÂNICA Usinagem e Calderaria B 
GESPAS/A Sulfato de cálcio peletizado B 
IND. ADUBOS PAULISTA Superfosfatos granulados, NPK B 
LIQUID CARBONIC S/ A Gás carbônico liquefeito B 
LIQUID QUíMICA S/ A Ácido Benzóico 

Benzoato de Sódio B 
MANAH S/A &uperfosfatos, NPK 

Acido Fluorosilícico B 
SOLORRICO S/ A Superfosfatos Granulados, NPK B 
TITANORS/A Reparo de Peças de Titânio 

Metais Não-ferrosos B 
ULTRAFERTIL S/ A Amônia, Áçido Nítrico, Ácido 
(S.Marcos) Sulfúrico, Acido Fluorídrico, 

Fosfato de Amônia B 

(Fonte: Resumido do "Guia da Indústria Química Brasileira", ADIQUIM, São Paulo, Edição 1987 /1988,755pgs) 

Por outro lado, ao redor do aglomerado urbano de Vila Parisi, 

concentra-se o complexo de indústrias de fertilizantes e uma siderúrgica. 

Isso vem caracterizar uma sub-bacia onde são lançados na atmosfera 

grandes quantidades de material particulado (MP) e dióxido de enxôfre (S02). 

Pode-se verificar que a estrutura de fontes da bacia aérea total é 

bastante heterogênea, tanto pela natureza dos processos tecnológicos envolvidos, 

como na sua própria distribuição espacial. Não se tem disponíveis, entretanto, 

informações detalhadas sobre toda a variedade dos poluentes lançados na atmosfera 

da bacia e a natureza do parque industrial, o que coloca em prejuízo a avaliação da 
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grande variedade qualitativa e quantitativa de outros poluentes que adentram 

diariamente na atmosfera das duas sub-bacias e suas circunvizinhanças. 

TABELA 7.1 
Estimativa de emissão de poluentes atmosféricos do Complexo Industrial de 
Cuba tão, por ramo de atividade da indústria215 • 

RAMO DE ATMDADE NUM. GASES MP ORGÂN. ÁCIDOS 

Fertilizantes 7 50,8% 81,3% 31,3% 93,9% 
Petróleo /Derivados 5 17,6% 1,4% 52,3% -
Outros (Químicas) 5 0,8% 0,2% 0,8% 4,0% 

Metalúrgica 1 29,3% 16,6% 15,6% 2,1% 

Papel e Papelão 1 0,6% - -

Minerais Não-Metálicos 3 0,9% 0,5% - -

Borracha 1 - - - -

As áreas urbanizadas da Sede Municipal de Cubatão, como a área 

central, Vila Nova, Vila Natal e Vila São José e da área compreendida pelo Jardim 

Casqueiro e Jardim Nova República não contam, internamente, com nenhuma 

fonte de emissão industrial significativa. Em levantamento realizado pela 

CETESB39 verificou-se que os estabelecimentos fabris passíveis de causar incômodo 

à população e/ou danos ao meio-ambiente são constituídos por 24 panificadoras, 3 

marcenarias, 3 carpintarias, 5 serralherias, e 1 estaleiro. Essas empresas eram de 

pequeno porte, não tendo a CETESB constatado qualquer irregularidade em seu 

funcionamento. 

Já o núcleo residencial do Jardim Casqueiro (compreendendo 

também os núcleos de Ilha Caraguatá e Vila dos Pescadores, e mais recentemente 

do Jardim Nova República), situa-se no extremo sul (S) da sede do Município, 

quase inteiramente circundado pelos braços de mar da zona estuarina e afastado da 

zona industrial de Cubatão, possui em primeira instância uma razoável condição de 
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proteção, se bem que entre esse núcleo e o complexo industrial de Vila Parisi existe 

apenas mangue, com uma distância máxima em linha reta de aproximadamente 

3km. É importante ressaltar ainda no entanto, que as indústrias de fertilizantes_

Fertibase e Fertiplan, instal~das no município vizinho São Vicente (na Esplanada 

dos Barreiros), poderão'· ~ventualmente afetar a área do Jardim Casqueiro no 

período diurno, uma vez que este está situado a sotavento dessas fábricas. 

b) Fontes Móveis 

Além das fontes fixas (ou estacionárias) de poluição, não se pode 

olvidar a parte referente às fontes móveis, constituídas pelos veículos automotores. 

Devido a sua peculiaridade de município de ligação entre o Planalto Paulista e o 

Porto de Santos, além dos demais municípios de veraneio da Baixada Santista, 

Cubatão é cortado por 3 rodovias. 

A via Anchieta (SP-150) e a rodovia dos Imigrantes (SP-160) situam

se encravadas na Serra do Mar, e a rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), nos 

seus trechos Piaçaguera/Guarujá e Praia Grande, localizam-se na planície de 

litorânea. Todas elas são grandes corredores viários para veículos pesados de carga, 

e de passageiros fazendo a ligação Planalto/Baixada (Fig. 7.8). 

A sede do Município de Cubatão está quase inteiramente 

compreendida em meio ao triângulo formado pelas rodovias Anchieta, Padre 

Manoel da Nóbrega e prolongamento do Caminho do Mar (SP-148), e os trilhos da 

FEPASA, com exceção feita aos bairros Cota (95, 200 e 400), a Vila Natal e o 

Jardim Nova República (Bolsão Oito). 

Nessa área o tráfego pesado das rodovias é o principal responsável 

pela emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e 

material particulado. 

Quanto às fontes móveis de poluição do ar, observou-se em relação 

ao trânsito urbano de Cubatão que as emissões responsáveis por uma possível 

situação de poluição são uma pequena parcela, restringindo-se praticamente às 

artérias representativas das avenidas "9 de Abril" e "Joaquim Miguel Couto", as 
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principais vias de acesso ou a ligação da cidade à rodovia Padre Manoel da Nóbrega 

(SP-55). 

-· ,. 

Wonl:l ...... r-?j 

tem!··- f_ __ 
FIGURA 7.8 

Representação esquemática das rodovias de acesso e principais avenidas de 
Cuba tão. 

A maior contribuição das fontes móveis para com os níveis de 

poluição deve ocorrer nas áreas ma1s periféricas do Município, nas 

circunvizinhanças dos principais caminhos que ligam o Planalto Paulista à Baixada 

Santista, pelas razões anteriormente mencionadas. 

Na tentativa de estimar a parcela de contribuição dos fatores de 

emissão dos veículos automotores, a Tab. 7.2, a Tab. 7.3 e a Tab. 7.4 mostram as 

estimativas de distribuição do tráfego comercial e de passeio, e de valores de 
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emissão diária dos poluentes monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), 

óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP), expresso em 

quilogramas/dia nas principais rodovias que circundam Cubatão45•49•212• 

TABELA 7.2 
Estimativas do número médio de veículos, por dia e por tipo de veículo, nas 
principais rodovias de acesso a Cubatão, no ano de 1.981. 

RODOVIAS COMERCIAIS(**) PASSEIO(**) 

Anchieta 1.520 6.763 
Piaçaguera/Guarujá 1.243 4.350 
Padre Manoel da Nóbrega 828 1.920 
Imigrantes 551 3.381 

Média diária (mapas 1982) 4.142 16.414 

Fonte: DERSA- Quadro comparativo de atração de volume diário de tráfego (ano/base de 1981). 

TABELA 7.3 
Estimativa de distribuição do tráfego, comercial e de passeio, em cada rodovia do 
Eixo Planalto Paulista, e Baixada Santista. 

RODOVIA COMERCIAL PASSEIO 

Anchieta 27% 41% 
Piaçaguera/Guarujá 30% 26% 
Pe. Manoel Nóbrega 20% 12% 
Imigrantes 23% 21% 

Total 100% 100% 

Fonte: DERSA- Quadro comparativo de atração de volume diário de tráfego (anofbase de 1981). 

Foram estimadas também as extensões em quilometros (km) das 

rodovias que exercem influência na área urbana de Cubatão (centro), quanto à 

emissão de poluentes por tráfego de veículos, e sob as condições dos ventos 

predominantes na região (Sul-Sudoeste) no Município. 
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TABELA 7.4 
Estimativa dos fatores de Emissão de Veículos, segundo tipo de combustível 
·utilizado: 

POLUENTE 

co 
HC 
NO 
MP 

EMISSÃO (gm/km) 

PASSEIO 
(Gasol.) 

54,00 
4,63 
2,13 
0,21 

COMERCIAL 
(Diesel) 

17,80 
2,90 

13,00 
0,81 

(••) Como até 1982 não existiam informações para veículos a à álcool, todos os veículos de passeio foram classificados como 

utilizadores de gasolina como combustível, e os veículos comerciais foram classificados como utilizadores de óleo diesel (Fonte: 

CETESB~. 

Em relação às cargas poluidoras emitidas pelo complexo industrial, 

verifica-se pela Tab. 7.5, que para as fontes móveis a contribuição percentual é 

muito pequena, podendo porém afetar certas áreas do Município de forma 

significativa se somada à anterior. 

Tal configuração e uso sugere nas áreas de desenvolvimento dessas 

rodovias um predomínio de poluentes produzidos pela queima de combustíveis (à 

base de petróleo e álcool), e a situação poderá ser crítica na sub-bacia aérea 1 

(Cubatão-Centro) e nas regiões da encosta da Serra do Mar (bairros Cota), com a 

adição da poluição produzida pelas fontes estacionárias (indústrias) e pelas fontes 

móveis (veículos automotores )4•14•16•36,141,229. 

7 .2. Os Receptores ou a População Exposta 

Dentre os diversos receptores que integram a problemática da 

poluição do ar em Cubatão, destaca-se por razões óbvias, em primeiro lugar, a 

população da região. 
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TABELA 7.5 
Emissões diárias de poluentes provenientes do tráfego rodoviário para as condições 
de vento predominantemente Sul-Sudoeste: 

POLUENTES 

co 
HC 
NOX 
MP 

EMISSÕES (kg/dia) 

Vento-Sul 

3.361,24 
306,53 
296,89 
22,96 

Vento-Sudoeste 

2.776,21 
254,69 
258,50 

19,77 

Fonte: CETESB • Controle de Fontes Móveis do Estado de São Paulo. 100 Congr. Bras. de Eng. Sanitária e Ambiental,1983 

apontamentos). 

Com base apenas nas observações físicas e geográficas das áreas e nos 

poucos dados existentes33, do ponto de vista de poluição pode-se distinguir a priori 9 

áreas com características potencialmente diferentes entre si: (1) Jardim Casqueiro 

(englobando a Vila dos Pescadores); (2) Vila Nova e Vila São José; (3) Vila Natal 

(englobando o Conj. 31 de Março); (4) Jardim Nova República ou Bolsão Oito, 

agrupado à Ilha Caraguatá; (5) Vila Parisi; (6) Cubatão-Centro (incluindo Vila 

Elizabeth); (7) Jardim das Indústrias, e os bairros Cota- aqui subdivididos em (8) 

Cota 95 e Vila da Light, e (9) Cota 200 e Cota 400. 

Essa relação está baseada na suposta diferença quanto aos níveis de 

poluição química, seus respectivos ambientes e localização geográfica. A população 

distribui-se na sua maioria na área urbana, localizada ao centro-sul da Sub-Bacia 

aérea 1, correspondente aos bairros Vila Nova, Centro, Jardim Casqueiro, Vila 

Natal, Ilha Caraguatá e Vila dos Pescadores, e a partir de 1988 também o Jardim 

Nova República. 

Aproximadamente 15.000 habitantes (1985) localizavam-se na área da 

Sub-Bacia aérea 2 - Vila Parisi - até meados de 1988, quando foram removidos e 

assentados na área do Bolsão Oito, hoje denominado "Jardim Nova República", e o 

núcleo residencial de Vila Parisi foi erradicado. 

A estrutura populacional de Cubatão evidencia importantes 

característi cas33
: 
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(a) Predominância de população jovem, havendo alta porcentagem de 

crianças menores de 5 anos; 

(b) Elevada· concentração de adultos jovens, com reflexos de abaulamento 

na pirâmide populacional; 

(c) Pequeno número de indivfduos idosos. 

Tais caracterfsticas são determinadas pelas correntes migratórias, 

principalmente de munidpios próximos e estados do Nordeste brasileiro 

(notadamente Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte e Parafba), que surgiram 

em função das necessidades de mão-de-obra para o parque industrial em 

desenvolvimento. Dentre a população local, aquela fração representada por 

indivíduos com melhor remuneração muito frequentemente busca outras 

localidades para sua moradia, destacando-se o Jardim Casqueiro, outros municípios 

do Litoral (Santos, São Vicente e Guarujá) e o ABCDM (especialmente o 
Municfpio de São Bernardo do Campo). 

Parte expressiva da população de Cubatão possui, segundo estudo 

realizado pela CETESB33
•
46

, baixo padrão socio-econômico levando-a a ocupar 

moradias precárias, concentrando-se principalmente nos bairros Cota 95 e Cota 200, 

Vila Natal, Vila dos Pescadores e Bolsão Oito. Esses bairros, ocupando áreas 

relativamente restritas, localizados em bordas escarpadas da Serra do Mar, ou áreas 

de mangue aterrado, possuem uma grande concentração populacional e elevado 

número de crianças por núcleo familiar. 

Em termos dos receptores, deve-se ter em mente que a população 

trabalhadora, talvez a maior parte dos adultos jovens do Município, passa 1/3 do 

seu tempo em atividades junto às grandes fontes poluidoras distribuídas nas duas 

Sub-Bacias aéreas consideradas. Uma vez que um grande contingente desses 

trabalhadores reside nos núcleos urbanos do Município, nos restantes 2/3 do dia, 

estarão expostos às influências do macro-ambiente da sua área de 

residência.13
•
22

•
25

•
126

•
240 

Em termos de exposição a situação pode ser mais crítica se 

considerarmos a população infantil. Em vista das normas para ingresso na rede 
escolar (Pré-Escola e Primeiro Grau), a criança deve residir num raio de até 300 

metros da Escola. Isso, além da predominância de atividades de lazer ao ar livre no 

peridomicílio, toma a situação de exposição ainda delicada, uma vez que a criança 
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·passa 1Q.dQ o seu tempo (3/3) numa mesma área, sujeita pois às características de 

poluição concernentes àquela área. 

7 .3. Estações Amostradoras de Poluentes 

A CETESB, órgão estadual de controle, no que tange à poluição 

atmosférica, possuía até 1984 duas estações automatizadas de avaliação da 

qualidade do ar em funcionamento em Cubatão. Uma delas estava instalada no 

centro da cidade (A1) e a outra na Vila Parisi (A2). A partir de 1984 entrou em 

operação uma terceira estação, instalada no bairro de Vila Nova (A3), conforme se 

visualiza pela Fig. 7.9. 

Essas estações fornecem a cada hora as concentrações atmosféricas 

de - Material Particulado, Dióxido de Enxôfre, Oxidantes Fotoquímicos (expressos 

como Ozona), Óxidos de Nitrogênio e Hidrocarbonetos (sendo de interesse os Não
Metânicos).50,s1,s2 

7.4. População de Estudo 

Constituíram-se na população deste estudo as crianças que 

frequentavam a Rede Municiai de Educação Infantil de Cubatão (Fig. 7.10) nos 

anos de 1983 e 1985, pertencentes ao Nível III, isto é, aquelas que tivessem seis anos 

de idade (ou prestes a completar sete anos) na época de realização da pesquisa. 

7 .5. Abordagem da Amostra 

Em contato junto à Secretaria de Educação e Cultura do Município, 

foram listadas todas as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEis) em 

funcionamento nos períodos de estudo (1983 e 1985) e que possuíam classes de 

Nível III ( 6 anos de idade). 

Posteriormente, cada EMEI nessas condições forneceu uma cópia da 

lista de chamada de cada uma de suas classes Nível III com indicação do período de 
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funcionamento, data de nascimento de seus alunos e o respectivo endereço 
residencial. 

N -... , 

FIGURA 7.9 
Localização geográfica das estações amostradoras Centro (1), Vila Nova (2) e Vila 
Parisi (3), da Rede Telemétrica da CETESB, em Cubatão. 
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FIGURA 7.10 
Disposição geográfica das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEis) em 
Cuba tão, em 1987. 

7.6. Procedimentos de Amostragem 

Primeira Fase - Grupos de 1983 e 1985 

Devido às atividades do calendário escolar, com previsão de várias 

festividades ao final dos dois semestres letivos, tanto em 1983 como em 1985, houve 

necessidade de se restringir o trabalho de campo para, no máximo, 20 dias úteis. 

Isso levou à necessidade de ser realizada uma amostragem dessa população a ser 

abordada. 

Para o ano de 1983, a amostragem efetuada foi probabilística e 

estratificada, segundo o critério sexo, não devendo apresentar menos que 20 
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crianças por EMEI no seu total e abrangendo, sempre que possível, 50% de crianças 

de cada sexo. 

Em vista dos resultados preliminares obtidos com o Grupo de 1983, 
as EMEis de Vila Elizabeth, Cota 200 e Vila Parisi tiveram o total de crianças 

matriculadas no Nível ITI, examinadas em 1985. 

No intervalo entre 1983 e 1985, novas EMEis foram inauguradas em 

vários bairros, sendo integradas à amostragem. No intuito de manter a consistência 

da amostra, aquelas escolas que possuíam número de crianças no Nível m (6 anos), 

inferior a trinta, tiveram o total delas examinado. 

Segunda Fase - Coortes de 1983 e 1985 

Para os reexames espirométricos nos anos de 1987, 1988 e 1989 não 

foi realizada nova amostragem. Com base na lista das crianças previamente 

examinadas, buscou-se encontrá-las nas Escolas de Primeiro Grau das Redes 

Municipal e Estadual de Ensino, através das listas de chamada. 

Para aquelas que não foram localizadas em nenhuma das 22 escolas 

existentes, tentou-se o contato domiciliar, com base no endereço residencial 

registrado nos livros de matrícula das EMEis. Na maioria dos casos em que a 

farru1ia da criança não se encontrava mais no domicílio referido, procurou-se 

estabelecer um paradeiro através da informação de vizinhos e conhecidos. 

Foram consideradas perdas para efeito de estudo de coorte todas as 

crianças ausentes, por morte ou mudança para fora do Município de Cubatào. As 

que retornaram posteriormente a Cubatão não foram reintegradas aos respectivos 

grupos amostrais. 

O sorteio de cada criança examinada em 1983 e 1985 obedeceu à 

listagem de cada sala de aula, do total de classes de Nível 111 de cada EMEI. 

Utilizou-se para tal sorteio a "Tabela de Números Aleatórios". 

Considerando-se a possibilidade de alguma criança estar impedida de 

se submeter ao exame espirométrico - fôsse por falta à escola no dia do exame ou 
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por apresentar qualquer patologia que a incapacitasse ao exame, foram sorteados 

20% de alunos suplentes, de cada sexo, em cada classe. 

Todas as que estavam aptas realizaram o exame espirométrico dentro 

do protocolo de pesquisa que se segue. 

7.8. Protocolo de Pesquisa - Perfil de Trabalho 

Exame Clinico 

O exame clínico foi realizado por médico pediatra cedido pela 

Secretaria de Saúde e Serviço Social da Prefeitura Municipal de Cubatão. Esse 

profissional já era integrante da Divisão de Saúde do Pré-Escolar e apresentava 

adequada formação em pneumologia. Antes de ser iniciado o trabalho de campo, 

esse médico foi submetido a treinamento prévio para adequar sua atuação aos 

objetivos desse estudo epidemiológico. Devido às características do Programa de 

Atenção à Saúde do Escolar, que conta com médicos em todos os Postos de 

Assistência Médico-Odontológica (P AMOS) localizados em todos os bairros ou 

aglomerações urbanas de Cubatão e atendem todas as EMEIS em sistema de 

rodízio, esse profissional já acompanhava a clientela amostrada o que tornou a 

abordagem muito mais facilitada e completa. 

O exame clínico consistiu basicamente num exame físico geral, com 

ausculta pulmonar e cardíaca detalhada, exame da orofaringe, palpação de gânglios 

submandibulares e cervicais, e tomada da temperatura corporal com termômetro 

clínico na região axilar pelo período de 3 minutos. 

Durante o exame físico a criança foi inquirida sobre sinais/sintomas 

de doença respiratória passada ou recente. 

Metodologia 1 (Primeiro Exame) 

Como as primeiras fases desse estudo ( 1983 e 1985) previam o exame 

espirométrico em crianças clinicamente normais, todas aquelas que apresentaram 

alguma alteração ao exame clínico/físico foram consideradas inaptas à realização 

109 



·da prova de função pulmonar. Os principais critérios de exclusão ao exame 

espirométrico foram 102
: 

(a) Sinais e sintomas de doença respiratória aguda como- gripe, infecções 

das vias aéreas superiores e pneumonia; 

(b) Sinais e sintomas de doença respiratória crônica como - asma, 

bronquite e enfisema; 

(c) Deformidades da caixa torácica; 

(d) Cardiopatias importantes; 

(e) Outra patologia que incapacitasse a criança à prova de função pulmonar 

dentro dos limites de normalidade esperada. 

Metodologia 2 (Reexame Espirométrico) 

Como as fases subsequentes, isto é, o reexame de 1987, 1988 e 1989, 

objetivaram verificar a evolução do quadro pulmonar das crianças previamente 

examinadas em relação aos itens anteriormente descritos, as alterações observadas 

no reexame físico/clínico eram cuidadosamente assinaladas. 

Após a realização do exame clínico, a criança considerada apta à 

prova de função pulmonar era então encaminhada à tomada de medidas 

antropométricas. 

Antropometria 

As equações de regressão para estabelecimento de padrões 

espiratórios requerem a medida precisa das variáveis de estatura e peso. Alguns 

autores recomendam ainda a medida da altura tronco-cefálica devido às diferenças 

raciais comprovadas24•210•217.235.277• Como no caso deste grupo populacional 

amostrado e estudado praticamente 95% são mestiços (mulatos), com 

impossibilidade de avaliar a gradação de miscigenação entre brancos, negros e 

índios, e não sendo assinalados mais do que 2 crianças de origem asiática, as 

medidas antropométricas restringiram-se ao peso e à estatura, além da idade. 
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·Peso 

As crianças foram pesadas descalças e com o menor volume de roupas 

possível, usando em geral short e camiseta nas idades menores (6 anos). As crianças 

maiores, com hábito de uso de outras peças do vestuário foram igualmente pesadas 

com o menor volume de roupas possível. Para evitar no entanto a superestimação 

do peso, foi descontada da medida final o correspondente em gramas referente às 

peças do vestuário que a criança portava. Para tanto, procedeu-se previamente ao 

início do trabalho de campo à pesagem o mais precisa possível de cada peça de 

roupa mais comumente usada. Elaborou-se uma pequena tabela com esses valores 

encontrados, e no momento do registro do peso de cada criança o examinador 

realizava o desconto (em gramas) levando em consideração o total de peças 

portadas no momento da pesagem. 

Idealmente as crianças deveriam ser pesadas nuas, porém face à 

quantidade de crianças agrupadas na mesma sala para exame, não optamos por tal 

procedimento para evitar constrangimentos. 

Devido às pequenas diferenças constatadas nas duas primeiras fases 

desse estudo (1983/1985), ao se utilizar a balariça da própria EMEI visitada, 

resolveu-se utilizar a partir de então, considerando-se as 3 fases posteriores, uma 

única balança para pesagem. Essa balança, da marca FIUZOLA (tara de 250kg) 

era transportada a cada escola visitada Antes da realização de cada sessão de 

exames espirométricos, essa balança era calibrada com peso-padrão de 5 

quilogramas (Instituto Nacional de Pesos e Medidas) e feitos os ajustes necessários. 

A calibração era repetida antes do reinício dos exames do período da tarde de cada 

dia. 

Para que o fulcro estivesse sempre correto, delimitou-se no piso da 

balança uma área de 25cm X 25cm, onde a criança deveria pisar, recomendando-se 

que o fizesse com os pés unidos, mantendo os braços estendidos ao longo do corpo. 

Estatura 

Após a pesagem, a criança era encaminhada para a medida da 

estatura. Essa foi medida nas duas primeiras fases do estudo com as réguas 

apropriadas existentes nas próprias balanças das EMEis. 
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No entanto, ao se verificar certos desvios posturais com tendência a 

curvatura dorsal nas crianças, resolveu-se utilizar a parede da sala de exames como 

p.nteparo, afixando-se nela uma fita métrica com subdivisões em centímetros e 

milímetros. A criança estando descalça deveria colocar-se em pé, de costas para a 

parede no local de fixação da fita métrica. O examinador observava então o correto 

perfilamento antes de efetuar a leitura, com a utilização de esquadro a 90 graus. A 
leitura era expressa em centímetros com fração de 0,5cm. 

Idade 

Foi registrada com base na data de nascimento, previamente 

conhecida através das listagens solicitadas às EMEIS e confirmadas pelas crianças. 

Foi expressa em dias de vida e anotada no próprio cartão de registro da curva 

espirométrica. 

Exame Espirométrico 

Equipamento 

Em todas as fases deste estudo foram utilizados espirômetros, de fole 

seco, da marca VITALOGRAPH (Fig. 7.11) a saber: 

1983 - Uma unidade modelo "Standard" (Ref:20.200). 

1985 - Uma unidade mod. "Standard" (Ref:20.200) e outra mod. "Standard" 

automatizada. (Ref.20.400). 

1987 - Uma unidade modelo "Standard", automatizada (Ref:20.400). 

1988 e 1989 • Duas unidades mod. 11PFf-Printer'\ automatizadas e com 

registrador (Ref:20.700). 

Todos eles foram inicialmente calibrados contra espirômetro marca 

COLLINS (de campânula e coluna d'água) e também com seringa de calibração de 

3 litros de ar, tomando-se o cuidado de anotar a temperatura ambiente e a pressão 

barométrica no momento da calibração inicial. Como foram utilizados espirômetros 

de diferentes modelos, esses foram calibrados entre si para se verificar também 

diferenças entre os vários modelos. Essas diferenças no entanto, não foram 

significativas. 
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Nas duas primeiras fases do estudo (1983/1985) os espirômetros eram 

calibrados diariamente a cada volta do trabalho de campo utilizando-se seringa de 3 

litros de ar. Nas duas últimas fases, no entanto, optou-se por deixar o equipamento 

no próprio local de realização dos exames (na véspera), por se suspeitar que o 

transporte dos mesmos nas constantes viagens pudesse descalibrá-los. 

FIGURA 7.11 
Espirômetro de fole seco, marca VITALOGRAPH, mod. 20.400. 

A verificação da calibração era efetuada antes do início de cada 

sessão de exames. 

A escolha dos espirômetros recaiu sobre os de fole da marca 

VIT AWGRAPH (Buckingham, England) por apresentarem os requisitos 

necessários exigidos: 

(1) Facilidade de transporte, instalação e manuseio. 

(2) Calibração muito fácil e com a vantagem de não de desregular com 

facilidade. 
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(3) Precisão nas medidas a baixos volumes, além de sensível na 

apresentação dos fluxos da curva espirométrica, a saber: 

(a) Precisão Volumétrica com 2% de desvio; 

(b) Resolução Volumétrica de 2,Sml; 

(c) linearidade Volumétrica de 0,1 %; 

Manobra Espirométrica 

O pesquisador realizava previamente uma explanação dos objetivos 

do exame (em linguagem acessível às crianças) e em seguida efetuava uma 

demonstração da manobra exigida. Essa exibição era feita com cada um dos 

pequenos grupos examinados. Após a demostração as crianças deveriam repetir a 

manobra, em conjunto e desconectadas do espirômetro, portando apenas os bocais 

individuais para treinamento. Após o período de treinamento, eram incentivadas a 

repetir a "brincadeira" conectadas ao espirômetro (Fig. 7.12). A ordem de realização 

da manobra espirométrica obedeceu a própria apresentação voluntária da criança. 

Cada criança recebeu então instruções no seguinte sentido68
•102: 

(1) - Inspirar o mais profundamente possível até que os pulmões estivessem 

totalmente cheios e guardar o peito cheio. 

(2) - Colocar o bocal descartável, que estava conectado através de uma 

mangueira ao espirômetro, na boca tomando contudo o cuidado de 

não obstruir sua entrada com a língua, não cerrar os de?tes ou 

morder o bocal até obstruir o fluxo de ar, não permitir também "tocar 

cometa" ( isto é, estreitar a saída do ar colocando o bocal fora da 

boca). 

(3) - "Soprar" o mais rápido e fortemente possível até que todo o ar saísse e 

não restasse mais nada. Foi recomendado que não deveria tomar a 

inspirar até que a manobra estivesse concluída. 

( 4) - Teria suas narinas clampeadas para que todo o ar "entrasse no bocal". A 

maioria das crianças mais jovens não toleravam o uso do clampeador 

metálico ou plástico, então as narinas foram clampeadas 

manualmente, imediatamente após a criança introduzir o bocal e 

começar a expirar (Fig. 7.13). 
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FIGURA 7.U 
Treinamento para a execução da manobra expirométrica em posição ortostática. 

FIGURA 7.13 
Registro fotográfico do instante de clampeamento manual das narinas do 
examinado. 

115 



FIGURA 7.14 
Registro fotográfico do início da manobra e:xpiratória. (Na foto- Leandro Xavier(6 an01), EMEI 

Cota 200, 1988) 

FIGURA 7.15 
Registro fotográfico do trecho médio da manobra e:xpiratória forçada. (Na foto- Leandro 

Xavier(6 an01), EMEI Cota 200, 1988) 
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Esse procedimento mostrou-se muito positivo em relação às crianças 

pequenas, que com uma interação mais estreita com o pesquisador pareceram 

mostrar menor receio ao exame espirométrico, produzindo um melhor desempenho. 

Nas idades mais tardias, foi novamente introduzido o uso da pinça. 

O investigador atentou para as possíveis manobras que pudessem 

invalidar o exame espirométrico. 

Quando examinadas pela primeira vez as crianças necessitavam um 

grande número de repetições até que atingissem performances consideradas 

satisfatórias, dentro das normas fixadas. Para que não se verificasse fadiga que 

pudesse comprometer a qualidade da performance, foi estabelecido um breve 

descanso entre as tentativas. 

As crianças ~ais jovens foram examinadas em grupos de até 10 

indivíduos na sala, separando-se os grupos de meninos dos de meninas. Objetivou-se 

com isso estabelecer uma competição entre os integrantes de um mesmo grupo, e 

evitar a timidez e insegurança entre as meninas. Tal procedimento concorreu para o 

pleno êxito dos testes. 

Para o reexame dessas crianças, com idades maiores, não foi mais 

necessário tal ·artifício; e as provas funcionais fluiram com muito mais rapidez e 

facilidade. Acreditamos que a familiaridade com o teste e com o examinador foram 

fatores importantes para a abreviação no tempo despendido com cada examinado. 

Os exames funcionais foram todos realizados com a criança em pé. 

Num pré-teste foi verificada uma grande dificuldade de sustentar a expiração, 

principalmente no trecho final quando a criança se encontrava sentada, razão pela 

qual se resolveu padronizar o exame com a criança em posição ortostática. 

Curva Espirométrica 

Cada criança realizava tantas manobras espirométricas quantas se 

fizessem necessárias até se verificarem pelo menos 3 curvas com variações mínimas 

de volume entre elas, isto é, no máximo de 10% entre as curvas86
•
93

• Para as crianças 

muito jovens (6 anos de idade) considerou-se como prova adequada também aquela 

decorrente de manobras expiratórias que tiveram a duração de pelo menos 4 
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·segundos em platô (isto é, sem variação ascendente de volume), quando niío foi 

possível sustentar-se em expiração forçada até o sexto segundo. Tal procedimento é 

· referendado por outros estudos 73
•
86

•
116.226. 

Para análise, do exame espirométrico optou-se pela escolha da .curva 
'. \ 

mais alta de todas as realizadas num mesmo cartão - isto é, a de melhor 

performance- para assinalar os parâmetros a serem avaliados93• 

Variáveis Determinadas 

A prova de função ventilatória constou da determinação das seguintes 
variáveis (Fig. 7.16)244: 

- Capacidade vital forçada (CVF); 

- Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF 1,o); 

- Relação percentual entre o CVF e o VEF1,0 (VEF1,o%); 

- "Peak Flow", assinalado tangencialmente ao ponto mais externo da curva 
espirométrica no ponto proximal 200ml e ao início (ponto zero) da curva 

(PFE); 

- Fluxo médio expiratório forçado, correspondente aos dois quartis 

intermediários da capacidade vital forçada (FMF2S-7S%); 

Os dois últimos parâmetros foram assinalados da curva de 

Capacidade Vital Forçada (CVF) com régua própria do aparelho e para tal 

finalidade. 

Os cálculos da relação percentual entre CVF e VEF 1 0 (ou seja o 
' VEF 1.0%), assim como a medida da ventilação voluntária máxima (ou VVM), 

extrapolada dos valores obtidos em VEF 1,0, foram posteriormente obtidos através 
de programa de cálculo apropriado235• 
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FIGURA 7.16 
Modelo reduzido da folha de exame para registro da curva espirométrica com as 
variáveis de interêsse assinaladas. 

Todos os volumes foram expressos em mililítros (ml) e os fluxos em 
litros por segundo (1/seg). 

7.9. Análise da Curva Espirométrica 

Padrões Preditivos 

As equações utilizadas na primeira fase desse estudo (ou seja, os 

estudos transversais de 1983 e 1985) para estabelecimento dos valores preditivos 

para cada variável espirométrica de interesse foram aquelas recomendadas por 

POLGAR233 e QUANJER235• Essa escolha deveu-se à inexistência de padrões de 

normalidade brasileiros. Os estudos realizados no Brasil238.239
•288, ou o foram em 

ambientes poluidos ou com grupos amostrais não suficientemente amplos para 
permitirem comparações válidas, e pelo fato daqueles autores acima referidos 
terem baseado suas equações na análise e cômputo de equações de diversos autores 
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abrangendo todas as idades e etnias, área rurais e urbanas e em grandes 
contingentes populacionais55•66•68·73,86,93,t02,t40. 

Os padrões de normalidade recomendados por POWAR são: 

CVF ·' (Estatura2,6727) • ( 4,4 • w-6) merunos 

memnas (Estatura2,7194) • (3,3 • w-6) 

VEFlO me~nos &/ (Estatura2,7986) • (2,1 • w-6) 
' memnas 

PF me~nos &/ (-425,5714 + 5,2428*Estatura)/60 
memnas 

FMF25-75% me~nos &/ (- 207,7 + 2,621 • Estatura)/60 
memnas 

Nota: Estatura expressa em centímetros (em). 

Em determinada fase de análise das provas espirométricas relativas 

aos reexames de 1987, 1988 e 1989 não foram utilizados os valores preditivos de 

POLGAR, por necessidade de se estabelecer a curva de crescimento de cada 

criança. Objetivou-se isolar os possíveis efeitos do crescimento somático nos 

resultados obtidos, para se estimar os efeitos da exposição à poluição sobre o 

resultado das provas funcionais. 

Comparação com o Padrão Preditivo 

Os valores dos parâmetros ventilatórios das provas funcionais 

realizadas nos anos de 1983 e 1985 pelas crianças foram corrigidas inicialmente para 

condições BTPS, e em seguida comparados com os respectivos valores preditivos 

(ou padrões) também em condições BTPS. 

Foi realizado o cálculo do desvio percentual entre os valores obtidos e 

os respectivos padrões93
•
102

• O desvio percentual dos valores obtidos pelo examinado 

em relação aos respectivos valores preditivos de normalidade são os melhores 

indicadores a refletir o estado fisiológico do trato respiratório118
•138•

167
•171.213.260. 
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A perda da capacidade funcional dos pulmões torna~se um limitante 

. para o indivíduo realizar trabalho e é considerado um fator predisponente à 

. invalidez. Infelizmente até o momento ainda nào existem critérios objetivos para se 

classificar o decréscimo da· capacidade laborativa, em função das alterações dos 

achados das provas funcionais ventilatórias, ou decorrentes de doenças pulmonares 

como já é feito nos Estados Unidos, por exemplo. (U.S.D.H. • United States' 

Department Health, Education and Welfare - Social Security Disability Evaluation, 

Social Security Division, pp:16-17,1970)11•110.221.260. 

De acordo ainda com tais estudos procedeu~se, na primeira fase de 

exames, à classificação das variáveis espirométricas em: 

Normal - igual ou acima de 75% do padrão. 

Redução Leve- entre 65% e 74,9% do padrão. 

Redução Moderada- entre 55% e 64,9% do padrão. 

Redução Grave- abaixo de 55% do padrão preditivo. 
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No caso dos reexames de 1987, 1988 e 1989 tal classificação foi 

abandonada, tomando~se como base apenas a classificação em normal (igual ou 

superior a 75% do padrão) e alterada (abaixo de 75% do padrão) para análise 

comparativa dos resultados espirométricos de evolução de cada uma das duas · 

coortes260• 

Período do Dia 

Os exames espirométricos foram realizados durante o transcorrer do 

dia, obedecendo-se ao horário de funcionamento das escolas, ou seja, no período 

das 7:30 às 12 horas e das 13:30 às 17:30 horas. 

Muitos autores recomendam a realização de provas funcionais 

ventilatórias apenas no período vespertino, baseados na informação de existência de 

variações cronobiológicas dos parâmetros ventilatórios, dando como período de 

melhor performance o vespertino. Tais variações que podem ser circadianas e 

anuais, se traduziriam em importante fator de êrro que necessitaria ser controlado 

num protocolo de pesquisa. 



Em crianças na faixa etária de 6 a 8 anos de idade, tal comportamento 

dos parâmetros ventilatórios parece não se confirmar, talvez em função dos 

. pequenos volumes pulmonares nessa faixa etária, onde as variações, se existentes, 

seriam quase imperceptíveis98
• Por essa razão os exames espirométricos do presente 

estudo foram realizados tanto no período da manhã quanto no da ·tarde, 

obedecendo ao horário de funcionamento das Escolas (entre 7:00hs e 20:30hs). 

7.10. Avaliação da Importância das Emissões 

As informações referentes à natureza das emissões de origem 

industrial, em termos qualitativos e quantitativos foram coligidas dos relatórios do 

Inventário de Emissões em Fontes Estacionárias de Poluição do Ar na Região de 

Cubatào, versões dos anos de 1984, 1987 e 1990, editados pela CETESB39•40•41• 

Essa empresa teve por objetivo o cadastramento das indústrias no 

Município e o cálculo da estimativa de emissão dessas principais fontes 

esta cio nárias39
•40•

41
•
63

• 

A metodologia utilizada para o cálculo das estimativas de emissões 

seguiu as recomendações constantes na Compilation of Air Pollutants Emissions 

Factors (editado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, 

USEP A), agregando na medida do possível, dados obtidos de amostragens em 

chaminés efetuadas em cada indústria. 

As emissões calculadas através da metodologia acima deram origem a 

duas categorias de valores: 

(a) Emissão Potencial - refere-se à quantidade de poluente que 

poderia ser emitida, caso não existissem equipamentos de controle de poluentes; 

(b) Emissão Real ou Residual - estimativa da quantidade 

efetivamente lançada na atmosfera, considerando-se a existência de equipamento 

de controle, e/ou melhorias no sistema, que redundam no abatimento das emissões. 

Algumas das fontes estacionárias de Cubatão não apresentam as 

estimativas de emissão, devido à ausência de fator(es) de emissão por processo e/ou 
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queima de combustível e valores quantitativos de matéria prima ou produtos 

utilizados. 

Para alguns casos, a CETESB utilizou a quantidade nominal em 

substituição ao volume atual de produção, baseando seus cálculos de emissão na 
capacidade de produção na data-base de 1984, época de conclusão do primeiro 

inventário de fontes. 

A utilização dos relatórios das atualizações feitas nos anos de 1987 e 
1989 teve por objetivo permitir o acompanhamento da evolução das emissões no 

tempo (abrangendo o período de seguimentos das duas coortes). Essa estratégia 

visou uma avaliação complementar do Plano de Controle de Poluição do Ar 

instituído pela CETESB na região. 

7.11. Monitoramento da Qualidade do Ar 

Parâmetros de Qualidade do Ar 

A determinação sistemática da qualidade do ar efetuada pela 

CETESB, devido a problemas de ordem prática, foi limitada a um número restrito 

de poluentes. 

De forma geral, a escolha recaiu, como em outras regiões no mundo, 

sobre um grupo de poluentes que são utilizados universalmente como indicadores 

da qualidade do ar, ou sejam, o dióxido de enxôfre (S02); poeira em suspensão 

(MP) e oxidantes fotoquímicos (expressos como ozona, o3t 3•44•49,so,st.s2• 

A razão da escolha desses parâmetros como indicadores de qualidade 

do ar está ligada à sua maior frequência de ocorrência e aos efeitos adversos que 

causam ao meio ambiente e ao homem. 

Material Particulado (MP) 

Como não é um composto químico definido, surgiu a necessidade de 

defini-lo como parâmetro. Assim, o parâmetro poeira total em suspensão foi 
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definido como um composto de partículas com diâmetro aerodinâmico igual ou 
inferior a 100 mícron. 

Outra classificação complementar adotada é o material particulado 

inalável, composto da fração de, partículas com diâmetro aerodinâmico igual ou 
inferior a 10 mícron. 

Essa classificação do parâmetro desempenha um papel importante 
nos efeitos do mesmo sobre a saúde. As partículas grossas ( > 10 mícron de 
diâmetro ) são retidas nas vias aéreas superiores, enquanto que as finas ( < 10 

mícron de diâmetro ) penetram mais profundamente no organismo, e no caso das 
partículas submicrômicras, atingindo até os alvéolos pulmonares31•74.254. 

Além disso, as partículas finas podem aumentar os efeitos fisiológicos 
dos gases irritantes também presentes no ar9•18.54,tS0.204. 

Oxidantes Fotoquímicos (Ozona) 

Essa denominação é dada à mistura de poluentes secundários 
formados pela reação dos hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e aldeídos na 
presença de luz solar, como descrito em capítulo anterior. 

O principal resultante dessa mistura é o gás ozona (03) e por isso ele 

tem sido utilizado como parâmetro indicador da presença daqueles precursores, 

com registro em microgramas por metro cúbico de ar, em média de 1 hora. 

Dióxido de Enxofre 

Gás oriundo da queima de combustível fóssil. O enxofre ocorre no 

carvão fóssil na proporção de 1-3% e em derivados de petróleo em proporções 

muito maiores. 

A oxidação do dióxido de enxofre em forma de gás efluente é 
fortemente influenciada pela umidade relativa do ar214• 
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Esse poluente pode interagir com outros organismos e substâncias de 

muitas formas. Sua precipitação na forma de chuvas ácidas causa profundos danos 

· aos diversos ecosistemas54•
69

•
87

•
92

•
117

• 

I \ 

7.12. Os Níveis de Qualidade do Ar 

Para estimar as condições gerais do meio ambiente no Município, 

verificadas no período de 1983 a 1989, também foram utilizados os critérios de 

qualidade do ar regulamentados pela legislação federal vigente (Portaria MINTER 

n.231, de 27 /ABR/1976). 

Um padrão de qualidade do ar define, legalmente falando, um limite 

máximo para concentração de um poluente na atmosfera, que garanta a proteção da 

saúde e bem estar da população que ali vive. 

Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos 

epidemiológicos dos efeitos produzidos por um poluente específico e fiXados níveis 

que possam garantir uma adequada margem de segurança. Podem · ser ainda 

subdivididos em: 

- Padrões Primários.- As concentrações de poluentes astmosféricos 

que ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população, entendidos como sendo os 

níveis· máximos toleráveis. 

- Padrões secundários - As concentrações de poluentes abaixo dos 

quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população e outros 

organismos, aqui entendidos como sendo os níveis máximos desejáveis de 

concentração de poluentes. 

O Instituto Nacional do Meio Ambiente (IBAMA) estabeleceu os 

padrões nacionais de qualidade do ar para uma série de poluentes (vide Tab. 7.6), 

regulamentados através da Portaria GM 0231 de 27.Abril.1976 e recentemente 

transformados na Resolução CONAMAn~3 de 28.Junho.1990. 

São de interesse para esse estudo 3 poluentes dentre aqueles 

regulamentados pela Legislação brasileira, ou sejam, material particulado, dióxido 

de enxôfre e oxidantes fotoquímicos, cujas normas são descritas a seguir: 
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TABELA 7.6 
Parâmetros Nacionais de Qualidade do Ar, segundo a Resolução CONAMA n.2. 3 
de 28/06/1990. 

TEMPO PADRÃO PADRÃO MÉTODO 
POLUENTE DE PRI~O SECUND~O DE 

AMOSTRAGEM ~gjm) ~g/m) MEDIÇÃO 

Partículas 24 horas( I) 240 150 Amestrador 
Totais em de grandes 
Suspensão MGA(2) 80 60 volumes 

Dióxido 24 horas(!) 365 100 
de Parar os anilina 
Enxofre MAA(2) 80 40 

Monóxido 1 hora(l) 40.00 40.000 Infravermelho 
de (35 ppm) (35 ppm) não 

Carbono 8 boras(l) 10.000 10.000 dispersivo 
(9 ppm) (9 ppm) 

Qui mio-
Ozona 1 bora(l) 160 160 

luminiscência 

24 horas(l) 150 100 
Fumaça Reflectância 

MAA(3) 60 40 

Partículas 24 horas(l) 150 150 Separação 

Inaláveis MAA(3) 50 50 
Inercial/ 
Filtração 

Dióxido 1 hora(l) 320 190 Quim.io-
de 

Nitrogênio MAA(3) 100 100 luminiscência 

(1) Nio deve ser cxcc4ido mais que uma ..a ao ano. 

(2) M~ia geométrica anual. 

(3) M~ia aritmética anual 

A) Partículas em Suspensão (MP) 

a.l. Padrão de Qualidade 

- concentração média geométrica anual de 80pg/m3 de ar; 

- concentração máxima de 240 pgfm3 que não deve ser excedida 

mms que uma vez ao ano. 

a.2. Método de Referência 

- método de amostrador de grandes volumes (Hi-Vol), ou método 

equivalente. 
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B) Dióxido de Enxôfre (S02) 

b.l. Padrão de Qualidade 

-média aritmética anual de 80,ug/m3 de ar; 

- concentração máxima diária de 365 }lg/m3, que não deve ser 

excedida mais do que uma vez ao ano. 

b.2. Método de Referência 

- método de pararosanilina ou método equivalente. 

C) Oxidantes Fotoquímicos (03) 

c.l. Padrão de Qualidade 

-concentração máxima horária de 160JUg/m3 de ar, que não deve ser 

ultrapassada mais de uma vez ao ano. 

c.2. Método de Referência 

- método de luminescência química, ou método equivalente. 

Além desse padrões de qualidade do ar nacionais, a legislação 

estadual estabelece ainda critérios para caracterizar os episódios agudos de 

poluição, com vistas ao acionamento do Plano de Prevenção de Episódios Agudos 

de Poluição do Ar. 

A Tab. 7.7 busca resumir os principais valores numéricos, em 

microgramas por metro cúbico, e os respectivos níveis de qualidade do ar. 

Os dados utilizados para a análise do comportamento genérico da 

poluição do ar em Cubatão foram obtidos através dos relatórios de concentrações 

horárias medidas pela Rede Telemétrica da CETESB em cada uma das 3 estações 

amostradoras locais, durante o período de Jan/83 a Dez/89. 

Os números foram compostos de acordo com os critérios de episódios 

agudos de poluição do ar, para cada ano do período considerado. 

As estações amostradoras da CETESB em Cubatão utilizam "monitor 

beta" para avaliar as concentrações horárias de material particulado. Como o 

padrão nacional de qualidade do ar prevê o uso de amostrador de grandes volumes 
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(Hi-Vol) como método de referência, as concentrações medidas foram corrigidas 

para efeito de análise. As 'medições em tempo real do monitor beta, foram 

. corrigidas para os valores Hi-Vol de acordo com a equação de correção adotada 

pela CETESB para Cubatão109
, isto é: 

Valor de Hi-Vol = (valor monitor beta)* 1,66 + 8 

Tanto para Material Particulado, como para Dióxido de Enxôfre, 

foram utilizados os padrões em microgramas por metro cúbico de ar. Para Ozona 

utilizamos o número de dias e horas em que ocorreram ultrapassagens dos padrões 

de qualidade do ar para esse poluente. 

TABELA 7.7 
Critérios que Caracterizam os Episódios Agudos de Poluição Atmosférica no 
Estado de São Paulo: 

POLUENTE ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA 

Materi~ Particulado 375 625 875 
(.ugfm , média 24hs) 

Dióxido de Enxôfre 
(A.Jg/m3, média 24hs) 

800 1600 2100 

Oxidantes Fotoquímicos 200 800 1200 
(03, valor máximo 1h) 

(Decreto Estadual n# 8.468, de 08/setembro/1976) 

7.13. Dados de Poluição 

Os dados referentes ao monitoramento da qualidade do ar para os 

diversos poluentes de interesse, anteriormente mencionados, foram coligidos das 

planilhas de concentrações horárias da Rede Telemétrica elaboradas pela CETESB. 
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As concentrações médias diárias dos poluentes pesquisados foram 

calculadas a partir dos registros hora a hora das planilhas mensais, excluidos os de 

valores nulos e as "ausências de dados". 

Para o ítem MATERIAL PARTICULADO os valores horários 

registrados nas planilhas eram referentes ao método do Monitor Beta, e foram 

transformados em valores Hi-Vol através do uso da equação de correção 

apropriada. 

Foram classificados os episódios de poluição ocorridos no período do 

estudo (1983 a 1989) segundo os diversos níveis de gravidade, bem como as médias 

aritméticas diárias e mensais e geométricas anuais. 

Os níveis de dióxido de enxôfre foram utilizados diretamente para os 

cálculos, sem a necessidade de aplicação de fator de correção. Foram analisados sob 

a forma de médias diárias, mensais e anuais para o período estudado. 

Os níveis de OZONA foram avaliados em função do número de horas 

(persistência) e número de dias (episódios) em que as concentrações de 1 hora 

estiveram acima do PQAr tolerável para esse poluente, ou seja 160 ~g/m3 (ou 82 

ppb ). A gravidade do quadro de poluição por ozona foi avaliado em função dos 

níveis atingidos na média horária dentro dos critérios legais vigentes. Para 

elaboração das tabelas referentes ao comportamento do ozona, foram contados 

manualmente todas as horas e dias em que os níveis monitorados ultrapassaram os 

PQAr, e posteriormente classificados em função de sua gravidade. 

Foi feita a análise do comportamento desses poluentes em cada ano 

estudado, e cada uma das áreas cobertas pela respectiva estação telemétrica. Os 

resultados foram extrapolados para o entorno residencial, associando-se os dados 

como exposição potencial da população ali residente. 

7.14. Análise Estatística 

Foram utilizadas várias técnicas estatísticas para descrever e analisar os 

dados obtidos dos exames18
•
28.37

•
67

•
82

•
121

•
170

•
176,280. 
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Este estudo compreendeu a análise de duas coortes (1983 e 

.1985)82•170·242·296. Entretanto, os dados observados em cada um dos anos de 

·acompanhamento das Coorte 1 e Coorte 2, constituem isoladamente um estudo 

transversal, que fornecem, também parâmetros para uma avaliação37•176·280• 

As variáveis antropométricas e espirométricas, de características 

quantitativas, são mostradas através de medidas de tendência central e medidas de 

variabilidade, com o cálculo de médias e desvios-padrào das coortes em 
separado28,82,121,176,280. 

A forma utilizada para avaliação das fontes de variação foi a Análise 

de Variância e Co-Variância296, e para aplicação desta técnica foi empregado o 

conjunto de programas estatísticos BMDPv3 - General Mixed Model Analysis of 

Variance28. 

As variáveis ALTURA, PESO e IDADE foram analisadas como 

covariadas, e o SEXO e a ESCOLA constituiu-se no fator de variação. A interação 

desses fatores SEXO/ESCOLA constituiu-se no fator aleatório. 

Tinhamos como objetivo utilizando essa técnica obter os valores 

espirométricos esperados para cada um dos parâmetros de interêsse no estudo. 

Como foram quantificados os pesos de cada uma das variáveis intervenientes, isto é, 

SEXO, ESTATURA, PESO e LOCAL DE ESTUDO (ou ESCOLA) na 

determinação dos valores esperados ou valores-padrão, pôde-se descontar a 

participação de cada uma dessas variáveis na média geral do parâmetro ventilatório, 

e desta forma esse resultado "corrigido", ou seja os resíduos desse procedimento, 

pôde ser correlacionado com outras variáveis de interesse37•67•242•280• 

Optamos trabalhar com números índices, isto é, valores percentuais 

em relação a uma base. No caso, foi fixado como a base, o ANO de início das duas 

coortes, e o resultado corrigido foi o valor previsto pelos modelos ajustados. 

A composição destes números ao longo dos anos de estudo 

possibilitou avaliar se houve melhora (acréscimo no índice), piora (decréscimo no 

índice) ou ainda, se o comportamento da variável de interesse foi constante no 
tempo. 82,170,176,242 
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Esses dados foram tratados por coorte, e dentro de cada coorte, 
segundo sexo e escola, para todos os parâmetros ventilatórios de interesse. 

Com o objetivo de realizar uma comparação entre as diferentes 

escolas e/ou áreas de CUbatão, foi necessário empregar a estatística de WELCH, 
quando as variáveis espirométricas não mostraram homocedasticidade (ou 

homogeneidade de variância), ou a estatística de FISHER quando a 

homocedasticidade foi comprovada pelo teste de LEVENE176
• 

Onde foi pertinente, além da análise em separado de cada variável 

(antropométrica e espirométrica), efetuamos uma análise multivariada de 

variância (MANO V A), visando controlar o nível de significância associado à 

diferença entre os vetores de medidas observadas para cada escola296• 

Nos casos em que foi observada uma diferença estatisticamente 

significante entre as médias de números-índices registradas para as diversas escolas 
(ou áreas de Cuba tão) para determinados parâmetros, procurou-se saber· quais 

dessas escolas (ou áreas) poderiam ser agrupadas por apresentarem valores 

próximos dentro do grupo (homogeneidade) e diferente entre os grupos 

(heterogeneidade )37•280• 

A técnica estatística que nos possibilitou efetuar esses agrupamentos 

é a de "CLUSTER" por variáveis, aperfeiçoada por BUSSAB37
, que reune os grupos 

homogeneos, isto é, aqueles que não diferiram significativamente (P > 0,05), para 

visualização das semelhanças entre grupos de escolas para cada variável 

espiro métrica de interesse. Para comparação das médias de cada área foi utilizado o 

Teste "T" Pareado28
•
176

• Os resultados dessa operação são apresentados na forma de 

dendrogramas, com os piores valores base à esquerda, e os melhores valores base 
posicionados à direita no eixo de distribuição. 

Para se avaliar a variação das médias dos parâmetros ventilatórios ao 

longo do período estudado foram utilizados procedimentos de Regressão Linear 

Simples. Concomitantemente aos coeficientes de regressão, foi estimada a incerteza 

desse coeficiente pelo Método de Mínimos Quadrados, ou de Gauss82
•
170

• 
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VIII. RESULTADOS E COMENTÁRIOS 



Os resultados expoem a gravidade e a complexidade dos danos 

ambientais e riscos à saúde pública associados à emissão de poluentes para a atmos

fera na Região de Cubatão, como será visto a seguir. 

Não fôsse o,acelerado processo de deterioração da qualidade de vida 
' I 

dos núcleos populacionais existentes e os emergentes na região, em razão de múl-

tiplas condições adversas, em grande parte decorrentes da localização inadequada 

de um conglomerado emergente, da ausência de infraestrutura de saneamento bási

co e de condições sacio-econômicas extremamente baixas, a emissão atmosférica de 

poluentes de origem industrial contribuiu de forma importante para o agravamento 

da situação. 

8.1. Poluição Atmosférica Ambiental 

Os Emissores 

Para lidar com o problema da poluição do ar em Cubatão, foi neces

sário estabelecer prioridades de controle e impor, posteriormente, esse controle às 

principais fontes da região44•63• Desta forma, numa primeira fase, em 1984, a Cia. de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) efetuou levantamentos indus

triais detalhados, o que permitiu a seleção dos principais objetivos de controle 

considerando as maiores fontes fixas de poluição39
• A segunda fase caracterizou-se 

por duas formas de controle: a imposição de padrões de emissão e o uso obrigatório 

de equipamentos de controle, esses impostos em base individual39
•
40

•
41

• 

As emissões estão discriminadas como valores potenciais e 

reais/residuais, e as medidas são expressas em quilogramas por dia (Kg/dia). 

Podemos ver na Tab. 8.1 que em termos quantitativos as principais 

emissões de poluentes atmosféricos verificadas em Cubatão resumem-se em: 

A Tab. 8.2 resume as estimativas de emissão potencial e real dos prin

cipais poluentes lançados pelas 23 fontes prioritárias do Município de Cubatão, 

obtidas nos levantamentos industriais efetuados no período de 1983 a 198442•44• 

Serviço de Biblioteca e Documentação 
fACUL!»\DE DE SAÚDE PUaLICA 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
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Na distribuição das fontes prioritárias de poluição do ar, a Tab. 8.3 

exibe informações sobre as fontes industriais em torno de cada uma das estações 

fixas de amostragem. É int~ressante verificar nessa tabela a importância das 

emissões estimadas no que diz respeito às quantidades de MP e so2 produzidas 
\ 

pelas fontes localizadas no Vale. do Rio Cubatão e no Vale do Rio Mogi, monito-

radas respectivamente pelas estações de "Cubatão-Centro" e "Vila Parisi". O MP e o 

so2 foram os poluentes considerados como prioritários pela CETESB para suas 

ações de controle na região43
•
44

• 

TABELAS.l 
Principais emissões de poluentes do Complexo Industrial de Cubatão. 

TIPO DE POLUENTE 

Material Particulado (Poeiras) 

Óxidos de Enxôfre (SOx) 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

Hidrocarbonetos 

Amônia 

Fluo retos 

Fonte: CETESB42•44• 

EMISSÃO(Kg/ dia) 

316.3506 

78.353 

61.085 

9.000 

8.736 

2.620 

Dentre as atividades industriais desenvolvidas na região, a indústria 

química se destaca como a mais significativa fonte de emissão de poluentes. Pelos 

dados apresentados na tabela acima, esta atividade contribui com 97% do total de 

ácidos (névoas e gases) emitidos, onde 94% são provenientes das industrias de 

fertilizantes. 

Elas respondem por 81% das emissões totais de material particulado. 

De um total aproximado de 84% de poluentes orgânicos (gases e vapores), 52% são 

provenientes da refinaria de petróleo e das indústrias petroquímicas45•48• 
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TABELA8.2 
. Emissões de poluentes produzidas por fontes estacionárias de Cubatão, em 
. unidades de kg/ dia. 

TIPO DE QUEII\fApE PROCESSO TOTAL 
POLUENTE EMISSÃO COMBUSTIVEL INDUSTRIAL 

Material Potencial 3.007 364.463 367.470 
Particulado Real 2.701 44.199 46.900 

Óxidos de Potencial 36.547 39.810 76.357 
Enxofre( SOx) Real 36.547 35.502 72.049 

Óxidos de Potencial 12.234 33.410 45.644 
Nitrogênio Real 12.234 18.106 30.340 

Hidrocar- Potencial 287 76.727 77.014 
bonetos(HC) Real 289 61.340 61.651 

Monóxido Potencial 1.074 701.960 703.034 
de Carbono Real 1.074 23.990 25.064 

Fluo retos Potencial 14.427 14.427 
(~) Real 6.925 6.925 

Aldeídos Potencial 192 412 604 
Real 192 - 192 

Potencial 11 8.612 8.623 
(H2S) Real 11 459 470 

Névoas Potencial 1.933 1.933 
Ácidas Real 899 899 

Amônia Potencial 57.070 57.070 
(NH3) Real 55.889 55.889 

Gás Potencial 14.628 14.628 
Clorídrico Real 2.521 2.521 

Ácido Potencial 498 498 
Clorídrico Real 33 33 

Monoetanol- Potencial 28 28 
a mina Real 28 28 

(') Não inclui poeira fugitiva 

('') A siderúrgica local não esta incluída nesta tabela com uma contribuição estimada de 91.500 kgjdia de emissão real de 

material paniculado. 

FONTE: Reproduzido de 'Programa de Controle de Poluição do ar e Estratégias no Drasil, CETESD, 1986. 
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TABELA8.3 
Características das fontes industriais de poluição atmosférica em Cubatão. 

I'Or-rres DIÚ!MISSÁO PORCENr.NOTOTAL SID'OR DE INFLtffi'IICA E DISTÁNCJA 

NAS BAOAS AÉREAS ES'IlMATIVAS DE EMISSOES AI'ROX. EM KlLOMEJ1lOS 

(AoB) REFENI'ES A 1983 DAS ESTAÇÓES AMOSI'RADORAS 

VALE DO RIO CUBA TÃO 

CUIIATÁO 

MP 502 NOX li C co RESIDENCAL V .PARIS! 

AlbaAdrla 9,10 3,00 s/i s/i s/i N 1,9 WSW 2,9 

Carbocloro 0,00 0,90 2.20 0,02 0,03 NNE 0,9 sw 3,1 

Cia. Bras. Estireno 2,90 s/i 4,46 0,04 0,06 w 1,0 sw 4,7 

Cla. Sant. de Papel 0,72 s/i 1,06 0,01 0,01 w 3,6 wsw 6,9 

Concretex 0,00 s/i s/i s/i s/i wsw 2,9 wsw 6,6 

Constran 0,02 0,50 s/i s/i s/i wsw 2,9 sw 6,6 

Costa Moniz(deol•/84) 0,00 0,03 sji s/i s/i sw 2,5 sw 6,5 

Engedor 0,06 0,00 s/i s/i s/i sw 1,2 sw 2,9 

Petrobras(RPBC) 1,50 40,74 30,40 83,41 0,39 . WNN 2,2 WSW 5,5 

Petrocoque 0,00 0,07 0,21 0,00 0,00 NNN 1,6 WSW 3,5 

Rhodia 0,00 0,54 0,31 0,00 0,00 N 1,2 sw 3,1 

Ultrafértii(FAFER) 0,15 4,30 47,46 0,20 0,04 w 2,2 wsyv 5,5 

Union Carblde 0,16 7,38 . 4,72 0,19 0,08 N 2,3 wsw 2,7 

VALE DO RIO MOGI 

Cim. Santa Rita 0,16 0,61 0,22 s/i sji NNE 3,7 w o 

Copebnis 22,59 10,45 5,87 12,95 97,60 NNE 5,5 NNW 1,6 

Coslpa 14,92 6,07 s/i s/i s/i ENE 4,7 SE 1,9 

Fertilizo União 9,57 0,34 0,22 0,00 0,00 NE 4,4 NNW 0,6 

Gespa 0,28 2,44 0,65 0,00 0,30 NE 4,4 NNW 0,6 

I.A.P.(Fcni~aaa~ca) 10,52 2,89 0,27 0,00 0,00 NE 5,4 ENE 1,4 

Adubos Trevo 0,03 0,47 0,19 0,00 0,00 NE 3,9 sw 0,4 

Uquld Carbonic 0,01 0,20 0,06 sji 0,00 NE 5,2 N 1,1 

Manah 10,03 1,37 0,39 0,00 0,00 NE 6,1 ENE 2,2 

Ultrafértii(UWtu) 17,32 17,70 1,31 3,20 1,76 NE 6,1 NE 2.1 

Fonte:CETESB
48
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Em termos da geração de poluentes, devemos ressaltar a indústria 
. siderúrgica, responsável pela emissão de 29% do total de gases inorgânicos, 17% do 

· material particulado, 16% do total de gases orgânicos e 2% do total de ácidos. 

. . 
As emissões de so2 apresentam razoável equilíbrio entre o grupo de 

indústrias do Vale do Rio Cubatão (57%) e do Vale do Rio Mogi (43%). O Mate

rial Particulado tem no Vale do Rio Mogi uma concentração bem mais elevada, 
com 85% das emissões totais estimadas. Explica-se o fato, dado o predomínio de 

indústrias de fertilizantes, com 5 empresas das 7 instaladas em Cubatão, além da 

presença da indústria siderúrgica nessa bacia aérea. 

Situação inversa ocorre com relação aos poluentes ditos "oxidantes". 

As emissões de NOx ocorrem quase totalmente na bacia aérea do Vale do Rio 
Cubatão com 91%, onde a Refinaria "Presidente Bernardes., contribui com 30%. O 

Vale do Rio Mogi contribui com modestos 9%, apresentando a predominância da 

Copebrás ( 6% ). 

As emissões de hidrocarbonetos (HC) predominam no Vale do Rio 

Cubatão; proveem quase totalmente da Refinaria Pres. Bernardes com 83% das 

emissões no Município. No Vale do Rio Mogi a Copebrás é responsável por 12% 
das emissões. As demais indústrias tem participação insignificante. 

Os fluoretos, sólidos e gasosos, tem suas emissões concentradas no 

Vale do Rio Mogi com praticamente 100% do total emitido no Município. A 

Copebrás emite cerca de 50%, seguida da Ultrafértil com 41%. 

Isto posto, compreendemos melhor a hipótese da existência de duas 

"bacias aéreas" na Região, caracterizadas no mínimo pela natureza dos poluentes 

emitidos117• 

A Tab. 8.4 procura resumir as estimativas de emissão por tipo de 

poluente em cada indústria. As empresas foram agrupadas segundo a bacia aérea, 

coincidente com a hídrica, onde estão localizadas. Essas estimativas foram 
compiladas dos inventários de emissão realizados pela CETESB nos anos de 1984, 
1987 e 1989. Os resultados que se encontravam divididos em campos relativos à 
queima de combustível e processamento industrial foram unificados de forma a 
traduzir a estimativa do total lançado pela indústria na atmosfera. 
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TABELA8.4 
Evolução das estimativas de emissão dos principais poluentes ~em tonfano), 
por Setor de localização das empresas do Polo lnd. de Cubatão 9

•
40

•
41

• 

EMPRESA ANO MP sox NOX HC 

CIMENTO 1984 2393 323 25 0,4 
1987 19831 4576 20 0,3 

SANTA RITA 1989 124 323 27 -

1984 9554 3092 652 2734 
COPEBRAS S/A 1987 2015 4705 98 5623 

1989 1854 924 100 -
COMPANHIA 1984 24616 6604 7564 4428 
SIDERÚRGICA 1987 9072 18 2193 3727 
PAULISTA S/ A 1989 15836 4436 7564 -

1984 9837 129 25 0,4 
SOLORRICO S/ A 1987 835 78 8 0,1 

1989 238 126 13 -
1984 185 913 72 1,1 

GESPAS/A 1987 231 711 55 0,9 
1989 79 913 72 -

IND. DE ADUBOS 1984 10781 1087 30 0,4 
1987 4182 968 21 0,3 

PAULISTA S/ A 1989 153 741 22 -

ADUBOS 1984 10737 269 26 0,4 
1987 174 196 16 0,3 

TREVOS/A 1989 56 269 26 -

LIQUID 1984 1,5 17 6,6 -
1987 1,5 17 6,6 0,1 

CARBONIC S/ A 1989 1,5 17 6,6 -
1984 10450 279 44 0,7 

MANAHS/A 1987 3271 217 21 0,3 
1989 4983 225 22 -

ULTRAFERTIL 1984 861 8959 146 675 
1987 984 2379 3465 488 

S.MARCOS 1989 1472 605 4916 -

1984 79416 21671 8591 7840 
TOTAL 1987 40597 13866 5904 9840 

1989 24797 8579 12769 -
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TABELA8.4 
Continuação da página anterior. CETESn

39
•40.41 

. EMPRESA ANO MP 

ALBA 1984 21 
1987. 20 

QIDMICALTDA 1989, 21 

1984 72 
CARBOCLORO S/ A 1987 53 

1989 55 

COMPANHIA 1984 108 
BRASILEIRA 1987 71 
ESTIRENO 1989 72 

COMPANHIA 1984 26 
SANTISTA 1987 71 
DE PAPÉIS 1989 s/i 

1984 s/i 
CONCRETEX 1987 s/i 

1989 s/i 

CONCREBRAS 1984 6 
1987 s/i 

CONSTRAN 1989 6 

1984 0,4 
ENGECLOR S/ A 1987 0,02 

1989 0,4 

PETROBRAS S/ A 1984 876 
1987 2790 

R.P.B.C. 1989 713 

1984 5693 
PETROCOQUE 1987 182 

1989 127 

1984 8 
RHODIAS/A 1987 4 

1989 4 

ULTRAFERTIL 1984 204 
1987 32 

FAFER 1989 9 

UNION 1984 116 
1987 223 

CARBIDES/A 1989 32 

1984 7130 
TOTAL 1987 3446 

1989 1039 
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sox NOX HC 

243 96 1,7 
237 94 1,6 
243 96 s/i 
907 244 4,0 
689 160 2,6 
707 244 s/i 

1242 496 8,0 
813 325 5,4 
835 130 s/i 

3413 118 1,8 
222 89 1,5 
s/i s/i s/i 

s/i s/i s/i 
s/i s/i s/i 
s/i s/ i s/ i 

s/i s/i s/i 
s/i s/i s/i 
s/i s/i s/i 

1,8 0,1 <0,01 
1,9 0,3 0,01 

s/i 
10529 3378 17602 
13828 4538 3793 
6193 2697 s/i 

438 23 0,4 
37 3 0,4 

438 88 s/i 
245 35 0,7 
47 19 0,3 

245 20 s/i 

2250 5274 35,8 
1327 269 9,6 
475 1011 s/i 

1517 525 40,9 
2384 588 2614 
364 510 s/i 

20786 10188 17695 
19586 6085 6428 
9500 4796 s/i 



Das 23 empresas prioritárias de Cubatão, três não constam das 

tabelas citadas, pois não foi possível efetuar o cálculo das emissões, por não 

existirem fatores de emissão (ou amostragem em chaminés, ou não ocorrer queima 

de combustível). Duas delas estão no vale do rio Mogi: a Engebasa Mecânica S/ A 

que presta serviços de usinagem e caldeiraria e a Titanor Ind. e Com. MaqÚinas e 

Metais S/ A que realiza reparos em peças de titânio e metais não-ferrosos. A 

terceira estava localizada no vale do Cuba tão, era a Costa Moniz S/ A e foi 

desativada em meados de 1984. 

Não foram inventariadas as emissões de duas empresas de extração e 

britagem de pedras. Uma delas, a Pedreira Mantiqueira S/ A, localiza-se muito 

próximo ao conglomerado urbano, no vale do rio Cubatão. A outra, a Mineração 

Diplomata S/ A, apesar de estar no mesmo vale, se encontra em local afastado do 

centro urbano, no Caminho dos Pilões48
• 

Através de atualizações realizadas em 1987 e 1989 podemos acompa

nhar a evolução das emissões das indústrias, seja para verificar a estratégia do plano 

de controle que a CETESB implantou no região, ou para avaliar (estimar) o impac

to que a redução dos níveis de poluição ocasionou em tôrno de cada empresa e por 

extensão aos receptores40
•
41

• 

A Tab. 8.5 mostra a situação dos níveis de poluição do ar com o 

desenvolvimento do Programa de Controle de Poluição do Ar instituído pela 

CETESB para a região39
•
41

• 

Uma das principais preocupações da CETESB para a região de 

Cubatão foi com a área da Vila Parisi e o vale do Rio Mogi. As concentrações de 

partículas em suspensão e dióxido de enxofre, eram extremamente elevadas, o que 

não é inusitado, pois ali estão instaladas as indústrias de fertilizantes, a siderúrgica, 

a fábrica de gêsso e a de cimento43
•
45

•
49

·117.·
229

• 

Os níveis de óxidos de enxôfre são relativamente mais baixos na área, 

apesar das grandes quantidades de combustível queimado. Provavelmente a redu

ção de 36% observada no período de 1984 a 1989 foi em decorrência da substituição 

do óleo combustível com alto teor de enxôfre, por um combustível industrial com 

baixo teor. A progressiva eletrificação de diversos setores do parque industrial, 

colaborou com a redução de emissões devidas à queima de combustível. 
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TABELA8.5 
Metas da CETESB para o programa de controle de poluição do ar em 

· Cubatão, em toneladas/ano. 

1984 1989 PORCENTAGEM 
POLUENTE \ (ton/ano) (ton/ano) DE REDUÇÃO 

MATERIAL 115.468 28.451 
PARTICULADO 57% 42% 75% 

ÓXIDOS DE 28.599 18.077 
ENXÔFRE 14% 26% 37% 

ÓXIDOS DE 22.296 17.360 
NITROGÊNIO 11% 25% 22% 

HIDROCARBONETOS 32.850 4.390 
16% 6% 87% 

AMÔNIA 3.189 75 
1,6% 0,1% 98% 

FLUO RETOS 956 73 
0,5% 0,1% 92% 

TOTAL 203.359 68.405 
100% 100% 66% 

Fonte: CETESB42•63. 

A maior redução proporcional verificou-se em relação às emissões de 

amônia com 97%. Isso certamente terá reflexos importantes na redução dos sulfatos 

secundários. 

A seguir vêem os fluoretos, com redução de 92%. Isto trará beneficios 

à área onde se concentram os maiores emissores, como sabemos, a região de Vila 

Paris i. 

O ítem "Material Particulado", principal meta de controle, entre as 

instituídas pela CETESB, não mostrou a proporção de redução esperada. Verifica

se um decréscimo de 75%, bem aquém dos 90% fixados inicialmente. 



Os poluentes com menor redução proporcional foram os óxidos de ni

trogênio (NOx) com 22%. Essa pequena redução percentual, coloca esses poluentes 

em posição de dest~que na composição proporcional dos níveis de poluição em 

1989. 

Os óxidos de nitrogênio com 25%, associados aos óxidos de enxôfre 

com 26% e aos hidrocarbonetos com 6%, passam a modificar as características da 

poluição na região. · 

·Esta passa a dever-se aos oxidantes fotoquímicos, denominação dada 

à mistura de poluentes secundários formados pela reação dos hidrocarbonetos, óxi

dos de nitrogênio e produtos dos óxidos de enxôfre na presença de luz solar. O 

principal produto dessa reação é o gás ozona (03), com graves consequências aos 
receptores com será visto adiante4,6,9,54,59,92,165,tS6,205,214,2t6,220. 

Poluição Atmosférica no Período de Estudo 

As ações de controle desenvolvidas pela CETESB na regmo de 

Cubatão estão baseadas na legislação ambiental do Estado. O Quadro 8.1 ilustra os 

padrões nacionais de qualidade do ar para os poluentes prioritários utilizados no 

controle ambiental, cujas definições já foram descritas no capítulo referente à 

metodologia44•205. 

QUADROS.! 
Padrões de qualidade do ar utilizados no Estado de São Paulo. 

POLUENTE TEMPO DE PADRÃO MÉTODQ.DE 
AMOSTRAGEM (ug/m3

) MEDIÇAO 

Partículas em 24 horas(l) 240 Hi-Vol 
suspensão 

Dioxido de 24 horas 365 Pararosanilina 
Enxôfre 

Ozona 1 hora 160 Luminescência 
química 

Fonte: CETESD44• 
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Para fins de análise dos fatos ocorridos nesse estudo relacionando a 

evolução dos resultados espirométricos ·com a variação dos níveis de qualidade do 

. ar no Município tàmbém foram considerados os critérios para caracterizar os 

episódios agudos de pol~ição do ar como mostra Tab. 7.7 inserida no capítulo de 

metodologia. \ 

Concentrações dos Principais Poluentes 

Material Particulado 

As concentraç~es médias anuais de material particulado que são 

sumarizadas na Tab. 8.6 para o período de estudo mostram sensíveis diferenças 

quantitativas entre as duas bacias aéreas, retratadas pela Estação de Vila Parisi que 

se situa no vale do Rio Mogi, e as estações Cubatão Centro e Vila Nova, localizadas 

no vale do Rio Cubatão. Essas últimas situadas em pontos opostos do eixo longitu

dinal de Cubatão, tentam retratar duas realidades ligeiramente diferentes. A esta

ção de Cubatão Centro situa-se em área urbana central, com circunvizinhança 

representada por indústrias, residências e comércio. A outra, Cubatão-Vila Nova, 

iniciou a operação em fevereiro de 1984. Encontra-se em um bairro residencial de 

Cubatão, apesar da proximidade com a Rodovia Anchieta (que une a Baixada 

Santista ao Planalto). 

Os dados mostram que os valores obtidos na estação Vila Parisi são 

sempre bem mais elevados que nas demais. 

Chamam a atenção os valores assinalados pela estação Vila Nova, que 

apesar de estar relativamente afastada do núcleo industrial apresenta valores 

médios anuais sensivelmente maiores nos anos de 1984 e 1985, quando comparados 

com os encontrados para a estação Cubatão Centro. Tal comportamento é verifi

cado tanto em relação às médias aritméticas de 24 horas com 56 ).Jg/m3 para 

Cubatão Centro e 91,ug/m3 para a Vila Nova no ano de 1984, como para as médias 

geométricas anuais, respectivamente, 43 ;Ug/m3 e 69 ).Jg/m3. 

A situação agrava-se ligeiramente no ano de 1985, quando as médias 

geométricas anuais foram de 45 lllg/m3 na estação Cubatão Centro e 73 )..lg/m3 na 

estação Vila Nova, mantendo-se portanto a mesma relação do ano anterior. 
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TABELA8.6 
Valores médios anuais de poeira em suspensão, em }Jg/m3, por Estação. 

CENTRO VILA NOVA VILAPARISI 
MÉDIA MÉDIA MÉDIA 

ANO AMOSTRADO R\ ARIT. GEOM. ARIT. GEOM. ARIT. GEOM. 
\ 

Monit. Beta 108 98 - - 138 117 
1983 

Hi-Vol(*) 187 171 237 202 - -

Monit. Beta 56 43 912 69 186 169 
1984 

Hi-Vol(*) 101 79 159 123 317 289 

Monit. Beta 65 45 119 73 173 140 
1985 

Hi-Vol(*) 116 83 206 129 295 240 

Monit. Beta 53 46 - - 165 139 
1986 

Hi-Vol(*) 96 84 282 230 - -

Monit. Beta 55 49 - - 151 133 
1987 

Hi-Vol(*) 99 87 259 228 - -

Monit. Beta 69 64 34 29 116 104 
1988 

Hi-Vol(*) 123 115 64 56 201 180 

Monit. Beta 54 51 52 44 115 105 
1989 

Hi-Vol(*) 98 93 94 81 199 182 

Fonte: CEIESB49,SO,Sl,SZ. 

(")Valores obtidos da equação de ajuste, da CEI'ESB, a panir do monitor de absorção beta. 

Embora a estação Vila Nova não tenha monitorado as concentrações 

de material particulado em 1986 e 1987, reiniciando a operação regular de amos

tragem em agôsto de 1988, verificamos uma sensível queda nos valores anuais desse 

ano, quando comparados com o período de 1984 e 1985, ficando a níveis muito infe

riores aos assinalados pela estação Cubatão Centro, com 29,ugjm3 e 64ug/m3 res

pectivamente. Isso pode ser explicado pela mudança das instalações da estação Vila 
' 

Nova para outro local. Esta estação se situava em local não pavimentado e estava 

sob a influência de elevadas concentrações de poeira ressuspensa do solo. Além 

disso, nesse mesmo ano ocorreram o término das obras do anel viário de acesso a 



Cubatão a partir da Via Anchieta e a pavimentação das principais ruas da Vila 

Natal, fatores que certamente contribuíram para melhorar as condições locais. 

1984 1988 

FIGURA8.1 
Localização da Estação Amostradora de Vila Nova no ano de 1984 (antiga) 
e em 1988 (nova)44.s1• 

Os valores médios anuais mostram uma flutuação irregular ao longo 

do período de 1983 a 1989 com leve tendência de queda. Essa tendência se nota 

claramente na estação de Vila Parisi onde foi progressiva e chegou a 104 ~g/m3 em 

1988. 

A Tab. 8.7 reune os maiores valores de médias aritméticas diárias 

(24hs) registrados pelas três estações amostradoras em cada ano do período de 

estudo reflete as mesmas tendências decrescentes no tempo, que as médias geomé

tricas anuais. Da mesma forma que na representação anterior, durante o ano de 

1985 foram registradas as maiores máximas tanto para a estação Cubatão Centro, 

com 514JUg/m3, como para a estação Vila Parisi, com 488,ug/m3, porém com valo

res maiores para aquela. 
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TABELA8.7 
Valores Máximos das médias diárias de poeira total em suspensão, em 
ugjm3, segundo localização da estação amostradora em Cubatão. 

ESTAÇÃO AMOSTRADORA 
CENTRO VILA NOVA VILAPARISI 

1il 2il 1il 2il 1il 2il 
ANO AMOSTRADO R MÁX. MÁX. MÁX. MÁX. MÁX. MÁX. 

1983 Monit. Beta 306 243 - - 475 463 

Hi-Vol 516 411 - - 797 777 

1984 Monit. Beta 216 77 369 360 576 516 

Hi-Vol 367 302 621 606 964 865 

1985 Monit. Beta 514 340 488 476 519 510 

Hi-Vol 861 572 818 798 870 855 

1986 Monit. Beta 186 158 - - 409 389 

Hi-Vol 317 270 - - 687 654 

1987 Monit. Beta 201 175 - - 466 439 
Hi-Vol 342 299 - - 782 737 

1988 Monit. Beta 257 176 73 64 409 401 
Hi-Vol 435 300 129 114 687 674 

1989 Monit. Beta 173 117 133 127 293 115 
Hi-Vol 295 202 228 219 494 199 

Fonte: CErESa.52.(•) Reinício de monitoramento em AG0/88. 

A estação de Vila Parisi registrou seus piores valores no ano de 1984 

com 576 ).lg/m3 de média diária (24 hs.). Apesar da flutuação observada nas máxi

mas das médias diárias na Vila Parisi, a tendência geral foi de decréscimo. 

Entretanto, para a estação Vila Nova verifica-se que, apesar do lapso 

de tempo entre 1986 e agosto de 1988, quando foi reiniciado o monitoramento, as 

médias máximas diárias apresentaram comportamento distinto das demais estações 
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amostradoras. Na estação de Vila Nova a 1a máxima média diária foi de 73A.Ig/m3 e 
em 1989 subiu para 133Aig/m3, com um incremento de 82%. 

Em vista dos valores aparentemente baixos registrados a partir do 2 

semestre de 1989, a CETESB resolveu interromper o monitoramento desse poluen

te na área da Vila Nova. Estão, porém, ainda em operação as estações amostrado
ras de Cubatão-Centro e Vila Parisi. 

A legislação de proteção ambiental em vigor até meados de 1990 
determinava que o método de referência para monitoramento da qualidade do ar 

para material particulado era o do amostrador de grandes volumes (Hi-Vol), apesar 

da implementação do plano de controle ser baseada em medições de tempo real do 

monitor beta corrigidas para "PTS", isto é, particulado total em suspensão46• 

Considerando-se o monitoramento através do amostrador de grandes 

volumes (Hi-Vol) como referência para índices de material particulado, as Tabs. 8.8, 

8.9 e 8.10 mostram o comportamento das médias geométricas anuais e frequência 

de ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar (PQAr) nas estações amostrado

ras de Cubatão-Centro, Vila Nova e Vila Parisi, respectivamente. 

Na área abrangida pela estação Cubatão Centro podemos verificar 
que os valores médios anuais apresentaram flutuações no período de estudos, sem 
variação significativa. O pior valor anual ocorreu em 1984 (média gemn. anual de 

112pg/m3), sem se verificar entretanto nesse ano correspondência com a primeira 

máxima diária. As variações apresentadas ao longo do período estudado não per

mitem, entretanto, uma conclusão em relação à tendência de comportamento desse 

poluente na área central de Cubatão. 

Tomando-se os resultados levantados para a estação de Vila Nova, 

verifica-se que como na estação Cubatão Centro, a maior média geométrica anual 

ocorreu em 1984 com 191 JJ.g/m3, com tendência de decréscimo nos dois anos 

subsequentes. O valor médio anual, e as médias máximas diárias são muito supe

riores às assinaladas pela estação Cubatão Centro. 

O equipamento de amostragem de material particulado - monitor 
beta e amostrador de grandes volumes (Hi-Vol) - foi desativado na estação Vila 

Nova desde 1987 até fins de agosto de 1988, o que impede a verificação da 

tendência da qualidade do ar para esse poluente nessa área de Cubatão. 
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TABELA8.8 
Médias geométricas anuais, em~g/m3, e número de ultrapassagem dos 
padrões de qualidade do ar por poeira total em suspensão em Cubatão Centro. 

~ 

ULTRAPASSAGENS 1íl 2ll MED. NUM. DE PORC. 
ANO DOPQAR MÁX MÁX GEOM. AMOSTRAS >PQAr 

< PQAr PNQAr At. AI. Em. (*) 

1983 55 3 o o o 306 243 85 58 5% 

1984 57 1 o o o 253 229 112 58 2% 

1985 54 5 o o o 360 322 101 59 9% 

1986 45 2 1 o o 220 210 101 48 6% 

1987 54 1 o o o 337 205 87 55 2% 

1988 54 2 1 o o 327 205 96 57 5% 

1989 50 1 o o o 229 170 91 51 2% 

Legenda: Padrlo Qualidade do Ar(PQAr);Atenção (A 1); Alerta (AL) e Emergência (Em). Fonte: CETESn49.52 

(") Amosti3dor de GI3ndes Volumes (Hi.Vol)- 1 amostra de 24 horas a cada 6 dias 

Analisando o comportamento dos dados na estação de Vila Parisi 

verifica-se que se trata de uma área crítica por seus níveis de poluição principal

mente por esse contaminante. O ano de 1984 surge novamente como o pior na série 

temporal em relação à média geométrica anual, com 28(J.Ig/m3. O ano de 1983, 

entretanto, chegou a assinalar a maior máxima média diária, com 1006 pg/m3 (24 

horas) e 182 ultrapassagens dos padrões mínimos de qualidade do ar (240pg/m3 -

24hs.). Nesse ano foram realizadas 345 amostras de 24 hs. Nos anos subsequentes o 

número de amostras foi bem menor, situando-se em torno de 54, ou uma amostra 

de 24 horas a cada 6 dias. 

Entretanto, recentes estudos comparativos realizados por setores 

especializados da CETESB para os dois métodos de amostragem - a absorção de 
radiação beta e o amostrador de grandes volumes - mostraram que o sistema do 
monitor beta subestima os valores das partículas em suspensão, obedecendo a 

equações dependentes do local de amostragem e que variam em função do tempo 

no mesmo local.109
•117.211 



TABELA8.9 
Médias geométricas anuais, em ~g/m3, e frequência de ultrapassagem dos 

. padrões de qualidade do ar por poeira em suspensão em Vila Nova. 

ULTRAPASSAGENS 111 211 
# 

MED. NUM. DE PORC. 
ANO DOPQAR. MÁX. MÁX. GEOM. FILTROS >PQAr 

<PQAr PNQAr At. AI. Em. (#) 

1983 INEXISTENTE 

1984 21 17 4 1 o 688 544 191 43 51% 

1985 23 24 8 o o 624 601 176 55 58% 

1986 28 12 3 1 o 626 544 . 175 44 64% 

1987 DESATIVADA 

1988 DESATIVADA 

1989 DESATIVADA 

Fonte: CETESD49.S2. 

(") Amostrador de Grandes Volumes (Hi-Vol)- 1 amostra de 24 horas a cada 6 dias 

Por essa razão,os níveis de qualidade do ar, bem como a caracteri

zação de estados de atenção, alerta e emergência baseados nos valores assinalados 
pelo monitor beta, amostragem contínua de 24 horas, foram utilizados com apli

cação dessa equação de correção para valôres de amostrador de grandes volumes 

(Hi-Vol), até meados de 1990. 

Em relação ao particulado total em suspensão, as concentrações 

extremamente altas localizaram-se na estação de Vila Parisi durante todo o período 

de estudo (1983 a 1989). Durante o levantamento dos dados, pode-se verificar uma 

predominância dessas altas concentrações de partículas em suspensão principal
mente no período de maio a setembro.50.St.sz,zos 

Durante o ano de 1983 as concentrações chegaram a ultrapassar 1000 
~g/m3. Houve 215 ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar (média de 24 hs. 
maior que 240;Ug/m3), e foram declarados 18 estados de alerta e 2 de emergência. 
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TABELA8.10 
Médias geométricas anuais, em JUg/m3, e frequência de ultrapassagem dos 
padrões de qualidade do ar por material particulado em Vila Parisi. 

ULTRAPASSAGEM 111 2ª MEDIA NUM. DE PORC. 
ANO DOPQAR MÁX. MÁX. GEOM. FILTROS >PQAr 

< PQArPNQAr At. AI. Em. (#) 

1983 163 135 38 8 1 1006 805 188 345 53% 

1984 2 39 18 o 1 853 55 280 60 97% 

1985 14 30 8 1 o 691 494 237 55 71% 

1986 37 9 9 o o 628 572 248 55 33% 

1987 24 20 5 o o 516 507 207 49 51% 

1988 27 16 5 o o 577 446 191 51 41% 

1989 13 32 10 o o 598 485 245 55 82% 

Fonte: CETESn49.SO.S2• 

(") Amostrador de Grandes Volumes (Hi-Vol)- 1 amostra de 24 horas a cada 6 dias. 

Em 1984, a CETESB iniciou a implementação do Plano de Prevenção 

de Episódios Agudos de Poluição, nesse ano foram declarados 12 estados de alerta 

e 1 de emergência.220 

Notamos que na área de Vila Parisi houve sensível redução nos valo

res de pico para poeiras em suspensão.50.S
2 

No núcleo abrangido pela estação Vila Nova houve, em 1984, 22 

ultrapassagens do padrão de qualidade do ar e um estado de alerta. Em 1985 a 

situação se agravo'u, em 32 dias o padrão de qualidade do ar foi ultrapassado, porém 

sem decretação de estado de alerta. Em 1986 foram 16 as ultrapassagens e foi 

decretado o estado de alerta uma única vez. 

A conclusão das obras do anel viário proximo à localização das ins

talações da estação, e a remoção da mesma para a área mais central do núcleo 



residencial da Vila Nova (Fig.8.1), reduziram o impacto desse poluente nos 

medidores. 

No período de 1986 a 1989 apenas operaram os monitores das esta

ções Cubatão Centro e Vila Parisi. 

Em 1986 ocorreram 3 ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar 

diário na estação Cubatão Centro, e a média geométrica anual foi de 101 ,ug/m3, 

acima do padrão para esse poluente (8~g/m3). A estação de Vila Parisi registrou 
198 ultrapassagens do PQAr diário, em 65 dias a qualidade do ar foi má e em 7 dias 

doi declarado o estado de alerta. A média geométrica anual foi de 248 )lg/m3, 

quase três vezes acima do padrão de qualidade do ar mínimo exigido para esse 

poluente. A proporção de dias no ano em que a qualidade do ar foi inadequáda na 

Vila Parisi atingiu 77%. 

Durante o ano seguinte, em 1987, a estação Cubatão Centro registrou 

6 ultrapassagens do padrão de qualidade do ar para 24 horas. Em 61% dos dias a 

qualidade do ar foi aceitável e em 2% inadequada. A média geométrica anual foi de 

89 ~g/m3, ligeiramente pior que no ano anterior. 

Na estação de Vila Parisi ocorreram 139 ultrapassagens do padrão 

diário de qualidade do ar, onde 52 dias são estados de atenção e 7 dias estados de 
alerta. A média geométrica anual foi de 228,ug/m3, quase o triplo do padrão anual 

desejável que é de 80 }Jg/m3. Apesar de grave, o quadro geral se mostra ligei

ramente melhor que no ano anterior. 

No ano de 1988 a estação Cubatão Centro registrou uma piora em 

relação a anos anteriores. Houve 15 dias em que o padrão de qualidade do. ar foi 

ultrapassado e a média geométrica anual ficou em 115 }Jg/m3, uma vez e meia 

superior aos níveis toleráveis, 8~g/m3. 
A estação de Vila Parisi no entanto, assinalou melhoras. Verificaram

se 129 ultrapassagens do padrão de qualidade do ar (240 pgfm3, 24hs.), 36 dias em 

estado de atenção e 4 em estado de alerta. A média geométrica anual foi de 180 

pgfm3, bastante acima do padrão anual aceitável. 

No ano de 1989, o monitoramento através do método Hi-Vol mostra 

situações diversas entre as estações amostradoras. A estação Cubatão-Centro 
apresenta um declínio da média geométrica anual de 96 pgfm3 em 1988 para 91 
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~g/m3 em 1989 (redução de 5%). A proporção de ultrapassagens dos PQAr em 
relação ao número de filtros amestrados foi de 2%. 

A estação de Vila Parisi, entretanto, mostra um agravamento da situa

ção local no ano de 1989~ A média geométrica anual passa de 191 ,ug/m3 em 1988, 
para 2451Jg/m3 em 1989 (vide Tab. 8.10). A proporção de ultrapassagens dos PQAr 

em relação ao número de amostras realizadas no ano duplicou. Em 1988 foram 

registrados 41% de amostras com concentrações superiores aos padrões estabeleci
dos, e em 1989 essa proporção elevou-se para 82%. 

A rotina de utilização do amestrador de grandes volumes (Hi-Vol), 

. apesar da utilização da equação de correção para evitar subestimação dos resul

tados, na frequência de uma amostra de 24 hs. a cada seis dias, poderia comprome

ter uma avaliação mais acurada da qualidade do ar em função do número de amos

tras num ano. Seria desejável um monitoramento mais contínuo, se possível cobrin

do as 24 horas do dia, em todos os dias do ano. Isso foi realizado com a utilização 

do monitor beta, que além de monitorar continuamente, determinou as concentra

ções horárias da fração inalável do particulado total. Para particulados da fração 

inalável recentemente foram estabelecidos padrões de qualidade do ar em nossa 

legislação (Resolução CONAMA n° 3 de 28/JUNH0/1990). 

A Tab. 8.11 resume a evolução das médias mensais e as frequências 
(dias) de ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar, usando os valores obtidos 

pelos monitores beta (partículas inaláveis) para as três estações amestradoras de 

Cubatão no período de exame espirométrico das Coortes 1 e 2. 

Olhando as amostragens realizadas durante os meses de exame da 

Coorte 1 (época de verão), verificamos uma irregularidade de amostragens muito 

grande entre as estações. 

A estação Vila Nova mostra informações apenas para o ano de 1988, 

onde não foram registradas ultrapassagens dos PQAr. Nos anos anteriores e no 

subsequente a amostragem não foi realizada, o que não permite inferência alguma 

sobre as condições de. exposição para a área abrangida por essa estação no período 
considerado. 

A área abrangida pela estação Cubatão-Centro pôde ser avaliada ape

nas até o ano de 1988. Durante esse período (1983-1988) o comportamento dos 
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níveis de poluentes nos meses de exame da Coorte 1 mostrou sensível melhora. Em 

1983 as ultrapassagens dos PQAr para partículas inaláveis perfizeram 13% e 15% 

. respectivamente. Em 1987, apenas 3% e em 1988 não ocorreram ultrapassagens dos 

PQAr. 

TABELA8.11 
Total de ultrapassagens dos PQAr para partículas inaláveis nos meses de 
exame das Coortes 1 e 2. 

CENTRO V.PARISI V.NOVA 
ANOMES PQArAtAIEm % PQArAtAIEm % PQArAtAIEm % 

COQRTE1 

OUT 2 - - - 13% 11 4 - - 48% INEXISTENTE 
1983 

NOV 4 - - - 15% 14 3 - . 59% INEXISTENTE 

OUT 1 . . . 3% 6 . . . 21% INATIVA 
1987 

NOV NENHUM 7 . - . 28% 

OUT NENHUM 7 - - . 23% NENHUM 
1988 

NOV NENHUM 13 1 . . 48% NENHUM 

OUT SEM MEDIDA 10 . . . 32% INATIVA 
1989 

NOV SEM MEDIDA 9 . . . 30% INATIVA 

CQQRTE~ 

1985 JUN 6 . . . 20% 5 13 1 1 67% 16 - . . 53% 

1987 AGO NENHUM 14 7 1 . 71% NENHUM 

1988 AGO 3 1 . . 13% 8 5 1 • 74% NENHUM 

1989 AGO SEM MEDIDA 13 1 . . 45% INATIVA 

Fonte: CEI'ESD48,49,SO,Sl.S2. 
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A Vila Parisi entretanto, continua a apresentar os piores quadros de 

poluição, também por partículas inaláveis. 



Em 1983, nos meses de outubro e novembro foram assinaladas 25 

médias diárias (24 hs) acima dos PQAr e em 7 dias os níveis assinalados atingiram 

os níveis de atenção, num total médio de 53% de frequência de ultrapassagem dos 

PQAr, em relação ao total de dias amostrados. No ano de 1987 o período apresen

tou sensível melhora com 25% de frequéncia de ultrapassagem dos PQAr. 

Em 1988 entretanto, ocorreu um importante incremento dos níveis de 

poluição, pois a frequência de ultrapassagem dos PQAr chegou a 36% dos dias 

medidos. Em contrapartida, o período de 1989 foi melhor com queda de 5% nas 

frequências de ultrapassagem dos PQAr, porém o número de superações dos PQAr 

durante o mês de outubro/89 assemelhou-se aos níveis assinalados em 1983, antes 

da implantação do programa de controle. 

Uma tendência temporal diferente foi observada durante os períodos 

de reexame da Coorte 2 (época de inverno), na estação de Vila Nova ocorreram 16 

ultrapassagens dos PQAr (média de 24 horas) em 1985, e nenhuma nos anos de 

1987 e 1988. Não houve monitoramento em agosto/1989. 

Na área abrangida pela estação Cubatão-Centro, foram registradas 6 

ultrapassagens dos PQAr em 1985, e nenhuma em 1987. No ano de 1988 no entanto, 

foram registrados 3 episódios de superação dos PQAr, e 1 episódio chegou ao nível 

de atenção (250 }Jgjm3) para partículas inaláveis. Na Estação de Vila Nova, 

também na área central de Cubatão não houve monitoramento desse poluente 

durante o mês de agosto/1989. 

Analisando-se a situação da Vila Parisi pode-se verificar uma cres

cente piora dos níveis de poluição registrados nesse mês do ano. Em termos quanti

tativos as frequências de ultrapassagem dos PQAr passaram de 67% em junho/1985 

para 74% em agosto/1988, com relativa melhora em 1989 onde totalizaram 45% 

das amostras realizadas. 

Do ponto de vista de gravidade dos episódios, os mais graves ocor

reram em agosto/1985 onde foi registrado um nível de emergência (acima de 500 

}Jg/m3). O segundo pior valor relativo ocorreu em 1988 (vide Tab. 8.11). Em 1989, 

apesar de terem sido registradas 13 ultrapassagens dos PQAr, ocorreu apenas 1 
estado de atenção nesse mes. 
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Analisando-se por outro ângulo essa questão, verifica-se ao longo da 

série histórica das concentrações médias anuais, principalmente em relação à Vila 

. Parisi, que apesar da redução dos picos de poluição por material particulado, a 

média geométrica anual não chegou ao ponto de atingir o padrão desejável. Ainda é 

alta a proporção de dias do ano .em que as concentrações diárias médias (24 ·horas) 

superam os padrões de qualidade do ar exigidos para esse poluente. 

Por outro lado, analisando o comportamento das médias aritméticas 

nos meses específicos em que foram realizados os exames expirométricos das duas 

coortes estudadas, como mostram as Tabs. 8.12 e 8.13, podemos ver que as tendên

cias temporais são diferentes. 

TABELA 8.12 
Médias aritméticas mensais, em ,ugjm3, e número de medidas válidas, de 
concentração de Material Particulado, na época de exame da Coorte 1. 

CENTRO V.PARISI V.NOVA 
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ANO MES MÉDIA M.V. MÉDIA M.V. MÉDIA M.V. 

1983 OUTUBRO 119,4 467 170,7 624 INEXISTENTE 

NOVEMBRO 122,5 455 149,2 629 INEXISTENTE 

1987 OUTUBRO 57,8 526 111,2 547 INATIVA 

NOVEMBRO 66,9 544 131,4 541 INATIVA 

1988 OUTUBRO 58,5 598 130,2 592 42,1 316 
NOVEMBRO 66,4 668 163,6 550 38,0 415 

1989 OUTUBRO SEM MEDIDA 128,3 695 SEM MEDIDA 

NOVEMBRO SEM MEDIDA 129,1 658 SEM MEDIDA 

NOTA:l) Número de medidas possíveis: 744(0tn) e 720(NOV). 

2) Média aritmética (método do monitor beta). 

Fonte: CEfESB-Concentr. hor. de mal. part. na Região da Grande São Paulo e Cubat.1o (Vol.1983/87/88/89). 

Em relação à segunda Coorte, ou Grupo/85, houve ligeira melhora 

dos níveis de poluição por material particulado no reexame de 1987. Isso ocorreu 



seja na área abrangida pela estação Centro, que registrou 1041Jg/m3 em 1985 e 69 

pgfm3 em 1987 com redução de 34%, como na estação Vila Parisi, que assinalou 

.248,ug/m3 emjunho/85 e 212pg/m3 em agosto/87, com uma redução de 14%. 

Em 1988 ocorreu um incremento nos níveis desse poluente, principal

mente na área de Cubatão Centro, onde a média mensal ultrapassou em 3% os 

valores médios de 1985 e praticamente duplicou a média atingida no ano anterior. 

Também a estação de Vila Parisi registrou aumento dos níveis de MP nesse ano, 

com 229 pgfm3, o que representa um incremento de 8% em relação a 1987. 

No ano de 1989 todas as estações amostradoras apresentaram redu

ção nas concentrações médias nos meses de exame de ambas coortes, chegando a 

aproximadamente 40% dos valores médios registrados no mesmo período em 1988. 

Analisando-se a distribuição das concentrações ao longo das 24 horas 

do dia, pode-se verificar comportamentos ligeiramente distintos dos picos de 

concentração horária entre as estações Cubatão-Centro (residencial) e Vila Parisi 

(industrial), como mostra a Fig. 8.2. 

TABELA8.13 
Médias aritméticas mensais de MP, em pg/m3, e número de medidas 
válidas, segundo época de realização de exames da Coorte 2. 
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ANO MES 

CENTRO 

MÉDIA M.V. 

V.PARISI 

MÉDIA M.V. 

V.NOVA 

MÉDIA M.V. 

1985 JUNHO 104 710 248 714 183 710 

1987 AGOSTO 69 651 212 706 INATIVA 

1988 AGOSTO 107 726 229 428 51 463 

1989 AGOSTO 60 558 158 699 SEM MEDIDA 

NOTA: Número de medidas possíveis são 720 (JUN) e 744 (AGO). 

Fonte: CEI'ESB-Concentr. hor. de mal. part. na Região da Grande São Paulo e Cubatão(Vol. 1985/87 /88/89). 

Na área abrangida pela estação Cubatão-Centro, tanto nos meses de 

exame da Coorte 1 (outubro/novembro), como naqueles de exame da Coorte 2 



· (junho/agosto)t os principais picos de concentrações de poluentes ocorreram entre 
7.e 9 horas da manhã atingindo valores mais altos nesses horários, e posteriormente 

· entre 19 e 21 horas, num patamar ligeiramente inferior ao primeiro. 

Cubatão - Industrial Cuba tão residencial 

. mp- média - nov/83 mp - média-nov/83 
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FIGURA8.2 
Distribuição das concentrações de partículas em suspensão nas 24 horas do dia na 
área de Cuba tão Centro (residencial), e Vila Parisi (industrial). Fonte: CETESB42. 

Na região da Vila Parisi (área industrial) o comportamento das 

concentrações de particulado foi semelhante, apresentando 2 picos distintos no 

período de 24 horas. A duração de cada pico entretanto foi mais longa nessa área 

industrial. O registrado no período da manhã tinha inicio por volta de 6 horas e 

persistia até 9 horas, à exceção do mês de outubro de 1988 quando se iniciou por 
volta de 4 horas e persistiu até 8 horas da manhã. 



O segundo pico, que apresentava valores mais altos que os da manhã, 
incidia entre 22 e 24 horas. Também no ano de 1988 o mês de outubro foi atípico, 

~om a persistência de pico elevado entre 21 e 2 horas da madrugada. 

A incidência de picos mais altos de poluição por material particulado 

no período noturno, especialmente na área da Vila Parisi (principal área emissora 

em termos quantitativos) é preocupante. Associados ao sistema de ventos predomi

nantes nesse período do dia5, promovem carreamento dos poluentes emitidos e 
acumulados durante o dia na encosta da Serra do Mar por sobre toda a área resi

dencial, atingindo inclusive áreas mais remotas como Jardim Casqueiro e Jardim 

Nova República5•
47

• 

Dióxido de Enxôfre 

Os níveis de dióxido de enxôfre são monitorados na área desde 1982, 

e tem se mostrado relativamente baixos ·ao serem analisados em função das altas 

emissões, principalmente na Vila Parisi, decorrentes· das grandes quantidades de 

combustível queimado.43
•
49

•
205 

Os altos níveis de sulfatos secundários encontrados nas partículas em 

suspensão analisados em estudo específico, são uma explicação plausível para esse 
fato, especialmente ao se considerar os altos níveis de umidade relativa do ar e de 

amônia encontrados na área.43 

Acredita-se também que os baixos níveis relativos de dióxido de 

enxôfre na área, comparados com os demais, devem-se à introdução de combustí

veis de baixo teor de enxôfre nas caldeiras industriais, além da substituição 

gradativa de combustível fóssil por eletricidade a partir de 1982. (Lei Estadual n" 

977 (1976) e Decreto n" 8.468 (1976), que regulamentam as ações de controle 

ambiental e as sanções para ações corretivas). 

A Tab. 8.14 mostra o comportamento das médias anuais das concen

trações de S02, em }.lg/m3, medidas pela rede automática da CETESB em Cubatão, 

por estação amostradora. Nas três estações verifica-se uma tendência de redução 
dos níveis de so2 no período de 1983 a 1989, com ligeiras flutuações no ano de 

1987. 
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Todas as médias anuais registradas situaram-se abaixo dos níveis de 

qualidade do ar exigidos pela legislação vigente para esse tipo de poluente. 

O comportamento das médias anuais não mostra diferenças significa

tivas entre a estação Cubatão Centro e a de Vila Parisi. Os níveis de poluentes, 

refletidos nas médias anuais, são sistematicamente mais baixos na estação Vila 

Nova, explicados pela localização da estação, em local mais afastado do entôrno 

industrial. Os valores assinalados provavelmente refletem as emissões de fontes 

móveis (veículos automotores) dado à proximidade com a Via Anchieta, e as emis

sões oriundas da área industrial, que atingem a residencial no período noturno com 

a mudança de direção dos ventos. 

TABELA8.14 
Médias aritméticas anuais de dióxido de enxofre (S02), em ~g/m3, medidas 
pela CETESB em Cubatão, por estação amostradora. 

ESTAÇÃO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Centro 47 36 31 23 27 10 11 

Vila Nova - 13 10 14 17 11 9 

Vila Parisi 47 50 37 28 22 14 24 

Fonte: CETES~.Sl.Sl. 

O ano de 1987 mostrou ligeira elevação das médias registradas no 

núcleo residencial de Cubatão, com os valores mais altos em Cubatão Centro 

(27 pg/m3) e Vila Nova (17 }Jg/m3), e média surpreendentemente mais baixa na 

área industrial de Vila Parisi (22}Jg/m3). 

Considerando os valores máximos diários registrados no período de 

1983 a 1989, por estação amostradora, como mostra a Tab. 8.15, verificamos que em 

nenhuma delas foram registrados problemas de qualidade do ar devido a esse 

poluente. Tanto as concentrações médias anuais, como as médias aritméticas diárias 

(concentração média em 24 hs.) não ultrapassaram os padrões de qualidade do ar 
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. fixados pela legislação estadual, ou seja, 80 )lgjm3 de média aritmética anual e 385 

)Jg/m3 de concentração média diária (24 horas). 

Ao analisarmos o comportamento das concentrações horárias do 

dióxido de enxôfre em relação às épocas de realização dos exames espirométricos 
\ \ 

das crianças desse estudo, pôde-se verificar que durante o acompanhamento da 

Coorte 1 (época de verão) os comportamentos dos níveis de poluição por so2 dife

riram muito de uma área para outra, como mostra a Tab. 8.16. 

TABELA8.15 
Principais valores máximos diários de dióxido de enxôfre, em ftlg/m3, 
segundo ano e estação amostradora. 

CENTRO VILA NOVA VILAPARISI 

1B zu 1B zu 1B zu 
ANO MÁXIMA MÁXIMA MÁXIMA MÁXIMA MÁXIMA MÁXIMA 

1983 188 131 170 145 

1984 116 114 74 66 232 198 

1985 113 97 62 52 143 124 

1986 81 76 136 68 212 134 

1987 100 93 63 60 301 132 

1988 63 54 74* 61* 90 77 

1989 45 40 41 32 109 105 

Fonte: CETESBS0,5l.S2.(") Reinício de monitoramento em AG0/88. 

Os piores resultados são encontrados na Vila Parisi. Verificando-se a 

evolução das médias aritméticas mensais desse poluente nos diferentes anos de 

seguimento, nota-se que do ano de 1983 para 1987 as concentrações médias mensais 

apresentaram uma queda, variando de 78)lgjm3 para 12pg/m3, isto é, apresentan

do uma melhoria de 85%. No ano de reexame seguinte (1988) ocorreu uma piora 

de 175% e as concentrações médias passaram de 12)Jg/m3 para 32,5 ,ug/m3. Em 
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seguida aparece uma relativa melhora dos níveis de poluição (20% ), passando a 

registrar 26 JJg/m3 de so2 em outubro/89 e 25 ).lg/m3 em novembro/89. Nessa es

, tação amostradora a proporção de medidas válidas(*) ficou em torno de 73% do 

total possível, demonstrando assim uma grande homogeneidade na amostragem. 

TABELA8.16 
Médias aritméticas mensais de so2, em pgJm3, e número de medidas 
válidas, nos períodos de exame da Coorte 1. 

CENTRO V.PARISI V.NOVA 

ANO MES MÉDIA M.V. MÉDIA M.V. MtDIA M.V. 
\ 

1983 OUTUBRO 41 364 - - INEXISTENTE 

NOVEMBRO 32 313 78 558 INEXISTENTE 

1987 OUTUBRO 20 404 16 443 11 440 

NOVEMBRO 24 486 8 521 13 468 

1988 OUTUBRO 11 449 34 539 9 298 

NOVEMBRO 9 567 31 599 - -

1989 
OUTUBRO , 24 195 26 557 14 259 

NOVEMBRO 15 384 25 550 11 252 

NOTA: (•) Número de medidas possíveis são 744(0Ul) e 720(NOV). 

Fonte: CETESD- Concentrações horárias de S02 na Região da Grande São Paulo e Cubatão (Vot. 1983/1987/1988/1989) e 
CETESD49. 

Comportamento diverso foi assinalado na área de Cubatão-Centro. 

Como na Vila Parisi, os resultados vistos em 1987, quando comparados com 1983, 

apresentaram também uma melhora, de 67% no caso. No ano seguinte, as concen

trações médias dos meses de outubro/novembro tiveram novo declínio chegando a 

níveis de 11 e 9JJ,g/m3 respectivamente; uma queda de 54%. Curiosamente no ano 

seguinte (1989) ocorreu um incremento de 95% nas médias mensais registradas. 

Esse resultado, entretanto, não permite conclusões muito precisas sobre o ocorrido, 

uma vez que apenas 39% das medições possíveis foram consideradas válidas (isto é, 
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dentre o total de horas passíveis de medição nos respectivos meses, somente uma 

proporção muito pequena foi diferente de zero ou mostrava registros nas planilhas. 

Também foram considerados inválidos os dias em que um mesmo valor de "concen

tração horária" repetiu-se pelas 24 horas). 

Em relação à área ~brangida pela estação Vila Nova a situação foi 

ainda mais difícil de ser interpretada. No ano de 1983 a estação ainda não existia. 

No período de outubro/novembro de 1987 as médias aritméticas mensais foram de 

11 }Jg/m3 e 13 pgfm3 respectivamente. Em 1988 só foram encontradas medidas 

disponíveis para o mês de outubro, onde se verificou uma queda de 25%. No entan

to, já em 1988 era pequeno o número de medidas válidas, totalizando 40% das pos

síveis, prrjudicando a análise da situação de exposição ambiental da população 

daquela área. Em 1989 nota-se um incremento médio de 28% nas concentrações 

médias de so2 nos meses considerados. No entarito, qualquer análise mais deta

lhada do comportaménto desse poluente fica praticamente inconclusiva face à 

exiguidade de medidas válidas (35%) em relação ao total de medidas possíveis. 

Tomando-se a Tab. 8.17 que resume o comportamento dos níveis 

médios de so2 durante o seguimento da Coorte 2, pode-se observar uma tendência 

semelhante à descrita nos meses de exame da Coorte 1. 

As maiores diferenças ficaram por conta das estações Cubatão-Centro 

e Vila Parisi. Contrariamente ao observado no período correspondente ao verão, os 

piores resultados não são observados apenas na Vila Parisi. A área central de 

Cubatão apresentou valores médios semelhantes àquela, sem diferenças significa

tivas nos 3 primeiros anos de seguimento da Coorte 2. 

Analisando primeiramente a evolução dos níveis de poluição por so2 
na Vila Parisi, verifica-se que dos níveis de junho/85 para agosto/87 houve um 

decréscimo de 79%. No período seguinte, agosto/88, a estação assinalou um 

incremento de 54%, passando de 13pg/m3 para 20pg/m3. O ano de 1989 mostra 

novo incremento, e as concentrações médias mensais chegaram a 37 }Jg/m3, 85% a 

mais que no ano anterior. 

Apesar das grandes diferenças percentuais, os níveis ainda estão 
muito abaixo dos padrões de qualidade do ar para esse poluente. As medidas 

válidas totalizaram mais de 85% das possíveis, à exceção do ano de 1988 onde 

apenas 42% delas foram válidas (*). 
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TABELA8.17 
Médias aritméticas mensais de so2, em ~gfm3, e número de medidas 
válidas, nos períodos de exame da Coorte 2. 

CENTRO V.PARISI V.NOVA 

ANO MES MÉDIA M.V. MÉDIA M.V. MÉDIA M.V. 

1985 JUNHO 55 651 62 674 17 603 

1987 AGOSTO 41 524 13 611 13 521 

1988 AGOSTO 17 622 20 318 10 234 

1989 AGOSTO 17 500 37 651 18 370 

NOTA: 1)Número de medidas possíveis são 720(JUN) e 744(AGO). 

Fonte: CETESD - Concentrações horárias de so2 na Região da Grande São Paulo e Cubatão(V oi. 198.5/1987/1988/1989). 

Na estação Cubatão-Centro as médias mensais caíram paulatinamen

te nos meses do período considerado (1985/1989). Emjunho/85 a média mensal foi 

de 55.ug/m3, passando a 41,ugjm3 em agosto/87, com decréscimo de 25%. No ano 

de 1988 a média mensal baixou mais ainda, chegando a 17JUg/m3 com uma queda 

de 41%. A mesma média foi assinalada no ano de 1989, as medidas consideradas 

válidas totalizaram 78% das possíveis de serem realizadas, traduzindo uma boa 

consistência dos procedimentos de amostragem para essa região de Cubatão. 

As concentrações médias mensais registradas na estação Vila Nova 

mostraram uma tendência decrescente no período de 1985 a 1988, passando de 17 

}Jg/m3 em junho/85 para 13..ug/m3 em agosto/87 e 1D..ug/m3 no mesmo mês em 

1988. Entretanto, apenas 32% das medidas possíveis de serem realizadas foram 

consideradas válidas no mês de agosto/88. Um número tão reduzido de amostras 

pode induzir a erro na. interpretação dos dados, subestimando a real situação da 

poluição ambiental por esse poluente nessa área. 

Em 1989 foi verificado um incremento na média mensal de 80 pontos 

percentuais, passando de 18 pgjm3. Foram consideradas válidas 50% das amostras 

possíveis. 
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Observando-se a distribuição das concentrações horárias, registradas 

nas estaçoes amostradoras da CETESB, nos meses de exame, ao longo das 24 horas 

do dia, nota-se também para esse poluente um comportamento diferente entre as 

· macroáreas industrial e residencial. 

A distribuição das concentrações horárias durante as 24 horas do dia 

tem características semelhantes na área industrial, tanto nos meses de inverno, 

quanto de verão. O maior pico de 24 horas ocorre na faixa compreendida entre 7 e 

12 horas da manhã. Durante as demais horas do dia notam-se flutuações com dife

renças não significantes a ponto de se caracterizarem outros picos de concentração 

(Fig. 8.3). 

Cubatão Industrial Cubatão - residencial 

so2 - média - nov/83 média - llov/83 

13 15 17 19 

hora hora 

FIGURA8.3 
Distribuição das concentrações de so2 nas 24 horas do dia na área 
industrial (A) e residencial (B) de Cubatão. Fonre:cErESn47. 

Para a área residencial, entretanto, pode-se observar pela Fig. 8.3 a 

existência de 2 picos bastante nítidos. Um deles no horário das 9 às 11 horas da 

manhã, e o outro na faixa de 21 a 24 horas. Conjectura-se que esses picos de 

concentração de so2 sejam derivados de atividades domésticas (principalmente o 
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uso de gás de cozinha no preparo de refeições) e maior circulação de veículos nas 

horas de ,.rush .. , de vez que nas demais horas do dia os níveis de so2 são rela

. tivamente baixos. 

Ozona 

Como no contexto deste estudo não se pôde dispor de monitoramento 

contínuo específico de alguns oxidantes fotoquímicos, como: óxidos de nitrogênio, 

óxido nítrico, hidrocarbonetos, peroxiacilnitratos e aldeídos, de grande interêsse 

pelos graves efeitos biológicos que advém de sua presença na atmosfera, toma-se 

necessário optar por uma forma indireta de avaliação. 

Alguns estudos demonstraram que os efeitos produzidos pela 

exposição a várias combinações desses contaminantes atmosféricos e a ozona são 

muito parecidos aos observados na exposição a diferentes níveis de ozona 
apenas. 6,9, 18,20,54,59,64,69,85,90, 186,222,293 

Por isso foram utilizados os resultados do monitoramento dos níveis 

de ozona em Cubatão para retratar a exposição devida aos oxidantes fotoquímicos 

naquela área. 

Com os dados compilados das planilhas para as concentrações horá

rias da CETESB desse poluente secundário no período de 1983 a 1989. A contagem 

de dias e horas em que aconteceram as ultrapassagens dos ,.padrões de qualidade do 

ar .. foi refeita manualmente. Pode-se resumir na Tab. 8.18 o número de dias por ano 

em que houve ultrapassagem dos PQAr exigidos pela legislação vigente. 

Considerando que os níveis mínimos de 160...ug/m3 (ou 82 ppb) não 

devem ser excedidos por mais de uma hora ao ano, a quantidade de episódios acima 

do padrão registrados no período indica uma tendência geral inequivocamente 

ascendente, além de mostrar um quadro crônico com níveis excessivamente altos e 

insalubres, apesar do plano de controle de e~issões de poluentes (entre eles os 

precursores do ozona) instituído pela CETESB a partir de 198463•205• 

Nota-se uma flutuação numérica na tendência geral de episódios no 

ano de 1984, quando comparados com o ano anterior. Apesar do número absoluto 

de episódios de ultrapassagem do padrão mínimo de qualidade do ar ter sido menor 
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em 1984 na estação Cubatão Centro o total de dias em que os níveis chegaram ao 

patamar de decretação do estado de atenção (mais de 102 ppb ou 200 }J.g/m3 em 

média de uma hora) foi maior que no ano de 1983. Como o amostrador de ozona foi 

inativado na Vila Parisi em janeiro de 1984 e transferido para a estação Vila Nova, 

não poderemos inferir nada para essas duas áreas de abrangência no período entre 

1983 e 1984. 

TABELA8.18 
Distribuição dos dias (episódios) em que os níveis de ozona ultrapassaram 
os PQAr (1983-1989). 

CENTRO VILA NOVA TOTAL TOTAL TOTAL 
ANUAL ANUAL ANUAL 

ANO PQAr AT TOTAL PQAr AT TOTAL PQAr AT 
(%) (%) (%) 

1983 16 6 22 13 5 18 29 11 40 
73% 27% 100% 

1984 11 9 20 7 9 16 18 18 36 
50% 50% 100% 

1985 18 7 25 7 1 8 25 8 33 
76% 24% 100% 

1986 30 5 35 8 3 11 38 8 46 
83% 17% 100% 

1987 31 8 39 10 5 15 41 13 54 
73% 24% 100% 

1988 24 21 45 20 28 48 44 49 93 
47% 53% 100% 

1989 11 6 17 8 3 11 19 9 28 
68% 32% 100% 

Fonte: CEfESD. NOTA: PQAr(> 160ugjm3) AT(>200ugJm3) 

Entretanto, nos anos subsequentes pode-se observar nítida tendência 

ascendente, onde o número de dias em que ocorreu ultrapassagem dos padrões de 

qualidade do ar praticamente triplicou no período de 1985 a 1988. 



A queda acentuada registrada no ano de 1989 provavelmente é artifi

. cial, de vez que no segundo semestre se observam 112 dias com ausência de dados 

. em 184 possíveis. Esses números podem indicar uma possibilidade de problemas 

com o equipamento de amostragem ou rotina de trabalho, de parte da CETESB, 

que levam à impossibilidàde de usar esse indicador da qualidade ambiental para o 

ano de 1989, principalmente ao considerar que os reexames expirométricos das duas 

coortes ocorrem nos meses de agôsto e fins de outubro e início de novembro. 

A Tab. 8.19 mostra a distribuição do número de horas (considerando

se as medições realizadas nas 24 horas do dia), em que as concentrações de Ozona 

permaneceram acima dos PQAr ( 82 partes por bilhão ou 160 pg/m3), segundo o 

ano, mês de ocorrência e estação amostradora. 

Em relação às estações amostadoras, pode-se observar pelas séries 

históricas dos episódios de ultrapassagem dos PQAr que a situação da área 

abrangida pela estação Cubatão Centro é relativamente pior que a área da estação 

Vila Nova. Geográficamente a estação Cubatão Centro situa-se mais próximo ao 

sopé da Serra do Mar e às industrias alí instaladas, o que certamente contribui para 

o registro de uma maior persistência dos níveis de ozona acima dos padrões de 

qualidade do ar, quando comparado com a estação Vila Nova. 

A micrometeorologia na área de abrangência daquela estação tam

bém deve ter contribuído para a distribuição dos episódios de forma mais homogê

nea durante os meses dos anos estudados, apesar de uma predominância de episó

dios nos meses de verão e outono. Nesses meses as condições meteorológicas mais 

favoráveis à formação de oxidantes, isto é, as temperaturas mais elevadas durante o 

dia, e maior duração da incidência solar e no outono as calmarias estão muito mais 

presentes. 

Em 1988 entretanto, a estação Vila Nova registrou número atípico 

(64%) de episódios de ultrapassagem dos PQAr, seja em termos númericos como de 

gravidade, com 50 ultrapassagens do PQAr mínimo e 28 do nível de Atenção(AT). 

Uma hipótese explicativa disso, é a proximidade da área de abrangên

cia da estação Vila Nova com a Refinaria "Presidente Bernardes", de onde é 

liberada a maior quantidade de precursores - hidrocarbonetos e óxidos de nitro

gênio - responsáveis pela formação do "smog fotoquímico" e do ozona, sofrendo a 

ação da micrometeorologia local, isto é, mudança da direção dos ventos naquela 
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direção após as 15 hs, e carreamento da poluição "formada" durante o dia sobre a 

Vila Nova, Conjunto 31 de Março e Vila Natal à noite. 

TABELA8.19 
Distribuição das horas (persistência) de ultrapassagem dos PQAr nas 
estações amostradoras de Cubatão. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
cr VP cr VN cr VN cr VN cr VN cr VN cr VN 

JANEIRO PQ 1 1 7 1 o o 6 1 10 3 5 6 4 3 

AT o o 1 o o o 2 1 o 2 3 o 3 3 

FEVEREIRO PQ 10 13 o o 11 6 2 o 7 3 o o o 5 
AT 5 6 o o 6 o o o 5 o o o 1 o 

MARCO PQ 4 • 7 o o 2 2 o o 5 4 1 1 2 1 

AT 5 3 o o 1 o o o 1 1 5 o o 4 

ABRIL PQ o 4 9 o 2 2 o 5 1 4 o o 3 

AT o 1 13 o 1 o o 2 4 o o o o 

MAIO PQ o o 7 19 8 1 9 o 7 o o o 2 o 
AT o o 1 35 2 1 o o 1 o o o 3 o 

JUNHO PQ o o 4 o 8 1 4 1 8 1 o 1 o o 
AT o o o o o o 1 o 7 o o o o o 

JULHO PQ o o 3 o o o 6 o o o o 5 o 
AT o o o o o o o o o o o o 1 1 

AGOSTO PQ 10 2 2 o 2 o 1 o 2 1 4 20 2 o 
AT o o o o o o o o o o 5 16 o o 

SETEMBRO PQ 1 o 2 o o o 6 o o o 4 13 1 o 
AT 1 o o o o o 4 o o o o 4 o o 

OUTUBRO PQ o o o o 3 o 7 o o 1 4 6 1 o 
AT o o o o o o o o o o 3 3 1 o 

NOVEMBROPQ 4 o o o o o 6 o 3 o 1 1 o o 
AT o o o o o o o o o o 5 5 o o 

DEZEMBROPQ 5 o o 3 1 o 2 2 3 o o 2 o o 
AT o o o o o o 2 1 o o o o o o 

Fonte: CEI'ESB- Concentrações horárias de ozona na Grande São Paulo e Cubatão 0'ols.1983/84/85/86/87/88/89). 
NOTAS: 1) Em 1983 os dados são da estação V. Parisi, interrompidos em Janeiro de 1984, e reiniciados em 

Fevereiro na estação Vila Nova. 
2) Em 1989 as concentrações horárias de ozona mostram 112 dias com medidas nulas, ou ausência de 

dados, de um total de 184 dias possíveis. 
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A Fig. 8.4 mostra a evolução das 1 11s máximas horárias mensais de 

ozona registradas ao longo do período de 1983 a 1989 na região de Cubatão-Centro. 

Convém ressaltar que a elaboraçào manual da contagem de horas em que ocorre

ram ultrapassagens dos PQAr abrangendo as 24 horas do dia, auxiliou a uma me

lhor compreensão do quadro local. 

1 

169 

50'~---83----~--~8~4--~--~--~--~86~--~~8~7--_.~~--~--~8~9--~~ 

FIGURA8.4 
Evolução das 111s. máximas horárias mensais de ozona, em }Jg/m3, 
registradas no período de 1983 a 1989 em Cubatão-Centro. Fonte: CIITESB, 

Concentrações horárias de orona na região da Grande São Paulo e Cuba tão (rede automática). 

Nota-se que apesar de pequenas flutuações a maioria dos pontos 

situou-se acima de 160 )Jgjm3 (PQAr) e os picos mensais mais elevados ocorreram 

no ano de 1988, onde superaram o nível de 400.ug/m3 (ATenção) caracterizando 

episódios agudos de poluição do ar por ozona de maior gravidade. 

Na Vila Nova (Fig. 8.5) a quadro retratado é semelhante, assinalando 

os maiores picos em 1988. Porém, na sequência temporal, é menor o número de 



pontos que se situam na faixa compreendida entre os níveis de PQAr e ATenção, e 

acima desses (Fig. 8.4 e Fig. 8.5.). 
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FIGURA8.5 
Evolução das 1as. máximas horárias mensais de ozona, em pgjm3, 
registradas no período de 1983 a 1989 na Vila Nova. Fonte: CETESB, Concentrações 

horárias de ozona na região da Grande São Paulo e Cuba tão (rede automática). 

Também nesse caso as maiores concentrações ocorreram em 1988. 

Nesse contexto, a situação de exposição da população residente nessa região ao 

ozona assume aspectos de cronicidade, dado o grande número de episódios (dias) 

de superação dos PQAr e da persistência (horas) desses níveis de poluição indese

jáveis, esses efeitos também são agudizados nas ocorrências sazonais de picos de 

concentração de maior gravidade, isto é, aqueles além de 200 }Jg/m3 (ATenção). 

Considerando agora as condições de ocorrência dos episódios nas 

épocas de realização dos exames espirométricos das duas coortes (Tabs. 8.20 e 

8.21), para os dois primeiros períodos de exame 1983/1987 da Coorte 1, e 



· 1985/1987 para a Coorte 2, as condições foram iguais, com 9 ultrapassagens dos 

PQAr e 3 episódios de atenção para os 2 grupos. 

TABELA8.20 
Distribuição dos episódios de · ultrapassagem dos PQAr por OZONA, nos 
meses de realização dos exames espirométricos da Coorte 1. 

ESTAÇÃO AMOSTRADORA 
~ 
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ANO MES NIVEL CENTRO VILA PARISI VILA NOVA TOTAL 

1983 NOV PQAr 9 o INEXISTENTE 9 

ATenção o o o 

1987 OUT/NOV PQAr 3 DESATIVADA o 3 

ATenção o o o 

1988 OUT/NOV PQAr 5 DESATIVADA 7 12 

ATenção 8 8 16 

1989 OUT/NOV PQAr 1 DESATIVADA o 1 

ATenção 1 1 2 

Nota: PQAr (>160 ugjm3); ATenção (>200 ugjm\ 

O amestrador de ozona da estação Vila Parisi foi desativado em fevereiro de 1984. 

Fonte:CEI'ESD - Concentrações horárias de ozona na região da Grande São Paulo e Cubatão (rede telemétrica) 

(Vols.1983/1987 /1988/1989). 

Em ambos os grupos a área abrangida pela estação Cubatão Centro 

teve os piores níveis de ozona. 

Também para as duas coortes, o ano de 1988 mostrou a maior 

frequência de episódios agudos de poluição por ozona. Na época de reexame da 

Coorte 1 (outubro e novembro), os registros mostram 12 ultrapassagens dos PQAr e 

16 episódios em que as concentrações horárias superaram 200 J.Jg/m3, ocorrendo 8 

episódios em cada uma das estações amostradoras. 



TABELA8.21 
Distribuição dos episódios de ultrapassagem dos PQAr por OZONA, nos 
meses de realização dos exames espirométricos da Coorte 2. 

ESTAÇÃO AMOSTRADORA 

ANO MES NÍVEL CENTRO VILA NOVA TOTAL 

1985 JUNHO PQAr 8 1 9 

ATenção o o o 

1987 AGOSTO PQAr 2 1 3 
ATenção o o o 

1988 AGOSTO PQAr 4 20 24 

ATenção 5 16 21 

1989 AGOSTO PQAr 2 o 2 

ATenção .O o o 

Nota: PQAr (>160 ugJm3); ATenção (>200 ug/m\ 

Fonte:CEIESB - Concentrações horárias de ozona na região da Grande São Paulo e Cubatão (rede telemétrica) (Vols. 

1985/1987/1988/1989). 
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Durante a época do reexame da Coorte 2 (Agosto), ocorreram 24 epi

sódios de ultrapassagem do padrão de qualidade do ar e 21 superaram os níveis de· 

atenção. Em relação às áreas mais atingidas do Município, nesse mês a maior 

gravidade foi na região de abrangência da estação Vila Nova onde se verificaram 

83% das ultrapassagens do PQAr e 76% de episódios que atingiram o nível Atenção 

em 1988. O mês de agosto registrou uma das piores condições ambientais devido à 

poluição de ozona de toda a série histórica, inferiores somente aos níveis atingidos 

na estação Vila Nova em maio de 1984 onde ocorreram 35 horas com níveis de 

Atenção. 

Os registros referentes a 1989 indicam haver sido esse ano o de menor 

incidência de episódios de ultrapassagem dos PQAr. Porém, devido à ausência de 

dados em aproximadamente 68% das medidas possíveis registradas nas planilhas da 

CETESB, consideramos esse ano prejudicado na análise global. 



Na análise da evolução das concentrações máximas de o zona (de 1 
hora) registradas durante os meses de reexame espirométrico das coortes, como 

mostram as Tabs. 8.22 e 8.23, chamam a atenção os valores assinalados nos meses 

de exame da Coorte 2 (junho/agosto). 

TABELA8.22 
Concentrações máximas de uma hora, de OZONA, (em ,AJg/m3) nos meses de 
exame da Coorte 1. 

ANO MÊS CENTRO VILA NOVA 
111 MÁXIMA za MÁXIMA 111 MÁXIMA 211 MÁXIMA 

1983 OUTUBRO 114 102 106 102 
NOVEMBRO 173 169 153 96 

1987 OUTUBRO 129 127 165 145 
NOVEMBRO 196 188 153 137 

1988 OUTUBRO 400 396 402 396 
NOVEMBRO 416 410 163 112 

1989 OUTUBRO 208 161 206 151 
NOVEMBRO 116 88 90 90 

Nota: PQAr(>160 ugfm3); ATenção (>200 ugfm3). 

O amestrador de ozona da Vila Parisi foi transferido para a Vila Nova em fevereiro de 1984. 

Fonte:CEfESIJ...Conccntr. hor. de ozona na Reg. da Grande São Paulo e Cubatão(rede telemétrica) (Vols.l983/87/88/89). 

Contrariamente ao esperado em função de um dos condicionantes à 

formação do ozona, ou seja, um maior tempo de insolação, as maiores concentra

ções máximas foram sistematicamente nos meses considerados de inverno (ju

nho/agosto) no período de 1983 a 1988. Esse comportamento dos níveis de ozona 

foi verificado tanto no Centro, como na Vila Nova, provavelmente devido à maior 

incidência de inversões térmicas e calmarias nesse período do ano 5
•
47

•
245

• 

Na descrição das variações da série temporal anual, também durante 

esses meses de exame os maiores picos de ozona foram registrados no ano de 1988. 
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·Tanto no mês de agosto, como nos meses de outubro/novembro desse ano as con

. centrações máximas de uma hora atingiram níveis superiores a 400 }Jg/m3 

.(ATenção). 

. TABELA 8.23 
Concentrações máximas de uma hora, de OZONA, (em ~g/m3) nos meses de 
exame da Coorte 2. 

ANO MÊS CENTRO VILA NOVA 
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1 il :MÁXIMA 2il :MÁXIMA 1 il :MÁXIMA 2il :MÁXIMA 

1985 

1987 

1988 

1989 

JUNHO 

AGOSTO 

AGOSTO 

AGOSTO 

190 

175 

422 

171 

Nota: PQAr (> 160 ugfm3); ATenção (>200 ugfm~. 

182 

163 

400 

161 

163 

173 

441 

157 

153 

157 

427 

120 

Fonte:CETESB-Concentr. hor. de ozona na Reg. da Grande São Paulo e Cubatão(rede telemétrica)(Vols. 1985/87/88/89). 

Esse ano foi considerado crítico em relação aos demais anos de segui

mento das coortes. Os picos de ozona registrados nos meses de outubro/novembro 

são cerca de 3 vêzes maiores em 1988 que em 1983, e nos meses de junho/agosto os 

valores assinalados em 1988 superam em 2 vêzes os de 1985. 

Os piores valores do ano de 1988 foram encontrados na estação de 

Vila Nova e chegaram a 441 ~g/m3 em agosto. A estação Cubatão-Centro marcou 

422 ,ug/m3 nesse mesmo mês. Como vimos anteriormente para a sequência tempo

ral como um todo, também durante os meses de exame das coortes em 1989 foram 

registrados índices de ozona inferiores ao ano anterior. Durante agosto as 1 "s 

máximas chegaram a 171 .ug/m3 no Centro e 157 pg/m3 na Vila Nova, e em outu

bro atingiram 208 pgjm3 na estação Cubatão-Centro e 206.Aig/m3 na Vila Nova. 

Este foi o único ano onde as 1 as máximas registradas no período de exame das 

coortes foram superiores nos meses quentes (outubro/novembro). 



Pela Fig. 8.6 pode-se visualizar como a concentração máxima horária 

de ozona evoluiu, considerando-se especificamente os anos de realização dos testes 

espirométricos das crianças. 

Tanto a evolução temporal da estação amostradora de Cubatão

Centro, como de Vila Nova, indicam uma tendência ascendente no período de 1983 

a 1988, e nesse último ano foram registrados os maiores picos de concentração 

horária de ozona de toda a série histórica de monitoramento desse poluente. Nos 

anos de 1983, 1985, 1987 e 1989 a' estação Cubatão-Centro apresentou valores mais 

altos que a Vila Nova. No entanto, em 1988 apesar de ambas registrarem concentra

ções superiores a 400.Aig/m3, a situação se inverte passando a estação Vila Nova a 

apresentar valores superiores à estação Centro, porém sem diferenças estatísti

camente significantes. 
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FIGURA8.6 
Evolução das 111s máximas horárias mensais de ozona, em ,AJgjm3, registradas 
nos anos de exame das Coortes 1 e 2. 

Na etapa de levantamento de dados nas planilhas de concentrações 

horárias de ozona mantidas pela CETESB, pôde-se observar que sazonalmente as 

distribuições são ligeiramente distintas. 



Nos meses quentes, quando a duração dos dias é maior, isto é, época 

de incidência solar mais longa, há persistência de concentrações horárias bastante 

altas após as 16 hs., notando-se valores de 85 a 120Aig/m3 por volta das 21 horas, 

quando esperar-se-iam níveis em torno de zero. 

Apesar dis~o, episódios agudos não incidiram com maior frequência 

nesse período do ano, devido provavelmente às melhores condições de dispersão de 

poluentes, tais como um maior índice de pluviosidade e/ ou movimentos mais acen

tuados das massas de ar que dissipariam a poluição. 

Por outro lado, no início e no fim do inverno Gunho e agosto) veri

ficaram-se os maiores episódios agudos de poluição por ozona. As maiores concen

trações horárias ocorrem mais frequentemente na faixa de 9 a 15 hs. Foram raros os 

dias onde os níveis de ozona persistiram além das 18 hs. 

Entretanto, condições desfavoráveis à dispersão, a saber, menor plu

viosidade e maior proporção de dias com inversão térmica associada a calmarias, 

certamente contribuem para que os episódios agudos de maior gravidade e persis

tência ocorram nessa época, como anteriormente mencionado. 

8.2. Análise dos Receptores 

O estudo do comportamento dos receptores, ou da população expos

ta, em relação à poluição atmosférica ambiental, compreende a análise de duas 

coortes, originárias dos dois estudos transversais anteriormente realizados, mantidas 

as respectivas sazonalidades. 

Coorte 1 - Iniciada no verão de 1983, com reexames anuais em 1987, 1988 e 

1989. 

Coorte 2 - Iniciada no inverno de 1985, com reexames anuais em 1987, 1988 

e 1989. 

Somente numa primeira fase, em seu início, os dados observados para 

cada um dos grupos ou coortes se constituíram em estudos transversais. 
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Estudos Preliminares 

Em 1983 existiam 11 EMEis para atender a população pré-escolar do 

Município. Os grandes aglomerados urbanos como o Jardim Casqueiro, a Vila 

Nova, o Parque Fernando Jorge e a Vila Fabril (Cota 95), pela extensa área e 

densidade populacional, demandàram a criação de novas escolas. 

Em 1985, Cubatão já contava com 5 novas EMEis, totalizando 16 

escolas. A EMEI "Estado de Alagoas" foi instalada na Cota 95, nesse bairro as 

crianças se distribuíam pelas EMEis da Vila Elizabeth, Vila Couto e Cota 200. A 

região da Vila Nova recebeu a EMEI '1Estado de Minas Gerais" para atender à 

população concentrada nas cercanias da Vila São José, também conhecida como 

Vila Socó. 

A extensa região do Jardim Casqueiro, afastada da área de Cubatão 

Residencial, em direção a Santos, recebeu 3 novas EMEis localizadas de forma 

estratégica. A EMEI "Ilha Caraguatá", no bairro do mesmo nome, apesar de estar 

em área de influência do Jardim Casqueiro, possui acesso algo difícil, pois é 

necessário o uso de transporte coletivo entre essas localidades, se a população 

quiser atingir a infra-estrutura de comércio, escolas e serviços na área central do 
11Casqueiro". A inauguração daquela EMEI facilitou enormemente o acesso das 

crianças à instrução pré-escolar. A EMEI da "Vila dos Pescadores", da mesma 

forma se localiza em núcleo habitacional de mesmo nome, e está situada próximo à 
pista ascendente (ou Norte) da Via Anchieta, defronte ao Jardim Casqueiro. Essa 

EMEI atende às crianças da "Vila", e foi necessária dada à grande expansão porque 

passou o núcleo original no período de 1980 a 1985. A terceira EMEI, a 11Estado de 

Pernambuco", passava por reformas em 1983, sobrecarregando a EMEI "Almerinda 

Monteiro de Carvalho" única em condições de atender à população pré-escolar 

nesta época. A entrega da EMEI "Estado de Pernambuco" em 1985 permitiu a 

ampliação da oferta de vagas, abrangendo principalmente a área oeste do bairro. 

A Tab. 8.24 descreve a distribuição das amostras iniciais dos dois 

grupos estudados, segundo Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) de 

origem e área de abrangência dessa escola (bairro). 
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Dados Antropométricos 

Dada a necessidade do estabelecimento, de 11padrões de normalidade'' 

para os parâmetros ventilatórios e que esses padrões são estabelecidos a partir do 

estado de desenvolvimento somático, com dados precisos de estatura, peso e idade, 

além do sexo do indivíduo estudado, tais informações são apresentadas para os dois 

grupos em questão. 

TABELA8.24 
Distribuição inicial das amostras de crianças nas EMEis, segundo ano de 
realização do estudo transversal. 

1983 1985 
, , 

EMEI NUM. BAIRRO EMEI NUM. BAIRRO 

Almerinda 79 J. Casqueiro Almerinda 57 J. Casqueiro 
Amazonas 32 V. Sta. Rosa Alagoas 35 Fabril-Cota 95 
Bahia 61 V. Parisi Amazonas 39 V. Sta.Rosa 
Ceará 67 V. Nova Bahia 43 V. Parisi 
Goiás 35 C.Hab.31 /Marco Ceará 42 V. Nova 
M.Grosso 41 V. São Jose Goiás 24 C.Hab.31/Março 
Paraná 26 V. Couto I. Caraguata 9 I. Caraguatá 
R. Janeiro 17 V. Elizabeth Mato Grosso 44 V. São José 
RJaneiroi 24 Cota200 Minas Gerais 51 V. Nova 
São Paulo 67 P. F. Jorge Paraná 40 V. Couto 
Sergipe 21 V. Natal Pernambuco 46 J. Casqueiro 

R. Janeiro 23 V. Elizabeth 
R. Janeiro I 39 Cota 200 
São Paulo 65 P. F.Jorge 
Sergipe 42 V. Natal 
V.Pescadores 11 V.Pescadores 

Total 470 (11 EMEis) 610 (16 EMEis) · 

Fonte:FISCHER97 e HOFME!STER 134 
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A Tab. 8.25 mostra a distribuição das médias estaturais por EMEI, e 

pode-se verificar que a estatura distribuiu-se homogêneamente em tomo da média 

. de cada EMEI em particular. 

As escolas situadas em núcleos habitacionais de menor nível.sócio

econômico e distribuídas nas áreas mais periféricas do Município, apresentaram 

menores médias estaturais, como verificamos pela representação gráfica da Fig. 8.7. 

Por outro lado, aqueles bairros com melhores condições de vida, como Jardim 

Casqueiro e Vila Nova, estão no outro extremo da figura, indicando melhor desen

volvimento das crianças. As exceções no melhor grupo são as crianças da EMEI 

"Estado de Mato Grosso" (Vila Socó), cujas condições de habitação e nível sócio

econômico assemelham-se aos da Vila Natal e Cota 20oJ3
• As crianças dessas duas 

últimas áreas foram classificadas no pior grupo. 

TABELA8.25 
Distribuição da estatura (em em), por EMEI de Cubatão em 1983 e 1985.97•

98 

, 
MÉDIA NÚM. CO DIGO EMEI DESV. RES. EST. EST. 

PADR. MÁX. M(N. n!l 

20AC Almerinda 117,3 5,4 5,3 131 104 136 
21AL Alagoas 112,4 3,5 3,7 120 106 35 
22AM Amazonas 118,1 5,6 5,3 130 99 71 
23BA Bahia 116,6 5,2 5,1 128 105 104 
25IC I.Caraguatá 113,8 5,8 5,9 121 104 9 

26CE Ceará 118,5 5,8 5,9 134 104 109 
27GO Goiás 117,3 5,8 8,8 130 104 59 
29MT M. Grosso 116,9 5,0 5,0 127 102 85 
30MG M. Gerais 117,8 4,7 4,8 126 107 51 
31PR Paraná 117,2 4,9 4,9 129 104 66 
32PE Pernambuco 116,9 5,9 6,2 129 106 46 
35RJ RJaneiro 112,1 5,9 5,1 122 90 40 
36RI RJaneiro I 114,6 4,4 4,4 125 105 63 
38SP Sao Paulo 116,8 5,0 5,0 127 104 132 
39SE Sergipe 114,6 5,0 5,0 127 103 63 
40VP V .Pescadores 113,1 3,4 3,0 120 107 11 

Todo Grupo 116,5 5,4 5,4 134 90 1080 

Teste de LEVENE - 15,1091 P=0,1644 (n.s.). 
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As diferenças das médias estaturais entre EMEis, entretanto, não 

foram estatísticamente significantes. 

EM EI 
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FIGURA8.7 
Representação gráfica da distribuição das médias estaturais de pré-escolares, 
por EMEI (bairro). 

Com a introdução da variável SEXO, como se obsexva na Tab. 8.26 
não houve diferença significativa na distribuição das médias de estatura ou de peso. 

Isso reforça a idéia de que nessa faixa etária escolhida para se iniciar 

o estudo, isto é, 6 anos de idade, tanto as crianças do sexo masculino, quanto do 

feminino encontram-se numa mesma fase de desenvolvimento somático. Essa cons

tatação auxilia na eliminação de possíveis fatores de confusão ao serem analisados 
os resultados espirométricos.26,27.29,66,76,tOS,t40,t4s,tss,t7t,207,234.239,260.277 



TABELA8.26 
Distribuição da estatura (em), e do peso (kg), médios segundo sexo de 
crianças pré-escolares dos grupos de 1983 e 1985 de Cubatão. 

ESTATURA 
\ 

SEXO MÉDIÀ DESVIO PADRÃO MÁXIMA MÍNIMA 

Masculino 116,6 5,5 134 90 
Feminino 116,4 5,4 131 99 

Teste de: LEVENE176 - F:O,OS P:0,77~n.s.~ 
WELCH28 - F:0,64 P-0,42 n.s. 

PESO 

MÉDIO DESVIO PADRÃO 
, 

MÍNIMO SEXO MAXIMO 

Masculino 21,4 3,3 38,7 13,5 

Feminino 21,3 3,6 41,0 11,4 

Teste de: LEVENE176 - F:3,67 P = 0,0464~ n.s. ~ 
WELCH28 - F:0,26 P=0,6109 n.s. 

Contudo, ao ser associada a variável ANO de realização do exame na 

análise do comportamento da variável ESTATURA, aparecem diferenças significa

tivas entre os dois grupos, como mostra a Tab. 8.27. 

TABELA8.27 
Distribuição da estatura (em) de pré-escolares, por ano de realização do 
exame espirométrico. 

Estatura Desvio Estatura Estatura Total 
ANO Média Padrã'o Máxima Mínima Amostra 

1983 117,7 5,3 132 104 470 

1985 115,6 5,4 134 90 610 

Entre GRUPO - 1166,43 F=40,83 Levene176 F= 0,02 P=0,8934 
No GRUPO -31569,82 Welch28 F=41,09 P=0,0001 
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A tendência aparentemente pior do Grupo de 1985 em relação ao 
Grupo de 1983 se explica ao considerarmos a época de realização dos exames. Os 

. exames do Grupo/85 foram realizados no primeiro semestre letivo e os· do 

Grupo/83 no segundo, ao final do ano, onde são encontradas maiores proporções 
de crianças que já comp~etaran;t · 7 anos de idade encontrando-se provavelmente 

num estágio mais adiantado de crescimento somático em vista das rápidas mudan
ças que se verificam nessa faixa etária26•97•134•155.233,234,239. 

Como já foi anteriormente mencionado os padrões de normalidade 
para os parâmetros espirométricos são obtidos em função da estatura e da idade das 

crianças, e diferenças de desenvolvimento somático entre grupos que se pretende 

comparar acabam se corrigindo não determinando influências significativas nos 

resultados espirométricos que forem obtidos. 

A simples verificação das diferenças entre o padrão esperado 

(POLGAR233) que mostra a Tab. 8.28, para cada ano estudado, reforça essa afir

mação. Os padrões preditivos para as variáveis espirométricas consideram como 

maior determinante de variação, a estatura do indivíduo. 

Nota-se que para o Grupo de 1983 os padrões são algo superiores aos 

esperados para o Grupo/85. Entretanto, os valores espirométricos médios observa
dos demonstram que o Grupo/83 teve um pior desempenho proporcional que o 

Grupo/85. 

A Tab. 8.29 descreve o comportamento das variáveis espirométricas 

em relação aos respectivos padrões e testes estatísticos aplicados ao ser controlado 

o fator ANO de realização dos exames. Isso, em última instância, reflete o compor

tamento dos dois grupos de pré-escolares estudados. 

Observando-se inicialmente os valores dos testes estatísticos para os 

padrões esperados de cada variável a partir das equações de POLGAR233
, pode-se 

ver que ao controlarmos o fator ANO há diferenças entre os grupos. 

Entretanto ao serem verificados os valores dos testes estatísticos das 

proporções de afastamento entre os resultados espirométricos observados (isto é, 
desempenho das crianças) os valores preditivos ou de referência (POLGAR233), a 

significância chegou a níveis de 1%. Isso nos diz que o desempenho ventilatório dos 
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dois grupos é diferente, e de certo devido a outros fatores que não apenas os 

constitucionais (idade, peso, estatura e sexo) das crianças examinadas. 

TABELA8.28 
Distribuição das médias espirométricas observadas e respectivos padrões 
médios, segundo ano de realização do exame. 

1983 1985 

CVF Paciente 1.369 1.435 
(ml) Padrao 1.465 1.403 

VEF1,0 Paciente 1.159 1.254 
(ml) Padrão 1.321 1.256 

VEF1,0% Paciente 84,4 87,5 
(%) Padrão 90,0 89,5 

VVM Paciente 43.446 46.990 
(ml) Padrão 49.479 47.106 

PEAKFLOW Paciente 2.528 2.614 
(1/s) Padrão 3.191 3.017 

FMF Paciente 1.441 1.745 
(1/s) 25-75% Padrão 1.686 1.592 

( 

' 

FMFt(seg.) 1,6 1,3 

TOTAL 470 610 

Fonte: FISCHER97 e HOFMEISTER
134

. 

Para reforçar o acima exposto, procedeu-se à decomposição das pro

vas ventilatórias dos dois grupos estudados por EMEI. Também foi feita uma clas

sificação dessas provas em NORMAIS E ALTERADAS como mostra a Tab. 8.30. 
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Provas funcionais normais são aquelas cujos valores atingiram 75% e 

mais, quando comparadas a valores-referência (POLGAR233
), e alteradas, as cujos 

.valores observados situaram-se abaixo dessa percentagem. 

TABELA8.29 
Distribuição dos valores de testes estatísticos e respectivos níveis de 
signiticância verificados para cada variável espirométrica de pré-escolares de 
Cubatão (Grupos 83 e 85), controlado o fator ANO de exame.28

•
176 

VARIÁVEL 

CVF (M) 
CVF ~~~ CVF 

VEFl,O (M) 
VEFl,O (P) 
VEFl,O (%) 

VEFl,O% (M) 
VEFl,O% (P) 
VEFl,O% (%) 

VVM (M) 
IVVM (P) 

' VVM (%) 

"PF" (M) 
"PF" (P) 
"PF" %) 

FM~5-75% ( M) 
FM~5-75% (P) 
FM 25.;75% (%) 

FMFt 

Legenda: n.s. - não significante. 

• -significante a nível de 5%. 

•• -significante a nível de 1%. 

, 
ESTATISTICA 
DE LEVENE 

F SIGNIF. 

0,47 
0,75 

67,00 

4,54 
1,68 

184,37 

20,22 
0,03 
5,25 

4,28 
1,07 

180,97 

4,39 
0,17 

51,51 

0,15 
0,33 

168,29 

95,48 

(M)-medido 

(P)-prcvisto 

(%)-(MfP)•too 

n.s. 
n.s. 
** 

* 
n.s. 
** 

** 
n.s. 
* 

* 
n.s. 
** 

* 
n.s. 
** 

n.s. 
n.s. 
** 

** 

ESTATÍSTICA 
COMPARATIVA 

UTILIZADA F SIGNIF. 

Fisher 17,49 ** 
Fisher 30,78 ** 
Welch 15,55 ** 

Welch 40,84 ** 
Fisher 41,92 ** 
Welch 42,87 ** 

Welch 51,31 ** 
Fisher 5,56 * 
Welch 1,58 n.s. 

Welch 40,20 ** 
Fisher 40,62 ** 
Welch 41,99 ** 

Welch 4,08 * 
Fisher 36,51 ** 
Welch 23,43 ** 

Fisher 95,52 ** 
Fisher 41,94 ** 
Welch 55,35 ** 

Welch 26,00 ** 
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TABELA8.30 
Distribuição e classificação das provas funcionais ventilatórias de pré
escolares de Cubatão, segundo o ano de realização do teste. 

PROVAS FUNÇÃO PULMONAR 

'.GRUPO 1983 GRUPO 1985 

NORMAIS ALlERADAS SUBTOTAL NORMAIS ALlERADAS SUBTOTAL 

Almerinda 42 53% 37 43% 79 100% 23 40% 34 60% 57 100% 
Alagoas - - - - - - 17 49% 18 51% 35 100% 
Amazonas 15 47% 17 53% 32 100% 25 64% 14 36% 39 100% 
Bahia 25 41% 36 59% 61 100% 39 91% 4 9% 43 100% 
Ceará 33 49% 34 51% 67 100% 21 50% 21 50% 42 100% 
Goiás 18 51% 17 49% 35 100% 12 50%' 12 50% 24 100% 
I.Caraguatá - - - - - - 9 100 o o 9 100% 
Mato Grosso 19 46% 22 54% 41 100% 24 55% 20 45% 44 100% 
Minas Gerais - - - - - - 40 78% 11 22% 51 100% 
Paraná 11 42% 15 58% 26 100% 24 60% 16 40% 40 100% 
Pernambuco - - - - - - 30 65% 16 35% 46 100% 
R. de Janeiro 4 25% 13 77% 17 100% 15 65% 8 35% 23 100% 
R. de Janeiro I 5 21% 19 79% 24 100% 31 79% 8 21% 39 100% 
São Paulo 31 46% 36 54% 67 100% 40 62% 25 38% 65 100% 
Sergipe 6 29% 15 71% 21 100% 19 45% 23 55% 42 100% 
V. Pescadores - - - - - - 8 73% 3 27% 11 100% 

TOTAL 209 45% 261 55% 470 377 62% 233 38% 610 

Fonte:(97,98) 
Legenda: NORMAIS • t<Jdo& oc parametros dentro doe limites de normalidade. 

ALlERADOS • ao menos um dos parâmetros ventilatórios <75% do valor de referência de POLGAR. 

Considerando-se a distribuição da Tab. 8.30, por ANO de realização 

dos testes espirométricos, verifica-se que em 1983 havia predominância de provas 

funcionais alteradas (55,5%) e em 1985 maior proporção de provas normais (62%). 

Os maiores valores anormais, isto é, provas funcionais com maior 

proporção de redução, ocorreram nas variáveis denominadas "Peak Flow" e FMF25• 

75%. Isso caracteriza predominância de quadros pulmonares obstrutivos, de acordo 

com os resultados de diversos autores citados no Cap. 4. 

As Figs. 8.8 e 8.9 mostram a distribuição das EMEis em dendrogra
mas hierarquizando os valores médios medidos de "Peak Flow" e FMF25_75%, res

pectivamente, com os diferentes "clusters" com p < 0,05. 
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1983 

(-) ~------------~ (+) 

FIGURAS.S 
Dendrograma da distribuição das EMEis e ordenação em ordem crescente 
das médias de "Peak Flow". 

As figuras agrupam as escolas com médias semelhantes, isto é, as que 

não apresentam diferenças significantes entre sí, separando-as das em grupos 

homogêneos. 

Pelo "ranking11 das escolas para essas variáveis, podemos concluir que 

apesar do nível sócio-econômico da população da região ser aproximadamente 

semelhante, sobressaem-se em qualquer dos anos sempre as mesmas escolas. As 

piores colocadas no 11ranking" para qualquer das duas variáveis são as EMEis RJ 

(Vila Elizabeth), AL (Cota 95) e RJI (Cota 200), coincidentemente situadas no 

mesmo perímetro industrial, estando mais sujeitas à exposição a poluentes oxidantes 

oriundos da Refinaria de Petróleo e outras indústrias petroquímicas12.S7•72.SS. 

No grupo intermediário estão as EMEis da área central e de Vila 

Nova, um tanto mais distantes da influência direta da área industrial. Poderão 

sofrer seus efeitos secundariamente, por ação da micrometeorologia 
locals,ls9,99,I59,16I,I69,20I,214,262. 



O grupo de melhor desempenho reune as EMEis do J d. Casqueiro 

(Alm, PE, VP, ICA) bastante afastadas do polo industrial de Cubatão, e também a 

EMEI Bahia de Vila Parisi, cujos efeitos maiores são os decorrentes da exposição à 
poluição por material particulado e dióxido de enxofre65

•
72

•
77

•
83.214

•252.264. O primeiro 

grupo de escolas pode ~er afetado pelo carreamento da poluição por ação dos 
\ 

ventos. Eventualmente sofre a influência . da poluição oriunda de fontes fixas 

situadas em São Vicente e do terminal de petróleo de Alemoa (Mun. de 
Santos) 14,16,69,91,113,114,141,163,205. 

1983 

1985 

(-) ~·------------~(+) 

FIGURA8.9 
Dendrograma da distribuição das EMEis e classificação em ordem crescente 
de valores-médios de FMFzs-75%' 

De modo geral, esse estudo preíiminar97
•
134 concluiu que a combi

nação dos diversos poluentes (MP, so2, 0 3, NOx, HCNM) com o deslocamento das 

plumas através do sistema local de vento do conglomerado industrial para a região 
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onde se encontram as EMEis AL, PR, CE, RJ, RJI e MT, além de zonas específicas 
de calmaria, fizeram com que os piores valores espirométricos fossem assinalados 

nesses locais críticos. 

Apesar da\ signifiicativa melhoria verificada nos espirogramas ao 
serem comparados os 2 grupos (1983 e 1985) coincidir com a redução global dos 

níveis de poluição do ar com o início da implantação do programa de controle 

instituído pela CETESB, ainda persistiram pontos críticos com EMEis que apresen

taram alta proporção de provas funcionais alteradas. Desse estudo concluiu-se que a 
poluição do ar em Cubatão afetou o trato respiratório de pré-escolares clinicamente 

normais, de forma aguda ou sub-aguda diferentemente em relação à localização da 

EMEI que atendia essas crianças134• 

Fonnação das Coortes 

O estudo preliminar de provas funcionais ventilatórias feito nos pré

escolares evidenciou que· a área de Cuba tão não pode ser analisada como um bloco, 

porém devem ser consideradas as regiões ou núcleos críticos segundo o tipo de 
poluente majoritariamente atuante ou a combinação deles. Surgiu daí a necessidade 

de reavaliação da real magnitude da ação sobre a saúde dos poluentes emitidos 

pelas principais fontes, além de conferir a eficácia da implantação progressiva do 

programa de controle da CETESB sobre a evolução das provas funcionais dessas 

crianças. 

Em vista da redistribuição das crianças previamente amostradas, 

agora pelas escolas de Primeiro Grau da Rede de Ensino Estadual, Municipal ou 

Particular, foi realizado um novo agrupamento das amostras. As crianças encontra

das no primeiro reexame {1987) frequentando alguma escola de Primeiro Grau no 

Município foram reagrupadas com base no endereço residencial em um dos 9 gru

pos estabelecidos segundo área geográfica de interesse para caracterização de 

exposição à poluição. 

A Fig. 8.10 representa os principais agrupamentos realizados, con

forme local de residência com a seguinte discriminação: 
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GRUPO 1 (JCA)- Jardim Casqueiro e Vila dos Pescadores. 

GRUPO 2 (VNO)- Vila Nova e Vila São José. 

GRUPO 3 (VNA)- Vila ~atai, Morro do Pica Pau Amarelo e Conjunto 31 

de Março. 

GRUPO 4 (JNR)- Ilha Caraguatá e Jardim Nova República*. 

GRUPO 5 (VPA)- Vila Parisi e Jardim São Marcos. 

GRUPO 6 (CNT)- Centro, Vila Couto, Vila Elizabeth, Vila Santa Rosa. 

GRUPO 7 (JIN) - Parque Fernando Jorge, Jardim Costa e Silva e Jardim 

das Indústrias. 

GRUPO 8. (C95) - Vila Fabril, Cota 95,. Usina Henry Bordem, Pilões e 

Água Fria. 

GRUPO 9 (C200)- Cota 200 e Cota 400. 

Nota:(*) Jardim Nova República agrupa-se a partir de 1987. 

As crianças do estudo preliminar foram reagrupadas também sob 

essas novas bases. Assim ficou denominada Coorte 1 o grupo inicialmente exami

nado em 1983 (Verão) e Coorte 2 aquele estudado em 1985 (Inverno), mantida a 

respectiva sazonalidade. 

Perdas 

Estudos prospectivos de vários anos demandam também a avaliação 

da importância daqueles indivíduos que saíram (perdas) da amostra ao longo do 

período estudado, sobre a influência nos resultados dos que continuaram a integrar 

a coorte. 

A Fig. 8.11 representa as perdas de crianças da amostra (grupos 83 e 

85) durante o período de 1983 a 1989. Na sequência de círculos à esquerda da 

figura, estão representados o grupos amostrais remanescentes e nos quadrados as 
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respectivas perdas. Os círculos à direita na figura, representam as perdas 

proporcionais da amostra ao longo do tempo de seguimento das Coortes. 

/' 

i 

sAo BERNARDO 00 CAMPO 
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FIGURA8.10 
Distribuição espacial das áreas de reagrupamento das Coortes 1 e 2. 

1 JCA 
2 VNO 
3 VNA 
4 JNR 
5 VPA 
6 CNT 
7 JIJII 
8 C9; 
9 C200 

Originalmente a grupo de 1983 tinha 470 crianças, com 47% do sexo 

masculino e 53% do feminino. Ao longo do período de estudo esse grupo/83 perdeu 

num espaço de 6 anos 38% dos meninos e 28% das meninas, um total de 152 

crianças. 

A maior proporção de perdas de crianças do sexo masculino provavel

mente tem associado além do processo de mudança da farru1ia para fora de 



Cubatão, seu próprio engajamento em alguma forma de trabalho para auxiliar o 

orçamento doméstico, face estarem numa faixa etária mais elevada, o que contribui

ria para evasão escolar. Entretanto, decorridos 6 anos do primeiro exame, ainda há 

68% das crianças iniciais no grupo. 
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1988 1989 

ano 

1988 1989 

ano 

FIGURA8.11 

68% 

79% 

Representação gráfica da evolução do número de crianças das amostras das 
Coortes 1 e 2. 

Já no Grupo de 1985, com 610 crianças, 51% eram meninos e 49% 

meninas, as perdas totalizaram 21% de meninos e 24% de meninas e somam 140 
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indivíduos da amostra inicial num período de 4 anos. No grupo a maior perda 

relativa foi de meninas, mas não difere significativamente dos meninos (vide Tabela 

8.31). 

As maiores, perdas, em ambos os grupos, se deram na época de. transi-, 
ção entre a pré-escola e o primeiro grau. Uma hipótese é que as fatru1ias em geral 

migram preferencialmente após a conclusão de um ciclo de instrução dos filhos. 

O total das perdas do Grupo/83 com 32% ao longo de 6 anos e o 

Grupo/85 com 23% em 4 anos, é bem inferior às referidas por autores que realiza

ram estudos prospectivos 7•
79

•
108

•
111

•
147

•
190

•
281

• 

Essa percentagem de perda relativamente pequena vem fortalecer as 

conclusões sobre a evolução das provas funcionais ventilatórias daqueles que 

continuaram a integrar esse estudo, como será visto subsequentemente(vide Tabs. 

8.31 e 8.32). 

Ao final do reexame do ano de 1989 resolvemos testar a importância 

dos desempenhos iniciais daqueles que deixaram a pesquisa ao longo do período de 

estudo, no comportamento das variáveis espirométricas que seriam estudadas na 
sequência temporal (1983 a 1989). 

A Tab. 8.31 mostra a comparação das médias de variáveis antropomé

tricas e espirométricas entre crianças do Grupo /83 que deixaram o estudo ( ou 

perdas) e as que chegaram até o reexame de 1989 (ou Coorte). 

A Tab. 8.32, à semelhança da Tab. 8.31, mostra as mesmas compara

ções de médias para o Grupo/85. 

O teste estatístico usado para essa análise foi o de Bonferroni, que faz 

comparações múltiplas das médias dos grupos, isto é, PERDAS/COORTE, e 

masculino/ feminino. 28
•
296 

Fixando-se a significância ao nível de 5% pode-se confirmar que não 

houve diferenças entre esses grupos (e sub-grupos) em relação às variáveis 

antropométricas, e principalmente, entre as espirométricas. 
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TABELA8.31 
Comparações de médias de variáveis antropométricas e espirométricas do 
Grupo/83. 

GRUPO AMOSTRAL 
COORTE I 

Masc. P 
ESTAT. C 

(em) Fem. P 
c 

Masc. P 
PESO C 
(kg} Fem. P 

c 

Masc. P 
CVF C 
(I) Fem. P 

c 

Masc. P 
VEF C 

(1,1,0 F p 
1 em. 

c 

Masc. P 
VEF..1 0% C 

(o/o) Fem. P 

VVM 
(1) 

PFE 
(1/s) 

c 

Masc. P 
c 

Fem. P 
c 

Masc. P 
c 

Fem. P 
c 

Masc. P 
FMF25.-75% C 

(lfS) Fem. P 
c 

MÉDIA DESVIO MÁXIMO MÍNIMO 
PADRÃO ' \ 

"' F NIVEL 
SIGNIF. 

\ 

118,2 4,7 
118,0 5,5 
116,9 5,3 
117,9 5,3 

21,7 2,7 
21,8 3,5 
21,2 2,6 
21,9 3,7 

1,46 0,24 
1,44 0,28 
1,32 0,25 
1,26 0,24 

1,24 0,24 
1,21 0,25 
1,09 0,24 
1,12 0,25 

84,5 
83,9 
86,2 
84,4 

46,3 
45,3 
40,9 
42,1 

2,64 
2,63 
2,38 
2,43 

1,68 
1,58 
1,72 
1,53 

6,8 
8,8 
7,7 
8,0 

8,8 
9,4 
9,1 
9,4 

0,79 
0,76 
0,77 
0,81 

0,50 
0,55 
0,55 
0,54 

128,0 
132,0 
130,0 
129,0 

27,2 
36,3 
31,0 
41,0 

2,19 
2,08 
2,04 
1,96 

1,98 
1,86 
1,75 
1,74 

94,7 
114,9 
96,9 
96,9 

74,1 
69,8 
65,6 
65,1 

5,89 
4,38 
3,89 
4,28 

2,95 
2,88 
3,12 
2,94 

106,0 0,83 n.s. 
104,0 
106,0 0,20 n.s. 
103,5 

14,5 0,83 n.s. 
15,0 
16,3 0,12 n.s. 
15,0 

0,95 0,55 n.s. 
0,63 
0,69 0,09 n.s. 
0,68 

0,66 0,39 n.s. 
0,42 
0,51 0,36 n.s. 
0,37 

62,9 0,64 n.s. 
55,6 
51,0 0,14 n.s. 
53,8 

24,6 0,40 n.s. 
15,9 
19,2 0,36 n.s. 
13,9 

0,81 0,93 n.s. 
0,94 
0,89 0,64 n.s. 
0,81 

0,41 O, 16 n.s. 
0,34 
0,61 1,00 n.s. 
0,29 

NOTA. O teste utilizado C01 o de Donferrom para comparações múltiplas de méd1as ao n!Vel de 5%~"':ro. Legenda. Perda (P), 

Coorte (C). 
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TABELA8.32 
Comparações de médias de variáveis antropométricas e espirométricas do 
Grupo/85. 

, , , , 
GRUPO AMOSTRAL MEDIA DESVIO MAXIMO MINIMO F NIVEL 
COORTE2 ' PADR. SIGNIF. 

\ 

Mas c. p 116,2 5,6 130,0 105,0 0,84 n.s. 
ESTAT. c 116,1 5,0 133,5 104 o 

(em) F em. p 115,3 5,4 131,0 103:5 0,60 n.s. 
c 115,6 5,4 130,0 100,0 

Ma se. p 20,8 2,7 32,7 16,1 0,12 n.s. 
PESO c 21,6 3,5 37,0 13,7 
(kg) F em. p 20,9 3,9 35,1 15,0 0,87 n.s. 

c 21,0 3,5 38,8 14,0 

Ma se. p 1,48 0,27 2,16 0,79 0,39 n.s. 
CVF c 1,51 0,25 2,20 0,61 

(l) F em. p 1,35 0,25 2,15 0,71 0,34 n.s. 
c 1,39 0,31 3,75 0,77 

Ma se. p 1,30 0,25 1,86 0,67 0,52 n.s. 
VEF 0 c 1,32 0,21 1,88 0,48 

o r' F em. p 1,18 0,23 1,82 0,65 0,25 n.s. 
c 1,21 0,24 1,94 0,68 

Ma se. p 88,1 5,3 96,6 74,0 0,68 n.s. 
VE~o% c 87,7 5,6 97,8 64,5 

( o' F em. p 86,8 5,9 96,7 69,8 0,32 n.s. 
c 87,7 7,7 97,4 48,5 

Ma se. p 48,9 9,2 69,6 25,0 0,53 n.s. 
VVM c 49,6 8,0 70,5 18,0 

(l) F em. p 44,1 8,6 68,2 24,2 0,25 n.s. 
c 45,4 9,0 72,6 25,5 

Ma se. p 2,74 0,74 4,78 1,27 0,83 n.s. 
PFE c 2,76 0,74 6,03 1,26 
(l/s) F em. p 2,48 0,75 5,43 1,09 0,28 n.s. 

c 2,59 0,72 4,80 0,92 

Ma se. p 1,90 0,52 3,31 0,66 0,52 n.s. 
FMF ~ c 1,95 0,55 4,01 0,78 

o7?J75 OFem. p 1,72 0,55 3,12 0,61 0,19 n.s. 
c 1,82 0,55 3,58 0,39 

NOTA: O teste usado foi o de Donferroni para comparação múltipla de médias ao nível de 5%28•296. Legenda: Perda (P); 

Coorte (C). 
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Isto nos diz que as perdas de crianças dos grupos ao longo do estudo, 

felizmente não modificou o comportamento dos resultados da amostra remanescen

. te, indicando procedimentos de amostragem bem efetuados.108.242 

Evolução dos Dados Antropométricos das Coortes 1 e 2 

Apesar de não se tratar de objetivo específico deste trabalho, foi feita 
uma análise da evolução dos dados antropométricos das 2 coortes em questão. A 

faixa etária em que se desenvolveu o estudo, infância e adolescência, caracteriza-se 

pelos rápidos câmbios somáticos, notadamente a estatura. Considerando-se a estrei

ta associação entre o desenvolvimento físico e as variáveis espirométricas234, poder

se-ia incorrer em erro na interpretação dos resultados espirométricos caso alguma 

das áreas de agrupamento apresentassem um desenvolvimento antropométrico 

discrepante das demais. 

As Tabs. 8.33 e 8.34 apresentam respectivamente a evolução da distri

buição da estatura média segundo sexo, em todas as áreas das Coortes 1 e 2. 

A distribuição no ponto inicial do estudo de Coorte (1983) mostra que 

áreas de menor nível sócio-econômico, como Cota 200, Vila Elizabeth e Cota 95, 

apresentam as menores médias de estatura, tanto entre as crianças do sexo masculi

no, como do feminino. Essa distribuição era esperada, em função de resultados 

obtidos nos estudos preliminares quando as crianças foram agrupadas por EMEI 

que frequentavam33
•
97

•
134

• 

Os resultados antropométricos analisados considerando-se o reagru

pamento da amostra por endereço residencial, e não mais pela EMEI de origem, 

mostram comportamento semelhante aos estudos preliminares, confirmando a per

tinência da metodologia utilizada para fazer tal reagrupamento. 

Começando-se a análise do comportamento das estaturas médias pela 
Coorte 1, chamam a atenção inicialmente, os maiores valores médios encontrados 
nas meninas. Elas mantiveram essas diferenças em relação aos meninos, ao longo 

dos 4 pontos de exame29
•
31

•
234

•
239

•
277

• 
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TABELA8.33 
Evolução da distribuição da estatura média (em em) - para ambos sexos da 
Coorte 1, segundo área de Cubatão176 • 

1983 1987 1988 1989 

196 

LOCAL SEXO MÉDIAEPM MÉDIAEPM MÉDIAEPM MÉDIAEPM 
' 

1 JCA Ma se. 118,6 0,8 138,3 0,9 146,2 1,6 

F em. 117,6 0,8 141,7 1,2 149,1 1,1 

2 VNO Ma se. 118,6 0,7 138,1 1,0 144,8 1,1 

F em. 118,9 0,6 140,5 1,0 148,1 0,9 

3 VNA Ma se. 117,5 1,3 137,0 1,4 142,6 1,7 

F em. 113,9 1,1 137,5 1,9 144,1 1,7 

Ma se. * * 138,0 2,8 140,1 2,3 4 JNR 
F em. * * 140,8 2,7 146,8 2,0 

Ma se. 117,7 0,9 136,1 1,5 ** ** 
5 VPA 

F em. 117,8 1,0 139,4 1,9 ** ** 

6 CNT Ma se. 115,5 1,0 137,0 1,8 142,1 2,6 

F em. 116,8 1,1 . 142,7 1,9 147,8 1,8 

7 JIN Ma se. 118,1 0,9 138,4 1,2 144,8 1,0 

F em. 117,7 0,8 142,9 1,4 150,2 1,3 

8 C95 Ma se. 118,5 6,5 137,0 5,0 - -
F em. 117,5 5,5 135,8 2,2 149,4 1,9 

9 C2<D Ma se. 116,3 1,9 137,5 2,2 144,3 3,1 

F em. 114,6 0,8 137,2 2,0 144,4 1,8 

COORTE 1 117,7 0,2 139,3 0,4 146,2 0,4 
LEVENE:LOCAL F2,89 

(p<O,OS) 

Fl,28 
(n.s.) 

F 3,08 

(p<O,OOI) 

SEXO F 0,88 F 5,66 F 1,18 

(n.s.) (p<O,OS) (n.s.) 
NOTAS:(")· Não havia indivíduos a mostrados vivendo nesses bairros. 

(" ") • Os moradores de Vila Parisi foram transferidos para o Jardim Nova República. 

152,3 1,7 

155,2 1,0 

151,7 1,2 

155,2 0,9 

149,1 2,1 

151,8 1,6 

148,2 2,3 

153,4 1,5 

** ** 

** ** 

148,5 

152,9 

151,1 

155,1 

-
155,7 

149,4 

151,7 

152,7 
F 2,12 

(p<O,OS 

Fl,Sl 

(n.s.) 

3,4 

2,0 

1,2 

1,2 

-
1,6 

5,9 

1,8 

0,4 



TABELA8.34 
Evolução da distribuição da estatura média para ambos sexos da Coorte 2, 
por área de Cubatão176

• 

1985 1987 1988 1989 
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LOCAL SEXO MÉDIAEPM MÉDIAEPM MÉDIAEPM MÉI)IAEPM 

1 JCA 
Ma se. 

F em. 

2 VNO Ma se. 

F em. 

3 VNA Ma se. 

F em. 

4 JNR Ma se. 

F em. 

5 VPA Ma se. 

F em. 

6 CNT Masc. 

F em. 

7 JIN Ma se. 

F em. 

8 C95 Ma se. 

F em. 

9 am Mas c. 

F em. 

COORTE2 

LEVENE:LOCAL 

SEXO 

116,2 

116,2 

117,3 
116,6 

114,9 
112,1 

114,0 
114,0 

115,4 
113,7 

115,9 
116,1 

116,4 

115,7 

112,3 
113,4 

113,1 
114,6 

117,7 

F 5,12 

(p<O,OOl) 

F0,36 

(n.s.) 

0,7 

0,8 

0,5 

0,6 

1,0 
0,9 

2,5 
1,5 

0,9 
0,9 

0,8 
1,2 

0,9 
0,8 

0,9 
0,9 

0,8 
1,2 

0,2 

129,8 
129,6 

130,5 
129,5 

128,8 
124,7 

126,6 
125,5 

127,7 
125,3 

126,8 
127,9 

128,6 
128,9 

124,2 
124,7 

127,1 
128,4 

139,3 

F 6,52 

(0,001) 

Fl,OO 

(n.s.) 

0,9 

1,0 

0,6 

0,7 

1,2 
1,1 

2,1 
1,2 

1,3 
1,9 

1,1 
1,3 

1,0 
1,3 

0,8 
0,8 

1,1 

1,6 

0,4 

136,5 0,9 
135,6 1,1 

135,7 0,6 

135,5 0,8 

133,8 1,2 
131,0 1,5 

132,0 1,3 
131,9 1,2 

•• •• 
** ** 

132,1 1,3 
134,1 1,1 

134,0 1,1 
136,6 1,4 

129,8 0,8 
131,0 0,9 

132,9 1,1 

134,4 1,6 

146,2 0,4 

F 3,39 

(p<O,OOI) 

F 1,16 
(n..s.) 

NOTAS: ( .. ).Os moradores de Vila Parisi foram transferidos para o Jardim Nova República. 

141,8 0,9 
140,9 1,2 

141,1 0,7 

142,4 0,9 

138,9 1,3 
136,0 1,4 

138,6 1,2 

140,2 1,5 

•• • • 
** ** 

138,4 1,4 
142,2 1,3 

139,4 1,1 
143,7 1,5 

135,9 1,0 
136,3 1,2 

137,8 1,3 
139,3 1,6 

152,7 0,4 

F 3,37 

(p<O,OOI) 

F1,31 

(n.s.) 



Parece que o estirão, entre os 6 e 10 anos de idade, ocorreu mais 

acentuadamente nas meninas e foi responsável pela manutenção das diferenças 

observadas até o ano de 1989. 

As diferenças médias nos reexames anuais subsequentes evoluiram 
\ . 

em ritmo aparentemente constante entre os· dois sexos, com incremento médio 

anual de 6,5cm. 

Em relação a essa Coorte 1 a única evolução diferente das demais 

ocorreu com as meninas da área 6 (Centro e Vila Elizabeth); as quais cresceram 

26,9cm no período de 1983 e 1987, enquanto que os demais sub-grupos apresenta

ram um crescimento médio de 21,6cm. 

Os testes estatísticos realizados não mostraram diferenças significati

vas na evolução das médias dos 9 sub-grupos ao longo do período de estudo (1983-

1989). As diferenças mais significativas (p < 0,05) entre as áreas ou sub-grupos 

estudados ocorreram nos anos de 1983 e 1988. Considerando-se a variável SEXO a 

única diferença significativa entre médias estaturais deveu-se ao grupo de meninas 

da área 6 (Centro), como foi mencionado acima. 

O comportamento da evolução das estaturas médias dos 9 agrupa

mentos da Coorte 2 (1985) foi distinto do observado na Coorte 1. 

Na Coorte 2 não foram verificadas diferenças significativas entre 

meninos e meninas, pelo menos até os 10 anos de idade. Conjectura-se que é na 

pré-adolescência (11-13 anos) que as meninas entrarão no estirão característico à 

·semelhança do observado na Coorte 1. O incremento médio anual foi de 6, 1cm, 

. com ligeira vantagem de 1,3cm para as meninas, porém sem ser estatisticamente 

significante. 

As mais significativas diferenças (p<0,001) foram relativas às áreas de 

Cubatão. À semelhança da Coorte 1, também na Coorte 2 os locais com menores 

médias foram a Cota 95 (área 8), Cota 200 (área 9), Ilha Caraguatá (área 4) e 

Centro/Vila Elizabeth (área 6), isto é, aqueles agrupamentos que congregam 

amostras de nível sacio-econômico mais baixo33
• 

Apesar disso, todas as áreas apresentaram incrementos médios anuais 

semelhantes, mantidas as diferenças acima mencionadas. 
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Comparando-se ambas as coortes no momento correspondente aos 10 

anos de idade das crianças, pode-se verificar que o crescimento acumulado entre os 

6 e 10 anos foi maior na Coorte 2, embora tenha sido sistematicamente examinada 

com 4 meses de antecedência em relação à Coorte 1. O crescimento médio acumu

lado da Coorte 1 foi de \21,6cm,já a Coorte 2 mostrou um incremento médio de 

24,6cm. Não se pode prever como será o desenvolvimento da Coorte 2 nos mesmos 

momentos da Coorte 1, mas aparentemente a Coorte 2, por razões que se desco

nhece, parece desenvolver-se em melhores condições que a outra. 

Considerando-se que as diferenças das médias das variáveis antropo

métricas foram relativamente pequenas, tanto entre os grupos (ou áreas de 

Cuba tão), como entre as Coortes 1 e 2, verifica-se que a equação de predição de 

POLGAR233
, utilizada para o estabelecimento dos valores-referência das variáveis 

espirométricas, é perfeitamente adequada ao estudo dessa população-alvo. 

Análise das Variáveis Espirométricas 

Evolução temporal das Coortes 1 e 2 

A primeira aproximação para a compreensão do comportamento dos 

grupos amostrais em relação à exposição a poluentes atmosféricos é a análise da 

evolução das provas funcionais ventilatórias no tempo. 

Iniciamos a análise da evolução das variáveis espirométricas estu

dando tão somente medidas diretas, isto é, a capacidade vital forçada (CVF), o 

volume expiratório forçado em 1 segundo (VEF1,0), o "Peak-Flow" (PFE) e o fluxo 

expiratório forçado referente aos 2/4 médios da CVF (FMFzS-75%). 

Considerando que na evolução temporal das variáveis espirométricas, 

na faixa etária estudada, ocorrem sensíveis variações antropométricas171, toda a 

análise doravante será baseada no afastamento percentual dos valores espirométri

cos observados em relação aos referenciais de POLGAR233 para cada um dos parâ
metros ventilatórios.lo,68,93,167,207,260 
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A Coorte 1, examinada inicialmente em 1983 no período de prima

vera/verão, mostrou resultados percentuais médios abaixo dos estabelecidos pelo 

· modelo de POLGAR 233 nas quatro variáveis espirométricas analisadas. 

A Tab. 8.35 mostra.a evolução das suas médias e respectivos percen

tuais médios de afastamento dos valores-referência durante o período de 1983 a 
1989.67,121,242 

TABELA8.35 
Médias espirométricas e proporção em relação aos valores-referência da 
Coorte 1 (1983-89). 

1983 1987 1988 1989 

MASC. FEM. MAS C. FEM. 1\fASC. FEM. MAS C. FEM. 

OBSERVADO(L) 1,45 1,31 2,27 2,23 2,42 2,47 2,70 2,81 
CVF 

%DO PADRÃO 95,0 92,8 97,8 97,4 92,7 93,4 91,7 95,0 

OBSERV ADO(L) 1,22 1,11 1,97 1,98 2,11 2,22 2,38 2,55 
VEF %"no PADRÃO 91,7 85,1 95,7 91,2 90,4 89,1 89,9 90,9 

OBSERV ADO(L/S) 2,63 2,41 3,93 4,14 4,04 4,40 5,04 5,56 
PF 

%DO PADRÃO 82,3 76,9 79,1 79,4 73,1 75,5 82,4 87,0 

OBSERV ADO(L/S) 1,62 1,53 2,61 2,81 2,60 3,09 2,95 3,55 

FM~Sfi7Ô"'PADRÃO 95,6 92,1 101,6 104,4 91,5 103,1 94,2 108,3 

u 

TOTAL 220 250 171 211 149 188 140 180 

200 

As variáveis volumétricas ( CVF e VEF 1,0) estiveram dentro dos limi
tes da normalidade (acima de 75% do padrão) durante todo o período de estudo, 

mostrando apenas pequenas variações percentuais entre os reexames. Entre os anos 

de 1983 e 1987 ambas as variáveis volumétricas mostraram incremento nos valores 

percentuais, aparentando uma relativa melhora funcional. Nos dois anos subsequen

tes (1988 e 1989) a tendência apresentada foi de progressivo declínio com uma 

maior acentuação da queda em 1988, onde o decréscimo foi de 5%, tanto para o 

CVF como para o VEF l,O· Entre os pontos subsequentes, compreendendo 1988 a 
1989, o declínio foi menos acentuado atingindo apenas 1,5%. As maiores perdas 



proporcionais nas variáveis volumétricas ocorreram entre os meninos, para o que 

não se dispõe nesse caso de explicação plausível234•2n·298• 

As variáveis expirométricas de fluxo (PFE e FMF25_75%) apresen

taram as maiores oscilaçô~s. A tendência geral observada do "Peak-Flow" foi de 

queda progressiva, acentuada em\1988, quando foram registrados valores 6%. infe

riores aos do ano precedente para os meninos e 4% para as meninas. Nesse ano os 

valores médios percentuais chegaram a níveis considerados abaixo da normalidade, 

tendo sido registradas médias de 73% de afastamento dos valores-referência para os 

meninos. As meninas mantiveram-se muito próximas aos valores-limite de normali

dade, com 75,5%. Em 1989 foi constatada relativa recuperação dos valores percen

tuais médios, com melhoras em ambos os sexos. 

Das variáveis espirométricas, o "Peak-Flow" mostrou-se o mais sensí

vel a variações ao longo do estudo temporal da Coorte 1, com as maiores flutuações 

percentuais médias entre os pontos estudados. 

Em relação à outra variável de fluxo, o FMF25_75%, o comportamen

to difere entre os dois sexos. Apesar da oscilação, com melhora entre 1983 e 1987, 

queda em 1988 e relativa recuperação em 1989, observada para ambos os sexos, as 

meninas mostraram notável incremento superando inclusive os valores-referência 

durante o período estudado2n. 

Em relação à Coorte 2, apesar de haver sido examinada sempre no 

período de inverno, os valores percentuais médios no início do seguimento pros

pectivo foram superiores aos verificados no ponto de partida da Coorte 1 ( exami

nada durante o verão). Isso nos leva a supor que no ponto inicial de seguimento a 

Coorte 2 apresentava uma melhor função pulmonar que a Coorte 1, ou o desempe

nho desta foi subestimado em relação àquela. 

Pela Tab. 8.36 pode-se verificar o comportamento das médias espiro

métricas e respectivos percentuais relativos aos valores-referência estabelecidos por 

POLGAR233
• 

Os parâmetros espirométricos de volume ( CVF e VEF 1 0) apesar de 
' ', 

mostrarem pequenas variações porcentuais ao longo dos quatro anos de segui-

mento, evidenciam nítida tendência decrescente nas crianças de ambos os sexos. O 

decremento mais acentuado foi registrado no ano de 1988, a exemplo do ocorrido 
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na Coorte 1. Nesta foi observada uma relativa recuperação no ano de 1989, fato que 

não ocorreu na Coorte 2, onde os valores médios porcentuais sofreram contínuo 

. decremento, porém de menores proporções. Pode-se atribuir a esse comportamento 

o efeito da temperatura ambiental mais baixa na Coorte 2, combinando efeitos 

ambientais de forma sine~gística.~n·193 

TABELA8.36 
Médias espirométricas e proporção em relação aos valores-referência da 
Coorte 2 (1985-89). 

1985 1987 1988 1989 

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 

OBSERVADO(L) 1,51 1,38 1,97 1,77 2,05 1,88 2,11 2,25 
CVF 

%DO PADRÃO 103,5 102,6 101,9 99,1 94,8 91,9 94,3 91,7 

OBSERVADO(L) 1,32 1,20 1,73 1,58 1,80 1,69 1,96 1,90 

VEF ~0no PADRÃO 104,6 96,5 101,7 94,8 94,6 88,4 92,5 87,6 

OBSERV ADO(L/S) 2,76 2,56 3,23 3,11 3A1 3,31 3,90 3,85 
PF 

%DO PADRÃO 91,8 86,3 77,7 76,3 73,2 70,9 76,4 74,1 

OBSERV ADO(L/S) 1,94 J-,80 2,31 2,34 2,37 2,42 2,41 2,62 

FM~·lld9'cpADRÃO 122,3 114,4 106,7 110,4 98,4 100,7 91,5 97,9 

TOTAL 314 296 273 264 259 241 251 233 

Também na Coorte 2 foram registradas as maiores quedas percen

tuais nas variáveis ditas de fluxo (PFE e FMF25_75%), como se observou na Coorte 

1, e da mesma forma os valores assumidos pelo 11Peak-Flow .. foram preocupantes. 

Este foi o único parâmetro ventilatório da Coorte 2 situado abaixo dos valores
referência já no primeiro exame (em 1985). 



No segundo exame, em 1987, os valores porcentuais médios beiravam 

. os limites inferiores da normalidade (75% do padrão), registrando um decremento 

. médio em relação ao exame anterior de 14% nos meninos e de 10% nas meninas. A 

exemplo do ocorrido na Coorte 1, em 1988 os valores percentuais médios atingiram 

patamares ainda mais bàixos, chegando a 73% e 71% dos respectivos padrões de 

normalidade para meninos e meninas, com um decremento médio acumulado de 

19% nos meninos e 15% nas meninas. No ano subsequente (1989) também nesse 

grupo foi registrada relativa recuperação, atingindo porém apenas 3% aproxima

damente em ambos os sexos. 

Comportamento diverso do registrado na Coorte 1 foi observado na 

variável FMF25_75%. Enquanto na Coorte 1 o comportamento observado é irregu

lar, alternando melhoras e pioras ao longo do período estudado, na Coorte 2 a 

tendência nítida é de progressiva piora, passando de 122% nos meninos e 114% nas 

meninas no ponto inicial do estudo prospectivo, para 92% e 98% respectivamente 

ao final do período em 1989. 

Analisando-se agora conjuntamente as Coortes 1 e 2 em relação ao 

comportamento geral das médias de variáveis espirométricas "per se" entre os dois 

sexos, verifica-se que nas variáveis ditas de volume (CVF e VEF 1,0) os meninos 

mostraram melhores desempenhos que as meninas. Isso corrobora a afirmativa de 

alguns autores237•244 que salientam diferenças médias de 5% a 10% em favor dos 

meninos, numa mesma faixa de estatura. Após ajustes para outras variáveis interve

nientes, tais como idade e fator racial, as variáveis espirométricas de volume nesse 

grupo amostrai também tiveram a mesma distribuição. Os mesmos autores 237
'
244

' 

ainda citam que as medidas de fluxo (PFE e FMF25_75%) são mais elevadas nas 

meninas, quando comparadas com os meninos numa mesma faixa de idade e esta

tura. Sugerem que isso se deve a peculiaridades no crescimento até o período pré

puberal, com as meninas apresentando vias aéreas condutoras com maior calibre 

relativo (ou maior diâmetro interno) que os meninos. 

Após a puberdade os meninos superam os desempenhos das meninas, 

notadamente no "Peak-Flow", por ação mais eficiente da força dos músculos inter

costais e do diafragma durante a manobra expiratória234•2n. 

Os achados desse estudo são consistentes com essa teoria para a 

variável PFE, porém tal não ocorre com relação ao FMF25_75% onde os melhores 
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resultados são das meninas. As grandes flutuações ocorridas nos valores médios do 

"Peak-Flow" em relação aos valores-referência indicam a existência de outros 

. fatores intervenientes e não apenas evoluções devidas ao desenvolvimento e cres

cimento somático das amostras estudadas. 

Iniciou-se então a busca de outros possíveis fatores influenciando o 

comportamento observado nas médias dos parâmetros espirométricos e na propor

ção de afastamento dos valores-preditivos exibidos nas Tabs. 8.35 e 8.36. 

Salientamos de imediato a discrepância dos valores da Coorte 1, em 

1983, em relação à evolução temporal posterior e o comportamento observado no 

início da Coorte 2. 

Verifica-se que os resultados de todas as variáveis espirométricas 

estudadas na Coorte 1, em 1983, estão muito abaixo daqueles registrados no primei

ro exame da Coorte 2, em 1985. Na Coorte 2 esperavam-se resultados piores, uma 

vez que os exames ocorreram no inverno - época em que as condições de poluição 

ambiental se encontram agravadas, como foi descrito em capítulo anterior. 

A evolução das médias e respectivas porcentagens dos valores-refe

rência na Coorte 1 mostra uma acentuada melhora no segundo ponto de exame 

(1987) com incrementos da ordem de 10-14%. Isso não ocorreu na Coorte 2 onde 

persistiu a tendência de declínio nos valores médios porcentuais de afastamento do 

predito. 

Nos reexames anuais subsequentes, ocorridos em 1988 e 1989, ambas 

as Coortes 1 e 2 apresentaram comportamentos evolutivos semelhantes, ou sejam, 

acentuado declínio em 1988 e relativa recuperação em 1989. 

O ponto de 1983, considerado discrepante na Coorte 1, teria uma 

explicação ao menos em parte pela melhora geral na atmosfera de Cubatão com o 

início da implantação do Programa de Controle da Poluição Atmosférica instituído 

pela CETESB a partir de 198439•
41

• Porém, tal melhora relativa dos níveis de 

poluição deveria representar também igual incremento, ou pelo menos manutenção 

dos resultados espirométricos nos anos posteriores, o que não ocorreu em nenhuma 
das Coortes. Além disso, a Coorte 2, que no ponto inicial (1985) mostrou melhores 

condições de função pulmonar que a Coorte 1, evoluiu negativamente na época do 
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segundo exame, isto é, mostrou decrementos nos valores porcentuais relativos ao 

predito em 1987. 

205 

A estrutura global das coortes mostra uma tendência geral de queda, 

em relação ao padrão de POLGAR233
; considerando-se o ponto amostrai de 1983 

como subavaliado. Para corroborar esta assertiva, deve-se dizer que este ponto foi 

obtido com examinadores dedicados, porém sem a ênfase necessária quanto ao 

aspecto de que o exame expirométrico é de desempenho máximo; assim sendo, 
deve-se requerer o máximo empenho do examinado, e não meramente solicitá-lo. 

Deve-se fazer com que ele execute a manobra com toda a sua capacidade, e que a 

repita tantas vezes, quanto necessário para que se possa estabelecer um julgamento· 

adequado de aceitabilidade do exame. 

A veracidade da assertiva se apoia no fato dos exames espirométricos 
da Coorte 1 em 1983 haverem sido realizados por um examinador, e os demais 

exames dessa Coorte 1 e da Coorte 2 haverem sido realizados por outro pesqui

sador. Em 1985 (Coorte 2) cerca de 22% dos exames foram realizados pelo mesmo 

pesquisador que levantou os dados da Coorte 1 (1983). Porém, com o treinamento 

adquirido na primeira Coorte e dada a distribuição das crianças segundo bairro de 

·moradia, as pequenas diferenças observadas entre essas crianças na Coorte 2 

diluíram-se pelo fato dos exames feitos pelo primeiro pesquisador terem sido 
realizados em EMEis localizadas em bairros muito populosos. A execução dos 

exames subsequentes (1987,1988 e 1989) por um único examinador visou a elimina

ção desse fator interveniente, de difícil mensuração, também assinalado por outros 
autores3I,79,9s,tos,t90. 

Como forma de melhorar a estimativa do esperado para o este ponto 

de 1983, utilizaram-se outros dois pontos: o da Coorte 2, obtido em junho de 1985, e 

outro de um grupo examinado em junho de 1987, aos seis anos de idade e com 820 

crianças para reforçar a hipótese formulada135• Como resultado obtiveram-se valo

res estimados que se situam dentro das áreas hachuradas dos gráficos que serão pos

teriormente apresentados para cada uma das variáveis, separadas por sexo82•170• 

Essas estimativas, apesar de tomarem por base um outro grupo exter
no à abrangência deste estudo e os valores aos seis anos da Coorte 2, servem para 

consolidar a estrutura das coortes, pois os valores iniciais são muito discrepantes 
entre sí. Levando-se em consideração o ponto estimado, verifica-se que tanto para 



meninas como meninos a CVF aos seis anos tem valores semelhantes; as outras 

variáveis, o VEF 1 0, o PFE, e o FMF25_75%, apresentam valores mais elevados nos 
' . meninos que nas meninas. 

Por sua vez, a Coorte 1 mostra sua importância nos anos de. 1987, 

1988, e 1989, onde confirma a acentuada piora em várias das variáveis em 1988, 

com relativa recuperação em 1989. 

No intuito de quantificar o comportamento evolutivo das Coortes 

necessitamos de uma técnica que considere não apenas os valores médios das variá

veis, como também os valores das incertezas associadas a cada uma. Utilizando a 

análise de regressão ponderada82 faz-se com que valores com incerteza menor sejam 

mais significativos e assim obtemos um perfil melhor do que ocorreu em cada uma 

das Coortes. 

A análise de regressão é um instrumento de avaliação que deve ser 

utilizado com muitas ressalvas quando o número de reexames é pequeno, pois na 

maior parte dos casos o fenômeno em estudo não se comporta conforme o modelo 

fora do período de estudo. No presente caso usaremos o instrumento, como forma 

de obter a média de variação de ano para ano, e pelo fato que fornece, concomitan

temente ao coeficiente de regressão, uma estimativa da incerteza desse coeficiente, 

pelo método de mínimos quadrados, ou de Gauss82•
170

•
280

• 

De posse dessas informações preliminares optou-se por executar a 

análise que se segue apenas para a Coorte 2. Como foi extensivamente citado, o 

primeiro ponto da Coorte 1 está muito aquém das expectativas, e apesar dos níveis 

gerais de poluição também estarem mais elevados nesse ano, não se pode afirmar 

que essas diferenças tão acentuadas entre estimado e obtido sejam devidas apenas 

aos níveis de poluição ambiental. A utilização desses dados, sejam os estimados ou 

os obtidos no trabalho de campo para análise poderia ocasionar graves erros de 

interpretação. Porém, utilizar-se-ão na análise da Coorte 2 os anos de 1985, 1987 e 

1989, baseados no fato da Coorte 1, e das variáveis de fluxo da Coorte 2 apresen

tarem uma queda muito maior em 1988. 

Os resultados exibidos na Tab. 8.37 corroboram a execução da análise 
da Coorte 2 em duas etapas: uma com a exclusão do ponto de 1988 e outra com a 

sua inclusão. Sem ele o coeficiente de correlação de Pearson (~) aumenta em 

ambos os sexos e em todos os parâmetros ventilatórios. Resultado imediato signifi-
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cativo é que o coeficiente de variação expresso em porcentagem por ano exibe uma 

variação para melhor, provando que o ano de 1988 acentua o fator de queda, fato 

. que pode não traduzir a realidade "per se", mas ser reflexo de peculiaridades 

ambientais ocorridas nesse ano. 

TABELA8.37 
Coeficentes de variação de variáveis espirométricas, em porcentagem por ano, 
desvio padrão, função 2, e coeficiente de Correlação de Pearson (r2).82 

COORTE2 

INCLUÍDO 1988 EXCLUÍDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. 1,2 r2 VARIAÇÃO D.P. x.2 r2 

Mas c. -2,46 0,26 12,0 0,84 -2,31 0,27 2,5 0,90 
CVF 

F em. -3,05 0,29 13,5 0,95 -2,83 0,29 0,9 0,97 

Masc. -3,43 0,27 15,4 0,92 -3,28 0,28 10,8 0,93 
VEFl,O 

F em. -2,68 0,27 22,7 0,85 -2,46 0,28 11,3 0,88 

Masc. -3,84 0,38 42,6 0,79 -3,81 0,39 26,5 0,82 
PFE 

F em. -3,29 0,39 46,9 0,74 -2,77 0,40 11,3 0,86 

Masc. -7,70 0,58 0,1 1,00 -7,67 0,60 0,1 1,00 
FMF25-7Sf: 

em. -4,70 0,60 9,5 0,89 -4,34 0,62 4,1 0,93 

Fonte: Trabalho de campo. 

Os gráficos a seguir, obtidos a partir da Tab. A.49 (anexo), mostram o 

comportamento evolutivo das variáveis espirométricas nos respectivos períodos de 

estudo, e são separados por sexo. Convém repetir que para a Coorte 1 a área hachu

rada é uma estimativa baseada em outros dois grupos amostrais, e por essa razão 

não teve determinados os parâmetros de regressão. Para a Coorte 2 o segmento de 

reta contínuo representa o comportamento médio das observações com a exclusão 



de 1988 e o segmento pontilhado é um comportamento médio para as quatro obser

vações, incluindo-se a influência do ponto referente ao ano de 1988. 

As Figs. 8.12 e 8.13 exibem, respectivamente, o comportamento da 

CVF das Coortes 1 e 2. 

(%) 

110 

1 o(). 

90· 

80. 

ANO 83 
dexc (Masc) 

. 
87 88 89 83 

FIGURA8.12 

I 

I 

87 88 89 
(Fern.) 

Variação da CVF da Coorte 1 entre 1983-89, por sexo. Nota: o retângulo é uma estimativa. 

Para a Coorte 2, o comportamento dos valores anuais apresenta flu

tuações menores que para a Coorte 1. As inclinações das retas de regressão calcu

ladas para a Coorte 2 (com e sem o ponto de 1988) foram negativas indicando pro

gressivas perdas desse parâmetro da função pulmonar. O ponto correspondente ao 

ano de 1988 contribuiu para um pequeno agravamento dessas condições funcionais, 

porém sem significância estatística (P > 0,05). 
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Chama a atenção, no entanto, um aumento no ângulo de declividade 

da reta com o exame de 1988, do grupo das meninas, o que parece indicar maior 

sensibilidade a fatores atuantes nesse ano. 

(%) 

11 (). 

1 O O· 

9 o • 

8 o • 

ANO 
~ex o 

85 87 88 89 
(Masc) 

FIGURA8.13 
Variação da CVF da Coorte 2 entre 1985-89, por sexo. 

85 87 88 89 
(Fem.) 

Pelas Figs. 8.14 e 8.15 que representam as variações do VEF 1•0 , res

pectivamente, para as Coortes 1 e 2, podemos observar que ocorreu um decremento 

funcional nessa variável. O comportamento dos reexames anuais foi semelhante à 

distribuição da variável CVF acima comentada. Apesar de havermos determinado 

os coeficientes de variação somente para a Coorte 2, a retirada do exame de 1988 

ou a sua inclusão não mostra decrementos significativos, apesar dos mesmos terem 

efetivamente ocorrido. Como já se comentou anteriormente, o segmento de reta 

contínuo é obtido com os exames de 1985, 1987 e 1989; e o pontilhado com a inclu

são do exame de 1988. 
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Variação da VEF 1 o da Coorte 1 entre 83-89, por sexo. Nota: o retângulo é uma estimativa. 
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FIGURA 8.15 
Variação da VEF 1 0 da Coorte 2 entre 85-89, por sexo. 
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Observando-se o comportamento da variável "Peak Flow" através das 

Figs. 8.16 e 8.17, verificamos imediatamente ser a que apresenta maior variação 

para as duas coortes e em ambos os sexos. 
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FIGURA 8.16 

! 

I 

I I 

I I 

83 87 88 89 
( Fem.) 

Variação do PFE da Coorte 1 entre 83-89, por sexo. Nota: o retângulo é uma estimativa. 

Para a Coorte 1, se considerarmos o ponto estimado para o ano de 

1983, verificamos que após acentuado declínio até 1988, ocorre uma relativa 

recuperação em 1989, mostrando-se maior nos meninas que nos meninos. 

A Coorte 2, por sua vez, para a qual foram determinados os coeficien

tes médios de variação, mostra que o já acentuado decremento é agravado com a 

inclusão do exame de 1988; e no caso das meninas, o coeficiente de variação 

(ângulo de declividade da reta), sofre influência significativamente negativa com 

essa inclusão. 
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Pela evolução dos exames, a variável FMF25_75%, em ambas as 

Coortes, como pode ser visto nas Figs. 8.18 e 8.19, é aquela onde ocorre o maior de 

todos os decréscimos. 
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FIGURA 8.17 
Variação do PFE da Coorte 2 entre 85-89, por sexo. 

I 
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(Fem.) 

O fenômeno é mais acentuado entre os meninos das duas Coortes, 

ressalvado o uso da estimativa para 1983. Com base nessa estimativa podemos 

reportar que após o declínio até o ano de 1988, a Coorte 1 mostra relativa recupe

ração em 1989, notadamente nas meninas. No entanto a Coorte 2, examinada sem

pre no inverno, mostra progressivo declínio nessa variável. A inclusão, ou a 

exclusão, do exame de 1988 não afeta a tendência dos meninos. Entretanto, para as 

meninas, cresce a tendência de piora com a inclusão, sugerindo um agravamento da 
resposta fisiológica desta variável em 1988.12.S9•75.12S,Iso,rn,l7B 
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FIGURA 8.18 

I 

I 
i 

83 

I 
I I 

87 88 89 
(Fem.) 

Variação do FMF25_75% da Coorte 1 de 83 a 89, por sexo. Nota: o retângulo é estimado. 
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FIGURA 8.19 
Variação do FMF25_75% da Coorte 2 entre 85-89, por sexo. 

87 88 89 
( Fem.) 
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Portanto a análise do comportamento das variáveis espirométricas no 

período estudado mostra que todas tiveram um comportamento de declínio no 

decorrer do estudo, para ambos os sexos e nas duas Coortes. 

As variáve.is de volume ( CVF e VEF 1,0) mostraram uma que~a pro

gressiva, porém de menor intensidade que as variáveis de fluxo. Isso pode ser 

observado pelos maiores ângulos de declividade assinalados pelas variáveis de fluxo 

(PFE e FMF25•75%), tanto nos meninos como nas meninas de ambas as Coortes. 

Os decrementos negativos da CVF e VEF l,O não mostraram diferen

ças estatisticamente significantes com os procedimentos de inclusão/exclusão do 

ponto do ano de 1988. 

Entretanto, os decrementos funcionais ocorreram e se forem conside

radas as condições ambientais descritas nos ítens 8.1 e 8.2 deste capítulo, verifica-se 

que embora os episódios agudos de poluição por Material Particulado (MP) tenham 

sido reduzidos em número, suas concentrações médias anuais tiveram um incremen

to em 1988 e 1989. Esse poluente é usualmente associado ao 802 como determi

nante de alterações funcionais nas variáveis de volume20•38•60·'0•75•128·147·159•180,190,283,297. 

Como já discutido no ítem 8.2 os níveis de 802 sempre se situaram abaixo dos 

PQAr em Cubatão, apesar da intensidade de emissões por parte do parque indus

trial. A combinação de ambos (MP e 802) pode estar contribuindo para esse pro

gressivo decremento que vem ocorrendo com as variáveis de volume, especialmente 

se pudessem ser caracterizadas as participações proporcionais de cada poluente na 

mistura da atmosfera de Cubatão em cada época de reexame das crianças. 

Entre as variáveis de fluxo, o "Peak-Flow" mostrou as maiores flutua

ções ao longo das retas de ajuste em ambos grupos de crianças, além de apresentar 

o maior afastamento da reta de regressão em 1988 quando comparado com o com

portamento obtido com a exclusão desse ponto. Alguns autores79•95.232 criticam a 

validade de se utilizar a variável PFE como indicador de uma resposta pulmonar à 

exposição a poluentes atmosféricos; essa crítica baseia-se na afirmação da grande 

variabilidade na medida dessa variável em função da atitude de colaboração entre 

examinador-examinado. Outros autores31•178•239.252.273.301, demonstraram que sob 

rígido protocolo de investigação a medida dessa variável reveste-se de fundamental 

importância na avaliação da resposta fisiológica do sistema respiratório (em 

particular das vias aéreas proximais) à exposição a poluentes atmosféricos notada-
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mente de caráter agudo. Por essa razão foi mantida como indicador para tal 

situação. 

A outra variável de fluxo, o FMF25_75%, também apresentou tendên

cia nitidamente decrescente durante o período de estudo, especialmente na Çoorte 

2 (examinada no inverno), onde os indicadores de piora apresentam seus valores 

máximos. Não se verifica a recuperação relativa em 1989 que se apresenta na 

Coorte 1, ou mesmo alterações na declividade com a inclusão do exame de 1988. 

Atribui-se isso à ação de outras variáveis adjuntas no período de exame, ou sejam, 

temperatura ambiental mais baixa, inversões atmosféricas mais frequentes e de 

maior duração, menor pluviosidade. Esses fatores, desfavoráveis à dispersão de 

poluentes, devem concorrer para exposições de maior intensidade e gravidade da 

Coorte 2. 

As respostas fisiológicas transitórias, ou agudas, refletidas principal

mente pelas alterações nas variáveis espirométricas de fluxo, parecem estar relacio

nadas primariamente ao ozona, uma vez que diversos autores não encontraram rela

ções significativas de exposição ambiental-resposta ventilatória atribuível a outras 

variáveis ambientais tradicionalmente monitoradas6·7.2°.S9•143·152•168·174,tn,t7B.237.28t. 

Entretanto, a persistência dos efeitos associados ao ozona, que se 

refletiria nas alterações ocorrendo nas pequenas vias aéreas, e que poderiam vir 

paulatinamente a afetar as variáveis ditas de volume, pode ser atribuída aos sulfatos 

ácidos (de degradação do so2 emitido) e aumento dos precursores de ozona, e a 

aerossóis ácidos que perduram na atmosfera mesmo após o término do pico de 
"smog" fotoquímicot4J,tso,t6t,m,254. 

Reportando-se novamente ao quadro geral da poluição do ar disser

tado nos ítens 8.1 e 8.2, à parte as médias anuais de MP terem sofrido ligeiro 

incremento em 1989, a ocorrência mais marcante foi o crescente aumento do núme

ro e persistência dos episódios agudos de ozona, atingindo graves proporções princi

palmente no segundo semestre de 1988. 

Com o comportamento declinante da função pulmonar, notadamente 

nas variáveis de fluxo, pode-se afirmar que ambas as Coortes vem sofrendo efeitos 

crônicos de uma exposição, que está conduzindo a um quadro pulmonar obstrutivo, 

e os resultados de 1988 agudizam esse processo. Tudo leva a creer haver sido o azo

na (e seus precursores) o responsável por esse declinio6·8•12·23.S7.S9•85·143·152,t78,209,2S6. 
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Área de Residência e Alterações das Variáveis Expiratórias 

Considerando-se as peculiaridades dos diversos bairros de Cubatão, 

em função da distribuição do parque industria148
, topografia1

•12 e consequente ~cro

meteorologia5, e o assentamento da população residente33, lançou-se a hipótese de 

que a magnitude das alterações funcionais ventilatórias poderiru;n diferir entre essas 

áreas. 

Por essa razão aS crianças participantes do seguimento desse estudo, 

as Coortes 1 e 2, foram agrupadas em 9 áreas, segundo local de moradia e as variá

veis espirométricas analisadas por Coorte, sob essas condições como sumarizam as 

Tabs. A17 a A48 (Anexo). 

Para comparação de médias foi utilizado o teste "t" pareado28,280.296, 

que mostrou diferenças significativas entre médias das diferentes áreas. Diante 

disso, surgiu o interesse em saber quais dessas áreas poderiam ser agrupadas por 

apresentarem valores próximos num grupo (homocedasticidade) e diferente de 

outro agrupamento37•176•296• 

Aplicou-se a técnica estatística de "cluster" aperfeiçoada por 

BUSSAB37• Os resultados desses procedimentos são mostrados nas Tabs. A9 a A16 

(Anexo). 

Na análise utilizar-se-ão gráficos, que têm a capacidade de oferecer 

uma visualização mais rápida do fenômeno que está ocorrendo. Os apresentados a 

seguir dão o comportamento anual de cada variável espirométrica, por sexo e se

gundo área ou bairro, durante o período estudado em cada Coorte particularmente. 

Os blocos obtidos pela técnica de "cluster" transformados em dendro

gramas hierarquizam as áreas pelos valores médios, com o pior valor posicionado à 
esquerda e o melhor à direita. Os dendros agrupam os valores médios homocedás~ 

ticos respeitados os níveis de significância fixados (p < 0,05). 

Cumpre ressaltar em primeiro lugar, que os grupos referentes às áreas 

do Jardim Nova República (JNR) e Vila Parisi (VPA) não serão abordados por essa 

discussão. Ocorre que o núcleo habitacional do JNR somente passou a existir a 

partir de 1987, quando ali foram construídas as moradias e para lá transferidos os 

habitantes da VPA, e a mesma então erradicada em 1988. Os pontos do JNR exis-
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tentes na Coorte 2 (1985) com tal denominação, referem-se aos exames espiromé
tricos da Ilha Caraguatá, que dista apenas 1 km do JNR e por essa razão foi ali 
agrupado. Nesse caso não parece possível fazer uma análise precisa desses dois 

bairros no contexto geral do Município, e o rigor metodológico recomenda para o 
presente estudo a exclusão deles dessa discussão, podendo ser retomada em etapa 

posterior com o passar de algum tempo que permita conclusões sobre a evolução 

dessa transferência de população para outro núcleo habitacional. 

Análise da Capacidade Vital Forçada (CVF) 

Pela análise da Fig. 8.20 (vide Tabs. A.l e A17-A.20, Anexo) a CVF 

da Coorte 1, excluído o ponto 1983 pela sua subestimação, mostra tendência geral 
de queda, entre os grupos, até 1988 e relativa recuperação em 1989. 

Duas áreas mostram comportamento da CVF divergente do conjunto. 

Em uma delas, o Centro (CNT), os meninos acompanharam a tendência geral das 

demais áreas, e as meninas seguiram uma trajetória de melhora progressiva nos 
exames de 1987, 1988, e 1989. A outra, o Jardim das Indústrias (JIN), além de 
possuir um dos piores valores médios, apresentou variação, entre os exames, 
praticamente nula. 

Na Coorte 2, ocorreu um decréscimo das porcentagens médias, em 

ambos os sexos e em todas as áreas. Esse progressivo decremento foi mais acen

tuado, e o comportamento da CVF apresenta flutuações menores, que na Coorte 1. 

Isto pode ser constatado na Fig. 8.21 (Tabs. A.S e A33-A.36, Anexo), imedia

tamente a seguir. 

Com efeito, apesar da perda de elementos das coortes, a incerteza na 

maior parte dos grupos da Coorte 2 mostra-se estável, ou mesmo diminui. Acredita
se que a variabilidade dos grupos diminui, ou dito de outra forma, eles estão se 

tornando mais homogêneos. Sabe-se que em amostras aleatórias o coeficiente de 

falha na execução da manobra espirométrica diminui com o avançar da idade. 

Todas as áreas da Coorte 2 comportaram-se de forma semelhante, 

isto é, decrementos progressivos com acentuação no exame de 1988. A exceção foi o 
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CNT onde se registraram em 1985 valores médios inferiores a 1987. A partir de 

então, a tendência assemelhou-se à das demais áreas. 
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FIGURA 8.21 
Variação das médias do CVF, por sexo e área de Cubatão, da Coorte 2 
entre 1985-89. 

Considerando-se o exame da Coorte 1 no verão e a Coorte 2 no inver

no, pode-se atribuir parte das diferenças de comportamento dos exames das áreas 

de ambas coortes ao fator temperatura ambiental, mais baixa na Coorte 2. Isso con

corda com os achados de MAL0193
, BOUHUYS3

\ e MEAD197
, que afirmam a 



influência de temperaturas mais baixas ( < 15 graus Celsius) sobre o estado de 

compressão das vias aéreas, modificando a retração elástica dos pulmões, levando à 

diminuição momentânea da CVF. Crê-se que esse é um fator a acentuar as diferen

ças observadas entre as declividades dos pontos entre as Coortes 1 e 2, associado 

aos níveis de poluição atmosférica registrados nos períodos de exame.6•9.54·142.177.283 

Os dendrogramas37 mostrados na Fig. 8.22 hierarquizam as diferentes 

áreas de Cubatão segundo valores percentuais médios da CVF da Coorte 1 em cada 

ano de exame (verTab. A9, Anexo). 

pior <%(Yf > melhor pior <%CVF > melhor 

FIGURA8.22 
Dendrograma dos valores médios da CVF da Coorte 1, por sexo e segundo 
área de Cubatão.37 
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Nota-se de imediato em 1983 em relação aos meninos, que todas as 

áreas encontram-se num mesmo agrupamento, isto é, sem diferenças estatística

. mente significantes entre as médias de cada área, encabeçado pela Cota 200 (C200). 

A única exceção foi o JIN que se classificou como o pior. Entre as meninas, a pior 

área nesse ano foi a de Vila Nova (VNO). 

O ano de 1987 mostra uma nova e interessante distribuição. A Cota 

95 (C95) encabeça a distribuição, em ambos os sexos, com resultados significati

vamente melhores que o grupo intermediário onde estão as demais áreas. A pior 

classificação continua a ser a do JIN, com resultados significativamente diferentes 

do grupo intermediário. No reexame de 1988 são observados três grupos distintos 

entre os meninos. O JNR classifica-se como melhor e o grupo intermediário alinhou 

principalmente as áreas residenciais (JCA, VNO, CNT) nas melhores posições. As 

áreas pior classificadas foram as próximas às influências dos núcleos industriais 

(C95, VNA}. No pior grupo encontra-se agora, além do JIN, também a C200 que 

apresentou a maior proporção de piora nesse ano. 

Em 1989 os meninos da Coorte 1 mostraram dois agrupamentos. O 

melhor continua encabeçado pelo JNR, seguido pelos bairros residenciais (JCA, 

VNO} mais afastados dos núcleos industriais. O pior grupo reune a C95 e JIN que 

volta a assumir o último posto. No caso das meninas, somente o grupo C200 diferen

cia-se significativamente do restante do grupo, classificando-se como o pior. 

Os dendrogramas da Fig. 8.23 exibem a evolução da CVF da Coorte 2. 

No ponto inicial de 1985 não foram encontradas diferenças estatisticamente signi

ficantes entre as médias das áreas que justificasse a formação de agrupamentos 

(Tab. A.13, Anexo). 

221 

A Ilha Caraguatá (ICA), a partir de 1988 classificada na mesma área . 

do JNR, encabeça a distribuição em ambos os sexos. Os piores na distribuição 

foram JIN e CNT nos meninos, e CNT e VNO entre as meninas. 

O ano de 1987 também não apresentou agrupamentos distintos. A 

ICA e o CNT lideram a classificação em ambos os sexos, e os piores classificados na 

distribuição foram o JIN entre os meninos e C95 nas meninas. Entre essas ressalta

se como melhor desempenho a VNA encabeçando a distribuição. O outro grupo, 

com todas as demais áreas, teve como pior resultado o do JNR. 



pior <% CVF > melhor pior melhor 

FIGURA 8.23 
Dendrograma dos valores médios da CVF da Coorte 2, por sexo e segundo 
área de Cubatão. 37 

Em termos gerais, ressalvadas as exceções mencionadas, ambas coor

tes mostraram decrementos da CVF em quase todasc as áreas. Entretanto, chama a 

atenção o comportamento do JIN, principalmente entre os meninos. Esse bairro já 

iniciou o estudo em pior classificação, mantendo-se assim durante todo o período 

estudado nas duas coortes. Talvez a única explicação plausível da persistência dessa 

situação, à parte dos possíveis efeitos combinados do meio-ambiente, seja uma 

exposição diferenciada das demais áreas. De fato, pela topografia da área, distri
buição do núcleo habitacional e indústrias, além da poluição que atinge todo o 
Município, o JIN é o mais diretamente atingido pelas indústrias químicas emissoras 

de gás cloro (vide ítens 8.1 e 8.2). 
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Alguns autores afirmam que concentrações de cloro, mesmo em ní

veis muito baixos, podem sofrer efeito sinergístico da umidade relativa do ar e das 
\ . 

precipitações pluviométricas, sendo um agravante à exposição de populações resi-

dentes na vizinhança imediata das fontes emissoras251·297. A resposta fisiológica 

ocorreria primariamente nas estruturas mais sensíveis - alvéolos e capilares - e pode 

traduzir-se num espessamento da parede alveolar por microedema. sem produzir 
sintomas2,t2,34,S7,69,tts,t63,t68,2S0,25t. 

A persistência da exposição pode assemelhar a resposta a um quadro 

pulmonar restritivo, e nesse caso as variáveis de volume, notadamente a CVF, são as 

mais afetadas.214.256.283 

A exposição a hidrocarbonetos não-metânicos, óxidos de nitrogênio e 

demais precursores do ozona também pode provocar tais alterações. Isso pode 

explicar as piores classificações e as maiores proporções de piora, dentre todas as 

áreas, observads nos bairros C200, C95 e CNT, situados justamente na área de 

abrangência dos principais emissores, a saber: a PETROBRÁS, a CARBOCLORO, 
a ENGECLOR e a RHODIA.9,t2.20.S7,64,69,ss,u4,t2o,t43,t82,237,248,264 

Análise do Volume Expiratório Forçado 1 seg. (VEF 1,o> 

Apesar do VEF 1,0 ser uma variável, em essência, de volume com um 

comportamento correlato ao da CVF, a associação de um fator de tempo faz com 

que venha também a ser um indicador de condições de fluxo nas vias aéreas. 

Essa variável, que pessoalmente interpretamos como sendo mista, 

associa informações sobre o estado do parênquima pulmonar e capacidade elástica 

dos pulmões, com o estado das vias aéreas de maior calibre27.31·71·119·146,208.244. 

A variabilidade observada é maior que na CVF, apesar do comporta

mento assemelhado. A Fig. 8.24 mostra o comportamento do VEF 1,0 da Coorte 1 

nos diferentes bairros, ou áreas (vide Tabs. A.2 e A.21-A.24, Anexo). 

Tem comportamento assemelhado à tendência observada na CVF, a 

saber, se excluírmos o exame de 1983 (subestimado), a maioria das áreas mostra 

uma queda dos valores médios no biênio 1987-1988 e relativa recuperação em 1989. 
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FIGURA8.24 
Variação das médias do VEF 1,0, por sexo e área de Cuba tão, da Coorte 1 
de 1983 a 1989. 
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Chama inicialmente a atenção o comportamento distinto dos exames 

por sexo. Em relação aos valores preditivos os meninos apresentaram maior propor-



ção de perda entre os exames de 1987 e 1989 com até 18%, enquanto as meninas 

chegaram a 7% apenas (Tab. A.21, Anexo). 

Os menores decrementos percentuais foram nos bairros JCA, VNO e 
VNA, mais afastados da influência direta das emissões oriundas dos núcleos 

industriais. 

Na C95 ocorreu o decremento mais acentuado, chegando a 18%, e o 

CNT assinalou 10%. Em seguida estão o JIN e a C200 com decrementos proporcio

nais semelhantes. Interessante notar que os 4 bairros onde ocorreram os maiores 

decrementos de VEF1 o no período 1987-1989 estão distribuídos na circunvizi-
' nhança de indústrias químicas e petroquímicas283 • 

Em relação ao comportamento do VEF 1,0 das meninas da Coorte 1, 

pode-se notar que o decremento foi muito menor que nos meninos, e em alguns 

casos registraram-se ligeiras melhoras entre os exames de 1987 e 1989, apesar da 

acentuação da tendência de queda em 1988. 

O CNT e JIN são áreas onde os valores de VEF 1,0 não sofreram alte

ração significativa. Nelas foi registrado discreto incremento, da ordem de 2%, entre 

1987 e 1989. 

Nas demais áreas- JCA, VNO, VNA, C95- o comportamento geral foi 

semelhante ao que vem sendo descrito, isto é, queda no biênio 1987-1988 e relativa 

recuperação em 1989. Excetua-se a C200 onde os decrementos do VEF 1,0 foram 

progressivos no período 1987-1989. 

Em comparação com a Coorte 1, a Coorte 2 teve decrementos per

centuais de VEF l,O de maior magnitude na maioria das nove áreas de Cubatão, 

como mostram as Tabs. A.6 e A.37 a A.40 (em Anexo) representadas pela Fig. 8.25. 

Analisando-se inicialmente o grupo dos meninos, observa-se que além 

da maior magnitude de decréscimo em comparação com a Coorte 1 nào houve 

acentuação da queda no exame de 1988, salvo a exceção representada pela C200. 

O maior decremento ocorreu no JNR, certamente devido à inclusão 

do grupo oriundo de VPA. A seguir estão as áreas de JCA, VNO, VNA, JIN e C200, 

todas apresentando decrementos funcionais da ordem de 12%. As áreas CNT e C95 

tiveram comportamento semelhante nos exames de 1985 e 1987, onde não variaram, 
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e logo após acumularam elevados percentuais de piora no reexame de 1989. A C200 

foi a única área a registrar um agravamento do VEF l,O no reexame de 1988. 

Em relação às meninas, a proporção de queda também foi maior que 

na Coorte 1, e assemelha-se aos decrementos verificados para os meninos. 
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FIGURA8.25 
Variação das médias do VEF 1,0, por sexo e área de Cubatão, da Coorte 2 
entre 1985 e 1989. 
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As maiores quedas foram registrados na C200 e JNR onde chegaram 

a 16%, em 1988, com recuperação de apenas 2% na C200 em 1989. As áreas do 

CNT, JIN e C95 mostraram dois instantes distintos- o biênio 1985-1987 com valores 

médios de VEF 1,0 semelhantes, acentuado decremento em 1988 e manutenção 

desse quadro em 1989. Novamente aqui as áreas vizinhas às indústrias químicas e 

petroquímicas registraram os maiores decrementos de VEF 1 0. 
' 

A seguir, a Fig. 8.26 mostra os dendrogramas referentes ao VEF 1 0 da 
' Coorte 1 (Tab. A.10). 

Nos meninos a distribuição das áreas segundo médias percentuais 

obtidas no ano de 1983 se fez em dois agrupamentos. O melhor encabeçado pela 

C9S e finalizado pela VP A. O pior grupo, significantemente diferente do anterior, 

reuniu a VNO, CNT e JIN. 

pior melhor pior melhor 

FIGURA8.26 
Dendrogramas de agrupamento do VEF 1,0 na Coorte 1, por sexo e área de 
Cubatão, de 1983 a 1989. 
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No ano de 1987 não foram observadas diferenças significantes entre 

as médias das 9 áreas, porém, na hierarquização a C9S continuou liderando a 

:distribuição e o JIN foi ainda o pior classificado. Em 1988 ocorreram agrupamentos 

interessantes. O melhor grupo passa a ser integrado pelas áreas principalmente 

residenciais, e tão melhor'classificadas quanto mais distantes dos núcleos industriais 

de Cubatão. O pior grupo foi constituído pelo JIN, C9S e C200, isto é, dos bairros 

mais próximos às indústrias químicas e petroquímicas, e ainda no raio de ação das 

condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes como é o caso dos 

bairros Cota. 5•163.263 

O ano seguinte, de 1989, não assinala grandes alterações em relação 

ao ano anterior. Porém, a C200 transfere-se para o melhor grupo, isto parece 

reforçar a idéia de uma agravante transitória de exposição ocorrida em 1988. 

Continuam no pior grupo o JIN e a C95, esta com a pior classificação na 

distribuição. 

Em relação às meninas da Coorte 1, são poucas as modificações no 

mesmo quadro geral observado nos meninos. 

Inicialmente o ano de 1983 mostra 2 agrupamentos distintos. O 

melhor reunindo C95, C200 e VNA, diferiu estatisticamente daquele que agrupou 

todas as demais áreas, com a pior classificação registrada pela VNO. Em 1987 

somente o JIN, que teve o pior valor médio de VEF 1 0, diferiu significativamente do 
' restante do grupo. O ano seguinte (1988) não apresentou diferenças estatistica-

mente significantes entre as médias de VEF 1 0 das 9 áreas. No entanto, é a C200 a 
. ' 

pior classificada na distribuição, que tem sua situação agravada ainda mais em 1989, 

pois além de apresentar o pior valor médio de VEF 1 0, passa a diferir significati-
' vamente do restante do grupo. A VNO e o JIN classificaram-se como piores no 

agrupamento das demais áreas. 

A distribuição dos valores médios de VEF1 0 na Coorte 2 (Tab. A14, 
' Anexo) difere do verificado na Coorte 1, como podemos ver nos dendrogramas da 

Fig. 8.27, abaixo. 

Principiando a análise pelo exame de 1985 nos meninos, verificam-se 

dois agrupamentos distintos. O melhor, encabeçado pela ICA reune sete áreas, com 

o JIN e VNO finalizando essa distribuição. O pior grupo tem o CNT e a C95. Na 

sequência, em 1987, não houve diferenças entre as médias das diferentes áreas. No 
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entanto chama a atenção a pior posição da C200, que no reexame anterior foi a 

segunda melhor classificada. Igualmente notória é a melhora do CNT, que passa a 

ocupar a segunda posição na distribuição. 

pior - melhor pior <" VEF,,ol melhor 

FIGURA8.27 
Dendrogramas de agrupamento do VEF 1 0 na Coorte 2, por sexo e área de 

' Cubatão, de 1985 a 1989. 

No ano de 1988 observou-se a formação de dois blocos. O melhor 

liderado pelo CNT e finalizado pela VNO, e o pior reuniu VNA e C200, esta a 

última classificada. Em 1989 é interessante a classificação obtida pela C200, que 

assume novamente o segundo posto no melhor grupo. A VNO cai de posição inte

grando agora o pior grupo, e o resultado mais baixo é o da C95. 

229 



Entre as meninas em 1985 a distribuição não diferiu muito da dos 
meninos. O que chama a atenção é que o grupo do JIN, CNT, C95 e VNO difere 

significativamente do melhor bloco que reune as demais áreas de Cubatão. Como 

no caso dos meninos, em 1987 não se formaram grupos distintos. Surpreendente~ 

mente o JCA é um dos piores classificados na distribuição, sendo superado apenas 
\ 

pela C95. Isso é inusitado em vista da distância do JCA das áreas industriais de 

Cubatão. Porém fica a hipótese de ter sido afetado pela poluição oriunda de Santos 

e que para ali se direciona nessa época do ano, por alterações no sistema de 
ventos163.245• 

As diferenças observadas entre as Coortes 1 e 2 nas distribuições das 

áreas para as variáveis de volume ( CVF e VEF 1 0) vem ressaltar alguns pontos 
' interessantes. No caso da Coorte 1 as áreas pior classificadas e de pior evolução 

temporal foram o JIN e a C200, nos meninos, e VNO e C200, nas meninas. O JIN 

mostrou os piores resultados de CVF e a C200 de VEF1,0. Vários autores assinalam 

maiores decrementos nas variáveis de volume associados à exposição a certos 

poluentes, notadamente so2, NOx e Cloro6
•
31

•
69.209

•
237

•
261

•
290

• Ora, são justamente tais 
poluentes os predominantes nas vizinhanças daqueles bairros. Acredita·se que a 

pior classificação do JIN na Coorte 1 seja também devido ao fato dessa Coorte ser 

examinada sempre nos meses de verão. Apesar das condições meteorológicas serem 

mais favoráveis à dispersão dos poluentes pela maior pluviosidade nessa época do 
ano, isso pode tornar·se uma agravante para o grupo residente no JIN, onde se 

distribuem as 3 indústrias que emitem gás cloro da região, pela potencialização de 

efeitos dessas emissões devido à maior reatividade do cloro na atmosfera saturada 
de umidade nesse período de chuvas4•6•200•214•224•25t,2S4,256. 

Essa teoria, corroborada pelos achados de V AN DER LENDE 
283

, é 

reforçada pelo fato de nessa Coorte 1 os bairros melhor classificados estarem em 
ordem direta com a distância de afastamento desse núcleo industrial (químico

petroquímico) de Cubatão. 

As diferenças observadas na ordem de distribuição da CVF e do 

VEF l,O na Coorte 2 vem reforçar a teoria da existência de outros efeitos além dos 

níveis de poluentes na atmosfera na determinação desse comportamento em relação 
à distribuição verificada na Coorte 1, como será discutido ao final desse capítulo. 
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De vez que as variáveis de volume vem apresentando decrementos 
funcionais em ambas as Coortes e na quase totalidade das áreas de Cubatão, tudo 

parece indicar que além do aumento da resistência de vias aéreas (como será visto a 

seguir), também estão ocorrendo alterações ao nível do parênquima pulmonar, que 

apesar de muito discretas, vem evoluindo paulatinamente e podem vir a assumir 

conotação preocupante por ser um processo crônico e progressivo ainda não cogi

tado para um estudo mais aprofundado. 

Análise do "Peak-Fiow" (PFE) 

Dentre as variáveis espirométricas escolhidas para estudo o PFE foi a 

que mostrou a maiores variações nas sequências temporais estudadas nas duas 

Coortes.169
•
178 

A divisão de Cubatão em áreas para a melhor caracterização dos 

achados em face das condições de exposição é particularmente interessante no caso 

da análise dessa variável. 

A Fig. 8.28, baseada nas Tabs. A.3 e A25-A.28 (em Anexo), indica o 
comportamento do PFE da Coorte 1, nas nove áreas de Cubatão. 

Nessa variável espirométrica todas as áreas, e ambos os sexos, já 

iniciaram o estudo com médias percentuais muito inferiores aos valores-referência 

de POLGAR233
• 

Observando-se o comportamento dos valores médios do PFE dos 

meninos, a evolução das áreas é muito divergente. Excluído o exame de 1983, no 

período 1987 a 1989 algumas áreas melhoraram o desempenho, outras mantiveram

se estáveis e outras mostraram decrementos funcionais. Comparando-se o último 

reexame (1989) com o de 1987, as áreas do JCA, VNO, JNR e C200 mostraram 

incrementos percentuais nas sua médias. O JIN e VNA mantiveram-se estáveis, e o 

CNT e C9S tiveram um decréscimo. Entretanto, no exame correspondente a 1988 

todas as áreas tiveram um decremento nessa variável, com média de 11%, com a 
C95 registrando decremento superior a 28%. 

Focalizando-se agora o PFE das meninas da Coorte 1, verifica-se que 

as médias sempre se situaram abaixo dos valores-referéncia de POLGAR233• Em 
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alguns casos, como na C200, C95, JIN e CNT, os valores médios estavam até 23% 
abaixo desses referenciais. A C95 registrou, em 1987, médias que estiveram, 

inclusive, abaixo dos limites da normalidade ( <75% do padrão), enquanto a C200 

permaneceu nesse limiar. 
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Variação das médias do PFE por sexo e área de Cubatão, da Coorte 1 entre 
1983 e 1989. 



Como foi visto entre os meninos, em 1988 também as meninas regis

traram decrementos funcionais de PFE em todas as áreas de Cubatão. Esse efeito 

foi assinalado com maior intensidade na C200 e VNO com decrementos de 7%, e na 

VNA onde chegou a 6%. Os locais aparentemente menos afetados nesse ano foram 

o JIN e JNR, onde os decrementos de 2% aproximadamente, indicaram uma estabi

lidade da situação. 

O reexame de 1989 foi concluído com significativa recuperação fun

cional em todas as áreas, que chegou a 14% no CNT, e 13% no JCA e C95. Os 

bairros C95, CNT, e JCA são aqueles onde a evolução positiva do PFE das meninas 

foi mais acentuada, entretanto na VNA e C200 o quadro permaneceu estável. 

Para a Coorte 2, como mostra Fig. 8.29, o comportamento do PFE 

diferiu do observado para a Coorte 1 examinada no verão (vide Tabs. A7 e A41-

A44, Anexo). 

As condições iniciais do PFE da Coorte 2 são piores que as da Coorte 

1. Além do início com valores abaixo dos valores-referência de POLGAR233, certas 

áreas como VNO e JIN estão no limite inferior da normalidade ( <75%), e a C95 

está abaixo de tal limite. A tendência é decrescente, com acentuação em 1988, e 

relativa recuperação em várias áreas em 1989. 

No primeiro reexame, em 1987, o decremento verificado no período 

foi superior a 10% na quase totalidade das áreas. Somente a C95 registrou uma 

perda menor, em torno de 7%, porém na C200 esse decremento chegou a 28%. 

(Tab. A7. e A15, Anexo) 

As áreas onde ocorreram as pioras mais acentuadas no reexame de 

1988 foram C200 (com decremento acumulado de 38% em relação a 1985) com 

10% e JCA, registrando perda de 11% nesse reexame. No ano seguinte, as exceções 

são a VNO e VNA cujas médias de PF decresceram ainda mais, nas demais áreas 

houve uma relativa recuperação. 

No período de 1985-1989, incluída a relativa recuperação ocorrida a 

partir de 1988, as perdas acumuladas ainda eram muito elevadas na maioria das 

áreas. Aquelas em situação significativamente pior eram a C200 com decrementos 

de 28%, VNA com 19%, e CNT, JNR, e JCA com 15% (Tab. A41 a A44, Anexo). 
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FIGURA8.29 
Variação das médias do PFE, por sexo e área de Cubatão, da Coorte 2 
entre 1985 e 1989. 

Na análise do PFE das meninas da Coorte 2, o que se nota é uma 

semelhança ao ocorrido com os meninos, porém com decréscimos de excepcional 

magnitude em algumas áreas. (vide Tab. A.15, Anexo) 
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No primeiro exame (em 1985), todas as áreas tiveram valores médios 

de PF abaixo dos valores-referência, excessão feita à VPA. Os piores valores médios 

ocorreram na C95, JIN e surpreendentemente no JCA, bairro afastado do núcleo in

dustrial de Cubatão, mas que em vista das peculiaridades meteorológicas dos perío

dos de inverno pode estar sendo afetado por poluentes originários de Santos5·47.245• 

A situação agrava-se no reexame de 1987. Todas as áreas mostraram 

decrementos importantes nas médias de PFE. A C200 revelou-se uma área bastante 

crítica, ao registrar um decréscimo de 28% nos valores médios de PFE entre os 

exames de 1985 e 1987. Aparecem também como preocupantes os resultados do 

CNT (queda de 14%) e VPA (decréscimo de 22%) (Tab. A7 e A15, Anexo). 

O exame referente a 1988 agrava ainda mais a situação funcional 

dessa variável espirométrica em todas as áreas de Cubatão. Em algumas, como na 

VNO, a situação ficou praticamente estável, mas na C200 houve novo decréscimo de 

9%; no JIN e no CNT 7% e o JNR registrou perda de 17%. 

A relativa recuperação nessa variável entre as meninas observada em 

1989 foi muito semelhante à ocorrida com os meninos. Percentualmente, entretanto, 

essa recuperaçào é inferior à observada na Coorte 1. Isso demonstra que também 

nesse estudo outras variáveis, particularmente relacionadas às condições meteoroló

gicas, podem ser fatores adjuvantes na determinação ou cessação de efeitos agudos 
de poluição do ar sobre a função ventilatória5•6•47.54·163.209,2I4,251. 

Considerando-se a evolução entre 1985 e 1989, excluída a influência 

de 1988 acima descrita, as meninas que apresentaram os maiores decrementos no 

PFE da Coorte 2 foram as das áreas da C200 com perda de 30%; o CNT com 15%; 

o JNR, o CNT, a VNA e a C95 com decrementos em torno de 13%. Nas demais 

áreas, apesar de haverem ocorrido perdas funcionais, não houve diferenças estatísti

camente significantes (Tabs. A.7, A.15, A.41 a A44, Anexo). 

Analisando-se o PFE dos meninos da Coorte 1, através dos dendro

gramas da Fig. 8.30, pode-se notar que o PFE parece ser a variável espirométrica de 

melhor resposta a efeitos agudos (transitórios e/ou persistentes) da exposição a 

poluentes em virtude dos agrupamentos formados ao longo do estudo169
•
178,268.30t 

como mostra a Tab. A.ll (Anexo). 
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Em 1983 já se destacavam 3 agrupamentos. O melhor formado pelo 

JCA e VNO; o intermediário tem a VNA, a VPA, o CNT, finalizando com o JIN; e 

no pior grupo a C95 e a C200. Essa hierarquização mostra claramente, e de forma 

estatisticamente significante, que os valores médios de PFE são tanto melhores 

quanto mais afastadas sãq as áreas dos núcleos industriais, notadamente da bacia do 

rio Cuba tão onde se distribuem as indústrias químicas, petroquímicas e a refinaria. 

pior melhor pior :nelhor 

FIGURA8.30 
Dendrogramas de agrupamento do PFE na Coorte 1 por sexo e área de 
Cubatão, de 1983 a 1989.37 

No reexame de 1987 houve uma modificação na distribuição, que se 

fez em dois agrupamentos. O melhor, liderado pela ICA reuniu tampé~ o JCA, 

236 



além do CNT e JIN que melhoraram sua classificação no grupo. No segundo agru

pamento, o de pior desempenho, estão a VNO, além das já esperadas C95 e C200, e 

a VPA que registrou. o pior valor médio de PFE desse ano. Em 1988 ocorreu outro 

rearranjo. O JCA passa a principiar a distribuição do melhor grupo que alinha 5 

áreas e é finalizado pelo CNT. O JNR e VNA estão no grupo intermediário e o pior 
\ . 

valor de PFE do ano foi o 'registrado pela C200. 

No último reexame, em 1989, continuou a distribuição de três agrupa

mentos. O JCA ainda se manteve liderando o melhor grupo, seguido da VNO e JIN. 

Esse grupo diferiu do intermediário onde estão JNR, C95 e VNA, que por sua vez é 

diferente do agrupamento que reuniu o CNT e C200, que registraram os piores 

valores médios de PFE em 1989 . 

. Vale ressaltar que dentre o decremento anual do PFE verificado 

entre os meninos, a maior participação proporcional nessa piora foi da C200, e a 

área que mais posições perdeu na distribuição foi o CNT. 

Em relação às meninas o quadro geral é semelhante ao dos meninos 

no exame inicial (1983). As áreas distribuíram-se em três blocos, sendo o melhor 

agrupamento liderado pela VNA, reunindo VPA e JCA. O grupo intermediário 

alinhou a VNO, JIN, C95 e CNT, àreas que à exceção de VNO estão mais próximas 

ao núcleo industrial da bacia do rio Cubatão. Na pior classificação ficou a C200. 

Em 1987 a VPA passa a encabeçar o melhor dos 3 grupos formados. 

Seguiram-se a ICA, JCA, VNO e finalizaram essa distribuição a VNA e o CNT. O 

grupo intermediário tem junto com o JIN a C200, que se diferencia significativa

mente da C95 a qual passa a ocupar o pior posto na distribuição. 

Em relação a 1988 o destaque é para o JNR que mostrou o melhor 

valor médio de PFE e lidera a distribuição das áreas. O grupo intermediário reune 

JIN, CNT,VNO e VNA (que piora sua classificação). Em último lugar está a C200. 

No último reexame (1989) os bairros niais afastados das indústrias, 

isto é, o JNR e o JCA estão no melhor agrupamento. O grupo intermediário tem 

CNT e C95, e no pior estão VNO, JIN, VNA e finalmente a C200. Essa área 

mostrou~se a mais crítica ao longo do período estudado para ambos os sexos. 

Acredita-se que sua localização, na encosta da Serra do Mar e ao longo da Rodovia 

Anchieta, a coloca numa situação de exposição peculiar em vista da direção dos 
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ventos ao longo do vale do rio Cubatão que carreia para aquela área toda a 

poluição gerada na área da Refinaria PETROBRÁS, junto com a produzida no polo 

petroquímicofquímico5•47•245• Além disso, o intenso tráfego de veículos pesados entre 

o Planalto Paulista e a Baixada Santista passa por aquele corredor viário15•44.212, tudo 

isso agravado em certa.S\époc~ I do ano por estar inserido tal núcleo habitacional 

exatamente no meio da camada\ de inversão que se forma nos meses frios, receben

do portanto toda a carga de poluentes carreada de Cubatão5•14•16.36·47• 

Essa afirmativa pode ser confirmada pela observação dos dendro

gramas da distribuição das médias de PFE da Coorte 2, examinada nos meses de 

inverno, que é mostrada na Fig. 8.31 que se segue (vide Tab. Al5, Anexo). 

pior melhor pior melhor 

FIGURA8.31 
Dendrogramas de agrupamento do PFE na Coorte 2, por sexo e área de 
Cubatão, de 1985 a 1989.37 
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Atrai a atenção de início, na distribuição dos valores do PFE dos 

meninos, a diferença em relação à classificação verificada na Coorte 1. Nessa, a 

. distribuição inicial colocou nos melhores postos as áreas mais afastadas do polo 

industrial, principalmente a bacia do rio Cubatão. Na Coorte 2 a hierarquização foi 

diferente. O melhor grupo foi liderado pela VPA, seguida da C200. O grupo inter

mediário iniciou pela VNA e finalizou com a VNO, reunindo a ICA, JCA, CNT e 

JIN. Na pior colocação isolou-se a C95. 

No reexame de 1987, o CNT e a C95 tiveram os piores valores 

médios, diferenciando-se significativamente do outro agrupamento reunindo as 

demais áreas. Em 1988, nos dois blocos formados, o pior reuniu C200 e JNR Outro 

grupo, de melhor desempenho, alinhou as demais áreas de Cubatão. A situação 

modificou-se em 1989, quando no melhor grupo ficaram apenas 3 áreas, lideradas 

pelo JIN. No segundo grupo, de piores resultados, estão 5 áreas e os piores valores 

médios foram os dos bairros Cota (C95 e C200). A C200 foi a área com maior pro

porção de piora no período estudado. 

Em relação às meninas, em 1985 o melhor desempenho foi da VPA, 

seguida da C200 e CNT. O grupo intermediário se inicia com a VNA, os valores mais 

baixos ficaram com o JCA. 

No reexame seguinte, em 1987, formaram-se 2 agrupamentos. No 

melhor posto da distribuição ficou a VNA, com o CNT finalizando a distribuição 

desse bloco que reuniu grande parte das áreas residenciais mais distantes dos 

núcleos industriais. No grupo de piores resultados alinharam-se o JIN, JCA, C95 e 

C200, novamente áreas que estão nas vizinhanças mais imediatamente afetadas 

pelas emissões das indústrias químicas e petroquímicas. A classificação desfavorável 

do JCA reforça a teoria de que os efeitos adversos podem ser decorrentes da 

influência dos níveis de poluição oriunda do Terminal Petrolífero de Alemoa 
distante cerca de 1km48,245,282. 

Em 1988 a distribuição ainda liderada pela VNA, com a VNO forma o 

melhor grupo. O outro alinhou as demais áreas, com melhora na classificação do 

JCA que passa a liderar esse grupo. O pior valor médio do PFE ainda é da C200. No 
ano seguinte formaram-se 2 grupos. O melhor reuniu as áreas residenciais mais 

distantes dos efeitos de poluentes emitidos pelas indústrias: VNO, VNA e JCA. As 

piores classificações nessa distribuição foram novamente da C200, JIN e C95. 
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Análise do Fluxo Médio Expiratório Forçado (FMF25-75%) 

Devido às características fisiológicas avaliadas pelo FMF25_75%• isto 

é, o estado das pequenas, vias aéreas, que são aquelas onde os efeitos da exposição à 

poluição atmosférica são\ atuantes de forma persistente e progressiva, é de· funda

mental importância sua análise conjunta com o "Peak-Flow" no sentido de verificar 

a possível instalação de um processo pulmonar obstrutivo.56
•
110

•
129

•
156

•
192.273 

A Fig. 8.32 mostra o comportamento dessa variável na Coorte 1 (vide 

Tabs. A4 e A.29-A32, Anexo). 

A variabilidade do FMF25_75% foi muito menor que a observada no 

PFE, denotando tratar-se de um indicador que retrata alterações que não são facil

~ente reversíveis uma vez cessado o estímulo que as produziu. Da mesma forma 

que nas análises efetuadas para as outras variáveis espirométricas, o exame de 1983 

não será considerado nessa análise evolutiva da Coorte 1 devido à sua 

subestimação. 

Os resultados obtidos pelos meninos no reexame de 1987 indicaram 

que a maior parte dos bairros mostrou médias percentuais superiores aos valores

referência As áreas com melhores resultados foram o JCA, seguido do CNT e da 

C95. A única a situar-se abaixo dos valores-referência foi a C200. 

O comportamento geral do FMF25_75% no período foi muito variá

vel, com a maioria dos bairros apresentando decremento em 1988. A relativa 

recuperação verificada nas demais variáveis espirométricas em 1989 praticamente 

não ocorreu no caso do FMF2s-7s%· Houve estabilização do quadro, exceto raras 

exceções que mostraram recuperação em 1989, nunca superior a 3%, e sem signifi

cância estatística (Tabs. A.4 e A.29-A.32, Anexo). 

No reexame de 1988 as maiores perdas percentuais foram do JCA 

(14%), seguido da VNO, da VNA, do CNT e do JIN, todos em torno de 10%. As me

nores variações, em realidade quase inexistentes, foram da C95 ( 4%) e C200 (2% ). 

No ano seguinte, os bairros que mostraram alguma recuperação fo

ram VNO e C200 (com 6%). Nas demais áreas essa recuperação relativa não acon

teceu. Pela análise dos reexames de 1987 e de 1989 pôde-se concluir que a quase 

totalidade das áreas de Cubatão mostrou decremento funcional do FMF25_75% 
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durante o período de estudo. As maiores pioras aconteceram no JCA e JIN (11%), 

e também no CNT e VNA (9% ). 
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Variação das médias do FMF25_75%, por sexo e área de Cubatão, da Coorte 
1 entre 1983-89. 

Por outro lado. o comportamento do FMF25_75% das meninas da 

Coorte 1 em algumas áreas (JCA. JIN e C95) mostrou-se o oposto ao verificado 
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para os meninos. Enquanto que as médias dos meninos dessas áreas decresciam ao 

longo do tempo, as das meninas do JIN e C200 permaneciam estáveis e as do J CA e 

C95 tenderam para um progressivo incremento. 

No segundo reexame, em 1988, à exceção da C95, todas as demais 

áreas do Município mostraram médias superiores aos valores-referência. No ano 

seguinte, foram registrados incrementos percentuais no JCA (7% ), JNR (8%) e C95 

(13%), enquanto as maiores quedas ocorreram na VNA (6%) e CNT (5%). Nos 

demais bairros os valores médios de FMF25_75% mantiveram-se inalterados. 

Em 1989 todas as áreas tiveram um incremento funcional, sendo que 

o balanço final no período favoreceu as áreas do JCA, JNR e C95 que mostraram 

incrementos superiores a 10%. Nas demais áreas a situação ficou estável, e na VNA 

foi verificado um decréscimo de 6% atribuído às piores condições enfrentadas em 

1988, que derrubaram os valores médios obtidos na época, e mantiveram o quadro 

inalterado a partir daquele ano. 

Para a Coorte 2 a evolução do FMF 25_75% foi muito preocupante. 

Apesar de todas as áreas iniciarem o estudo com valores médios superiores aos de 

referência, o comportamento dessa variável em anos subsequentes mostrou os 

maiores decrementos, dentre todas as demais estudadas. 

A Fig. 8.32 ilustra o comportamento desses valores, que podem ser 

conferidos nas Tabs. A.8 e A.45-A.48 (Anexo). 

Para os meninos é possível observar, em todos os bairros de Cubatão, 

os decrementos mais acentuados, superiores inclusive aos encontrados entre as 

meninas. 

No princípio, em 1985, todas as áreas registraram valores médios de 

FMF25.75% superiores aos de referência233
• Os bairros com melhores resultados 

foram JNR, VNA, VPA, JIN e JCA, com 25% acima dos padrões. A C95, pior classi

ficada nesse ano, ultrapassou os valores-referência em 8%. 

No ano de 1987 ocorreram grandes decrementos nessa função. As 

maiores perdas percentuais foram justamente nas áreas que iniciaram o estudo em 

melhores condições, registrando decréscimos que chegaram a 33% (JNR) e 28% 

(VNA). A situação da C95, no entanto, permaneceu estável. Em 1988 os decre-
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mentos acentuaram-se ainda mais, principalmente na C200 cujos valores médios 

decaíram 16% somente nesse ano. Nas demais áreas- JCA, VNO, VNA, JNR, JIN e 

C95 - o decremento médio foi de 9%. Somente o CNT manteve a situação inalte

rada em relação a 1987. 
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FIGURA8.33 
Variação das médias do FMF2S-75%' por sexo e área de Cubatão, da Coorte 
2 entre 1985-89. 
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Ao contrário do observado nas demais variáveis espirométricas e com 

o FMF25_75% da Coorte 1 em 1989, na Coorte 2 não aconteceu a "relativa recu

peração" funcional, e os valores médios continuaram a decrescer em todas as áreas 

de Cubatão. 

No CNT, JIN e JNR o decremento foi mais acentuado, superando os 
\ 

10% de perda nesse ano. Na VNO, VNA e C200, entretanto, apesar de ocorrido o 

decréscimo, este não foi significante. Mas ao comparar o ponto inicial (1985) e o 

final de seguimento (1989) o quadro que se vê é muito crítico. 

Alguns bairros, como VNA, JIN e JNR acumularam perdas funcionais 

superiores a 36%, indicando que nas crianças dessas áreas as alterações funcionais 

pulmonares podem tornar-se irreversíveis. Em nenhuma área de Cuba tão as perdas 

acumuladas nos meninos foram inferiores a 16%. 

Nas meninas da Coorte 2 verificaram-se também decrementos pro

gressivos do FMF25_75% ao longo do período estudado, porém em menor magni

tude do visto nos meninos. (Tabs. AS, e A.45-A48, Anexo) 

Na época de 1985 todas as áreas iniciaram com valores médios supe

riores aos de referência, e aquelas em melhores condições eram VP A, VNA, JNR e 

CNT. As áreas da C95, JIN e JCA mostravam valores próximos aos de referência. 

Já por ocasião do reexame de 1987 ocorreram decrementos funcionais 

na maioria das áreas, porém, enquanto nos meninos essas perdas chegaram a 30%, 

nas meninas esse decréscimo não foi tão acentuado, situando-se em torno de 5%, 

traduzindo um quadro de estabilidade nesse ano. 

O agravamento da situação ocorreu de fato em 1988. A C200 (23%), 

JNR (17%) e o JIN/VNA (14%) mostraram as maiores quedas. As menores varia

ções foram vistas no CNT (6%) e JCA (3%), e consideradas não significantes. No 

ano seguinte, 1989, a exemplo dos meninos, as meninas também nào mostraram 

nenhuma recuperação no FMF25_75%, como ocorreu nas demais variáveis espiro

métricas analisadas. Em 1989 o decremento funcional prosseguiu, alcançando 4%. 

Tomando-se para análise o exame inicial (1985) e o final (1989) de 

seguimento das meninas da Coorte 2, as maiores perdas percentuais aconteceram 
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na VNA e C200 ( > 20% ). O CNT teve um decréscimo acumulado de 18%, seguido 

da VNO com 16%, e no JCA, JIN e C95 foi mínimo. 

Pela hierarquização mostrada nos dendrogramas da Fig. 8.33 (vide 

Tab. A 12, Anexo), a seguir, pode-se verificar os agrupamentos surgidos entre a 
'. ' 

Coorte 1 para a variável FMF25:-75%· 

pior melhor pior co,fMF > melhor 

FIGURA 8.34 
Dendrogramas de agrupamento do FMF2.f-75% na Coorte 1, por sexo e área 
de Cubatão, no período de 1983 a 1989.3 

Pelo exame inicial (1983), no caso dos meninos vê-se que os bairros 

residenciais mais afastados dos núcleos industriais mostraram resultados signifi

cativamente melhores que as demais áreas. O segundo agrupamento tem a C95 e 

245 



C200 na pior classificação. O ano seguinte, 1987, não mostrou diferenças significa

tivas entre as médias de FMF25-75% entre as diversas áreas de Cubatão. É interes

sante notar que a C95 e a C200 ainda detém os piores resultados nesse ano, e as 

·áreas com melhor classificação foram VNO e JCA. 

Em 1988 também não se formaram agrupamentos distintos, entretan

to a VNO teve uma queda acentuada ficando em penúltimo lugar na distribuição 

geral. 

No último reexame, em 1989, formaram-se três agrupamentos. O 

melhor tem apenas o JNR, e o intermediário reuniu JCA, CNT e VNO. O grupo de 

piores resultados constituiu-se do JIN, VNA, C95 e C200. 

Em relação às meninas, o dendrograma referente ao ano de 1983 
mostrou dois agrupamentos. A C95 e a C200 apareceram no pior grupo, diferindo 

significativamente do outro bloco onde se distribuíram todas as demais áreas. No 

reexame seguinte, em 1987, da mesma forma como foi visto em relação aos meni

nos, não foram verificadas diferenças significativas entre as médias de FMFzs-15% 

das várias áreas. 

Em 1988 destacaram-se a C200 e VNA formando o pior agrupamento, 

enquanto que as demais áreas distribuíram-se no melhor grupo e liderado pelo 

JNR O que chama a atenção nesse reexame é a grande piora de classificação 

ocorrida com a VNA e também na VNO. O último reexame (1989) formou três agru

pamentos. Isolado e liderando a classificação apareceu o JNR. O grupo intermediá

rio reuniu JCA e CNT, e o bloco com os piores resultados alinhou todas as demais 

áreas, e a C200 classificou-se no último posto. 

As distribuições verificadas na Coorte 2 são, no entanto, diferentes e 

isso pode ser confirmado pela Fig. 8.35 (Tab. A.16, Anexo). 

Principiando a análise pelos dendrogramas dos meninos, em 1985 
pôde-se ver dois agrupamentos distintos. O melhor é liderado pela ICA e finalizado 

pela C200. É interessante notar que a VNO e o CNT integraram o bloco de piores 

resultados, ao lado da C95. Essa distribuição inicial é diferente da observada na 

Coorte 1, que alinhou nas melhores posições as áreas mais afastadas nos núcleos 

industriais. 
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Em 1987 pôde-se perceber grande piora da VPA, que junto com o 

CNT integra o pior grupo, estando este diferenciado do melhor bloco que alinha as 

·demais áreas. No ano seguinte (1988), registraram-se pioras na VNO, VNA e C200 

·que passaram a assumir os postos mais baixos. 

éé8éé 

pior <'-fMf> melhor pior <'-fMF > me lho~ 

FIGURA8.35 
Dendrogramas de agrupamento do FMF25•75% na Coorte 2, por sexo e área 
de Cubatão, no período de 1985 a 1989. 

No último reexame (1989) formaram-se três agrupamentos distintos. 

Em melhor posição está o JCA. O grupo intermediário tem o JIN na liderança e é 
finalizado com o JNR. No pior grupo permanecem a C200, CNT e VNA, e esta últi

ma perdeu mais postos a cada ano de reexame. 
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Entre as meninas a variabilidade não foi tão acentuada. No exame 

inicial (1985) as áreas agruparam-se em 2 blocos. O maior deles, e de melhores 

. condições, liderado pela VP A, reuniu os grandes núcleos habitacionais mais afasta

dos das indústrias. No pior grupo estão justamente aquelas áreas mais próximas às 

influências diretas de eniissões industriais (principalmente as químicas e as· petro

químicas) como. C200, C95 e JIN~ 

No reexame de 1987 não foram encontradas diferenças entre as 

médias que demandassem a formação de agrupamentos. O JIN, no entanto, conti

nuou a ocupar o pior posto na hierarquização dos valores médios de FMF25-75% 

nesse ano. 

Uma configuração interessante formou-se em 1988. Destacou-se 

como pior resultado a C200, e essa mudança de posto classificatório em relação ao 

ano anterior vem sugerir a superposição de um efeito agudo sobre o processo que 

vem se desenvolvendo. O grupo intermediário reuniu JIN e C95. No melhor grupo 

estão todos os demais bairros, liderados pela VNA e VNO. 

Em 1989 o JIN colocou-se junto com a C200 no pior grupo. O inter

mediário alinhou JNR e JCA, ambos de localização geográfica muito próxima e 

afastados do núcleo industrial de Cubatão. No melhor bloco classificaram-se C95, 

CNT, VNO e VNA, como no ano anterior. 

Reveste-se de grande dificuldade discutir os achados acima descritos 

e associar os resultados espirométricos às concentrações de poluentes medidos num 

nível diferente do meramente especulativo. 

Isso decorre primeiro do fato de que o tipo e a magnitude dos efeitos 

da exposição são afetados pela concentração de cada poluente (e combinação 

deles), o tempo e a forma de exposição (contínua ou intermitente), presença de si

nergismos ou antagonismos entre poluentes decorrente de outras condições ambien

tais, e existência de um estado pré-patológico do fator em estudo por parte do indi

víduo exposto. De outro lado, as próprias circunstâncias do monitoramento ambien

tal não permitem a determinação de um "fator de exposição" a cada indivíduo de 

cada área de Cubatão por todo o tempo despendido no seguimento (6 anos). 

Ora, a própria complexidade dos efeitos da poluição sobre os pulmões 

dificulta a realização de estudos interativos, entretanto há que se lançar mão de 
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técnicas interpretativas que avaliem as relações dos aspectos coletivos da saúde na 

sociedade em face de tal problemática de exposição. 

Por essa razão esse não é tipicamente um estudo clássico de Coorte. 

Pelas características das informações disponíveis para análise do problema-:-objeto, 

esse estudo é na verdade uma Coorte Histórica Não-Controlada, ou sob designação 

mais moderna, um Estudo Ecológico Longitudinal. O que o distingue dos demais é 

a unidade de estudo, que não é mais o indivíduo mas sim um grupo de indivíduos 

que possuem o fator em estudo. Como o fator em estudo é de multiplicidade 

extrema e complexa, a orientação cronológica do mesmo e do "efeito clínico" pode 

ser interpretativa, desde que tenha uma coerência de associação por não conflitar 

com os conhecimentos biológicos a ele pertinentes. 

No que tange à estruturação dessa discussão final vale relembrar de 

forma resumida os efeitos genéricos dos poluentes simples e/ou combinados, e as 

relações com as variáveis meteorológicas na determinação dos efeitos sobre a 

saúde. 

Em relação ao so2 (simples) as evidências experimentais mostram 

que induz ao rápido e reversível aumento da resistência das vias aéreas153•159•180•182,249• 

De forma similar se comporta o NOx, porém com maior toxicidade64•152.177.261• No 

entanto, se a exposição for crônica o efeito se traduz numa fibrose pulmonar31.254. 

No caso do MP, especialmente particulados finos ( < lum de diâme

tro), a resposta pode ser uma fibrose pulmonar com outros efeitos associados devi
do à reatividade com o surfactante pulmona~·17.3I.38,74•95• 115·11B,l36,1BI,t82. 

Na combinação de efeitos, uma associação de so2 ao o3 tem efeitos 

primários nas vias aéreas altas12,s9
•85•

99
•
153

•
158

•
209 

( constricção brônquica). Se o o3 se 

combina com o NOx, os efeitos serão o espessamento da parede alveolar e 

edema12.59,8S,t2S,l52.237• No caso dos precursores do ozona, como os hidrocarbonetos 

não-metânicos a ação predominante é nos vasos sanguíneos, circulação sistêmica e 

perfusão de órgãos vitais187
•
209

•
248

•
255

•
256

•
270

•
282

, e outros gases, como cloro, podem 

provocar primariamente bronquiolite fibrosa obliterante por exposição aguda, ou 

pneumonite focal pela exposição crônica4•6•12•
69

•187.247.270. 

Nessa linha de raciocínio, e considerando-se o que avaliam as variá

veis espirométricas aqui utilizadas, pode-se deduzir que os indivíduos responderão 
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· às alterações ocorridas ao nível do parênquima pulmonar com variações das variá

veis espirométricas de volume (CVF e VEF1 0), e às exposições que levam a cons-
' . tricção brônquica, por alterações nas variáveis de fluxo (notadamente o PFE). No 

caso de exposições que afetam o estado das pequenas vias aéreas as respostas 
podem ser avaliadas pelo FMF25•75%26.54·75•79·99,129,t4S,156. 

Isso ficou claramente evidenciado na descrição do comportamento 

das variáveis espirométricas das Coortes 1 e 2 quando as crianças foram separadas 

segundo local de moradia (ou área) de Cubatão. Pela divergência na hierarquização 

das áreas nas duas coortes, salientaram-se os efeitos das variáveis meteorológicas 

predominantes em cada época do ano (inverno ou verão) sobre as combinações de 

poluentes emitidos em determinadas áreas e as respostas espirométricas das crian

ças nos diferentes bairros. 

Assim, verificou-se na Coorte 1, examinada no verão, que os bairros 

mais afastados dos núcleos industriais, como JCA, VNO, JNR e VNA sofreram 

influências dos níveis de poluentes registrados nas estações amestradoras no 

período, porém de menor magnitude. As áreas mais diretamente afetadas foram 

. JIN, CNT, C95 e C200 tanto nas variáveis espirométricas de volume, como nas de 

fluxo. 

A Coorte 2 permite uma análise mais precisa dos acontecimentos por 

terem sido considerados válidos todos seus exames. Para complementar as análises 

do comportamento das médias percentuais das quatro variáveis espirométricas, por 

sexo e local de moradia das crianças, e da hierarquização dessas áreas, procurou-se 

conhecer o coeficiente de variação dos valores nas diferentes áreas no período 

estudado. 

Através da utilização de procedimentos de regressão linear foi pos

sível o cálculo do coeficiente angular dos resultados médios obtidos em relação aos 

de referência, para cada uma das áreas. As inclinações das retas obtidas em cada 

variável espirométrica, expressas em porcentagem/ano, foram negativas indicando a 

tendência geral de decréscimo da função pulmonar (Tabs. A.51-A53, Anexo). 

Entre as variáveis de volume, os decrementos médios da CVF no 

período foram em torno de 3% ao ano como mostra a Fig. 8.36 a seguir. 

250 



0,0 

-1 ,o 

-2 ,o 

I -3 ,o 

-4 ,o 

-5 ,o 

ji.A VIIU Vlld jlll Vpa <,;m jl <.;Y~ <.;<W JCa vn" vna 1nr Yl'a em 1 1n C95 c2rn 

(MASC) (FEM.) 

FIGURA8.36 
Coeficientes de variação da CVF, por sexo e local de moradia da Coorte 2, 
de 1985 a 1989.82
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As maiores declividades se verificaram na C200 para os meninos e 

JCA, VNA, JIN e C95 nas meninas. 

A Fig. 8.37 mostra para o VEF 1,0 uma declividade 1% mais acentua

da que a da variável anterior, com as meninas numa situação mais favorável que os 

meninos. (Tab. A.51, Anexo) 

Sobressae-se, entre os bairros, a C200 que no caso da meninas 

mostrou um coeficiente de declividade de 4% ao ano. 

A despeito da grande variabilidade do PFE mostrada nas tabelas e 

figuras da Coorte 2 anteriormente referidas, os coeficientes de variação, resumidos 

na Fig. 8.38, ficaram em torno de 4% ao ano. 

Observaram-se algumas exceções como as meninas do JCA em me

lhores condições em todo esse grupo, e a C200 que em ambos os sexos mostrou 

coeficientes de variação negativos ao redor de 6% ao ano. A distribuição do PFE 

com esses coeficientes de variação parece indicar um efeito não apenas transitório 
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sobre essa variável espirométrica, mas associa-se uma resposta persistente (Tab. 

A52, Anexo). 
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FIGURA8.37 
Coeficiente de variação do VEF 1 0, por sexo e local de moradia da Coorte 2, 
de 1985 a 1989.82.121 •170.280 ' 
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FIGURA8.38 
Coeficiente de variação do PF, por sexo e local de moradia da Coorte 2, de 
1985 a 1989.82.121
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Isso é reforçado pela magnitude do comportamento dos coeficientes 

de variação do FMF25_75%, mostrados na Fig. 8.39. 
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FIGURA8.39 

Coeficiente de variação do FMF25_75%, por sexo e local de moradia da 
Coorte 2, de 1985 a 1989.82.121•170·28Õ 

Os coeficientes de variação do FMF25_75% apresentam os maiores 

declínios, com médias ao redor de 5% ao ano nas meninas e 8% ao ano nos 

meninos (Tab. A.53, Anexo). 

Pela visualização dos pontos nas figuras acima mencionadas, num 

balanço feito em relação às quatro variáveis espirométricas estudadas verifica-se 

que na Coorte 2 duas áreas mostraram-se problemáticas - VNA e C200, com as 

maiores variações negativas de seus coeficientes de declividade. Porém há que se 

recordar que na hierarquização dos valores médios outros bairros, como C95 E JIN 

já iniciaram o estudo com valores médios muito baixos, e apesar dos respectivos 

coeficientes de variação não serem tão acentuados a situação desses bairros é muito 

crítica. 

Na Coorte 2 a combinação das formas de análise dos resultados 

indicaram serem problemáticos o JIN, C95 e VNA. A C200 salientou-se como a 
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mais crítica do Município, e se comparados com os da Coorte 1, os meses frios 
parecem agravar ainda mais a situação desse bairro.1n·193.2°1.2S1.2S6.283 

Pelos números apresentados nas figuras acima mencionadas pode-se 

visualizar uma diferença de resposta associada ao sexo. Aparentemente as m~ninas 

respondem de forma negativa por alterações mais acentuadas principalmente nas 

variáveis de fluxo, enquanto que nos meninos as variáveis de volume e a que deter

mina o estado das pequenas vias aéreas são as mais afetadas. Isso parece concordar 

com as teorias de alguns autores que referem diferenças anatômico-fisiológicas do 

aparelho respiratório entre homens e mulheres19·31·182·234
•
253.2S6·2n. 

As meninas mostrariam maiores alterações funcionais nas variáveis 

que avaliassem o fluxo nos trechos mais proximais da árvore brônquica (vias 

condutoras), e portanto responderiam de forma negativa aos poluentes que afetas

sem tais estruturas pulmonares, como por exemplo os oxidantes foto

químicos31·169•178.254. Nos meninos, por outro lado, as respostas mais precoces seriam 

das variáveis espirométricas que avaliassem o estado das pequenas vias aéreas e 

parênquima pulmonar, e por isso traduziriam exposições deletérias aos tecidos 
pulmonares 118,2n,234•284• 

Pelas diferenças entre os resultados das duas coortes, das concen

trações ambientais dos três principais poluentes monitorados pela CETESB e das 

estimativas de emissões do parque industrial (especialmente os poluentes qualita

tiva e quantitativamente importantes, porém não monitorados de forma sistemá

tica), pôde-se inferir que de acordo com as estações do ano a ação de um poluente 

pode ser mais, ou menos prejudicial às provas funcionais. 

Um bom exemplo são os precursores do ozona- notadamente hidro

carbonetos não-metânicos, NOx e gás cloro, principalmente emitidos na área de 

Cubatão-Centro (vide ítem 8.2. deste capítulo). O Programa de Controle de 

Poluição da CETESB não priorizou, na sua primeira fase, a redução desses poluen

tes e ficou evidente no ítem 8.1 deste capítulo que essa redução não se efetivou. Ao 

contrário, principalmente nas indústrias localizadas na bacia do rio Cubatão 

possivelmente ocorreram incrementos nas emissões em face da expansão da 

Refinaria da Petrobrás231 e aumentos na produção de outras indústrias desse 

conglomerado, no período de 1984-1988. 
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Em relação aos níveis de material particulado (MP), principal priori

dade de controle por parte da CETESB, verifica-se que apesar da média geométrica 

anual estar subindo no último biênio estudado (1988-1989), os grandes episódios 

agudos diminuíram consideravelmente (veja o ítem 8.2 deste capítulo). Entretanto, 

acredita-se que a poluição remanescente seja devida a particulados finos, o que 

pode ser constatado pela comparação entre o monitoramento feito nas estações 

amostradoras através do método Hi-Vol e o realizado através do Monitor Beta. 

Dentro de uma política de controle de poluição os particulados de maior diâmetro 

(ou particulado grosso) são os de controle mais fácil pela instalação de equipa

mentos filtrantes nas indústrias e asfaltamento de ruas e rodovias. 

Mas o parti cu lado fino ( < 2,5um de diâmetro), de difícil controle, 

pode ser especialmente preocupante, por penetrar mais facilmente os brônquios 

chegando até. os alvéolos, e sob condições atmosféricas favoráveis pode combinar-se 

ou servir de substrato para outros poluentes e ser facilmente transportável a grandes 

distâncias. Essas características favorecem sua participação na composição do 
"smog" fotoquímico9.S7,tso,I54,25t,254,255,264,282,297. 

As influências dessas emissões podem ser vistas nos progressivos 

decrementos funcionais ventilatórios de ambas as coortes, especialmente agravados 

nas áreas residenciais próximas ao núcleo industrial da bacia do rio Cubatão. Os 

decrementos funcionais foram afetados de forma agudizada com a piora verificada 

durante o ano de 1988 que atingiu todas as crianças nas duas coortes. Esses aconte-

. cimentos coincidiram com os piores picos de oxidantes fotoquímicos já registrados 

em Cubatão pelas duas estações amostradoras de ozona, e foram verificados duran

te todo o segundo semestre de 1988. 

Por esses acontecimentos foi possível confirmar de forma inequívoca 

as influências meteorológicas no agravamento ou na atenuação de efeitos de 

poluentes sobre as provas funcionais ventilatórias nos diversos bairros. 

É evidente que todas as crianças amostradas, sejam da Coorte 1 ou da 

Coorte 2, estão expostas aos mesmos níveis de poluentes, mantidas as especifici

dades dos respectivos bairros de residência. 

Somente a época de avaliação anual dos dois grupos é diferente, 

portanto, as diferenças observadas nas provas funcionais devem ter sido causadas 
pela exposição e seus condicionantes no período de exame.1n·193.251.297 
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O fato das crianças da Coorte 1 terem sido examinadas nos meses 
quentes, sob condições mais favoráveis à dispersão dos poluentes, mostra que as 

alterações funcionais foram menos graves, como o JIN, CNT, C95 e C200, poten

cialmente atingíveis em virtude da localização muito próxima às vizinhanças do 

núcleo industrial predominantemente químico e petroquímico. 

Aquelas examinadas nos meses frios (Coorte 2) mostraram provas 

funcionais ventilatórias com maiores decrementos, notadamente as variáveis de 

PFE e FMF25•7s%· Nesses meses aumenta muito o número de dias em que ocor
rem inversões térmicas, a porcentagem de calmarias no período de maio a agosto é 

superior a 30% e o índice pluviométrico baixa devido ao domínio de anticiclones 

subtropicais marítimos5
•
47

• Essas condições ambientais são determinantes do 

àumento dos níveis de oxidantes fotoquímicos na região, como mostraram os indi

cadores referidos nos ítens 8.1 e 8.2 desse capítulo. 

Esses poluentes (ou mistura) são os que mais afetam as variáveis 

espirométricas de fluxo, e as condições ambientais concorrem para que os níveis de 

oxidantes sejam elevados em toda a extensão do Município e agravem a situação de 

exposição das áreas VNA e VNO, chegando a afetar também as provas funcionais 

das crianças do JCA e JNR. 
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Apesar da VNA e VNO estarem relativamente afastadas do núcleo 

industrial químicofpetroquímico e em terreno plano, acredita-se que a associação . 

entre a baixa altitude da camada de inversão térmica e as correntes de vento de 

superfície no inverno, faça com que a poluição originária daquele núcleo industrial 

seja somada à emitida pelos veículos que trafegam nas rodovias que margeiam 

aqueles bairros e então sejam responsáveis pelos decrementos funcionais observa

dos entre as crianças5
•
47

•
14

•
16

•
36

•
141

• O fato de terem sido observados decrementos 
também nas áreas do JCA e JNR pode ser explicado pela disseminação da poluição 

por oxidantes fotoquímicos por toda a área de Cubatão, e também pela adição do 

efeito dos particulados finos oriundos da Vila Parisi, onde predominam indústrias 
de fertilizantes emissoras de tais poluentes5•6•9•69•87•100·t6l,t63·t68,t94,205. 

As áreas mais críticas de Cubatão, considerando-se a análise conjunta 

das duas Coortes, são os bairros localizados nas encostas da Serra do Mar, isto é, a 
C95 e a C20049

•97•
134

• Em segunda prioridade aparecem o JIN e o CNT; Naqueles são 

marcantes as influências topográficas e consequentemente micrometeorológi-



cas5•47·49•245. Como já se informou anteriormente, a C95 está muito próxima à Cia 

Santista de Papéis, e também recebe influências do núcleo industrial que reune a 

Refinaria, a Ultrafértil-Fafer e a Petrocoque, principalmente48•63·114·120·150.214·255. 

A C200 localiza-se mais distante desse núcleo, e ambas estão ao lado 

da Rodovia Anchieta, sob influência também de um tráfego intenso de carros e 

caminhões no sentido Planalto Paulista-Baixada Santista (e vice-versa)14•16.36·141• Isso 

resulta nas maiores exposições combinadas a NOx, hidrocarbonetos, so2 e seus 

sub-produtos e ozona e seus precursores, originários das emissões industriais e de 

veículos, que entre todas as demais áreas de Cubatão. Devido à forma íngreme das 

vertentes do vale do rio Cubatão15, à predominância dos ventos mar-terra durante o 

dia245, e situação de estabilidade termodinâmica na base da Serra do Mar47, 

observam-se condições propícias à concentração aguda de poluentes na área da C95 

no período diurno. À noite, pela inversão na direção dos ventos, todos os poluentes 

emitidos no conglomerado industrial petroquímico são carreados ao longo do vale 

do rio Cubatão atingindo principalmente a C200, e em seguida a VNA. 

Pode-se comprovar tais afirmativas pelos piores resultados espiromé

tricos constatados na C95 e na C200 nas duas coortes, apesar de não ser possível 

estimar o nível de exposição da população por não existirem estações amostradoras 

de poluentes nessas duas áreas. 

É interessante notar as influências meteorológicas nesses dois bairros. 

Aparentemente a C95 é afetada em qualquer período do ano, apesar de se classi

ficar em pior lugar que a C200 nos meses frios. Uma possível explicação para tal 

classificação é que as calmarias em maior proporção nos meses de inverno, associa

das às mais baixas altitudes das misturas de gases nos dias de inversão térmica, 

fazem com que todo o bairro fique "imerso" nessa mistura de poluentes originária 

do núcleo industrial e se encontra contida na encosta e sopé da Serra do 
Mar·47,163,297. 

A C200 parece ser também afetada nos meses quentes, como mos

tram as posições verificadas nos dendrogramas em relação à C95. A altitude da 

mistura de poluentes também é diferente no verão, ficando entre 100 e 500m acima 

do nível do marS. Estima-se que se somem aos poluentes emitidos pelas indústrias, 

também os efluentes de fontes móveis (automóveis e caminhões) que circulam na 

Via Anchieta 14•36•141. Os meses quentes trazem uma maior circulação de veículos 

rumo às praias, o que concorre também para um maior número de eventos denomi-
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nados "Operação Descida", onde a DERSA destina a Rodovia dos Imigrantes 

somente para a descida de veículos leves, drenando todo o tráfego pesado de 

descida e todo o de subida para o Planalto Paulista, para a Via Anchieta. Isso 

aumenta as emissões de so2 e NOx, além de CO, advindas da queima de combus

tíveis (especialmente o diesel) naquela área. Isso tudo adicionado à maior pluvio-

. sidade dessa época do ano, que concorre para a rápida oxidação desses poluentes, 

certamente tem influência decisiva nas alterações funcionais das provas espiromé

tricas das crianças da C200120.214.297• 

Em relação às condições de piora da região do CNT nos meses de 

inverno, as já citadas condições de inversão térmica associadas ao sistema de ventos 

predominantes, especialmente o noturno, fazem com que esse bairro seja mais 

diretamente afetado também pelas emissões da Cia. Brasileira de Estireno, além 

das oriundas do núcleo industrial químico/petroquímico297• 

Os estudos transversais que deram origem às Coortes 1 e 2, tiveram 

excelente emprego como primeiro passo na identificação das relações de exposição 

(no local de residência) a altos níveis de poluição, conduzindo à hipótese de que as 

alterações encontradas eram devidas a oxidantes fotoquímicos (e/ou seus precurso

res) principalmente pelas reduções observadas nas variáveis PFE e FMF25-7So/O' co
mo o visto em pesquisas levadas a cabo em outros países21.S3•78•106·113,116,I68,172,t7B,2S9,262. 

No entanto, foi o estudo desses grupos de forma longitudinal ou de 

Coorte que mostrou, como em outros99
•
147

•
190

•
194

•
258

•
272

•
299

, a extensão, persistência e 

transitoriedade parcial das alterações funcionais ao longo do tempo, associando-as 

aos níveis de poluentes registrados no período, especialmente oxidantes fotoquí

micos de acordo com os locais de residência das crianças em Cubatão. 

É difícil separar os efeitos associados aos testes de função pulmonar 

pelos níveis de poluentes do dia do exame, dos efeitos resultantes de uma exposição 

de longo prazo, uma vez que não se pôde dispor dessa informação para cada criança 

estudada. 

Por isso é impossível eliminar a probabilidade de que as diferenças 

observadas possam ser atribuídas, pelo menos em parte, a uma diminuição de per

formance de caráter agudizado como resultado dos altos níveis de poluição no 

momento de realização do teste espirométrico, além de toda a "história de 

exposição" que tem cada uma das crianças. 
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IX- CONCLUSÕES 



A partir da análise das provas funcionais ventilatórias das duas 

Coortes; das estimativas de emissões das indústrias de Cubatão e do compor

tamento das condições ambientais dos poluentes prioritários duranteo período de 

Junho/1983 a Dezembro/1989, foi possível concluir: 
' ', 

1) Em relação às estimativas de emissões atmosféricas industriais 

realizadas pela CETESB: 

1.1. Ocorreu uma redução, entre 1984 e 1989, em termos quantitativos das 

emissões de material particulado e dióxido de enxôfre no Município como um todo, 

mas especialmente nas indústrias localizadas na bacia aérea do rio Mogi (Vila 

Parisi). (Tab. 8.4) 

1.2. Verificou-se um aumento nas emissões de óxidos de nitrogênio nessa 

mesma bacia aérea, e um relativo decréscimo nas emissões desses poluentes na 

bacia aérea do rio Cubatão (Cubatão-Centro). 

1.3. Não se pôde estabelecer uma conclusão efetiva quanto ao comporta

mento das estimativas de emissões de hidrocarbonetos não-metânicos e gás cloro 

(principais precursores na formação do ozona) pela ausência de informações desses 

ítens específicos nos inventários de fontes elaborados pela CETESB no ano de 1989. 

1.4. O problema da poluição do ar em tela, pode ser subdividido, do ponto 

de vista químico, em dois. A poluição REDUTORA caracterizada principalmente 

pelas emissões de material particulado ocorrendo predominantemente na bacia 

aérea do rio Mogi (Vila Parisi), e a OXIDANTE, originária principalmente na área 

de abrangência do rio Cubatão (Cubatão-Centro). 
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1.5. As estimativas de emissão das fontes poluidoras realizadas pela 

CETESB no ano de 1989 foram baseadas nas informações do cadastro de 1984, 

acrescidas de medições em chaminés, segundo explicações da própria empresa. 

Parece não ter sido consid~rada, para efeito de cálculo das estimativas de emissão, a 

ampliação da produção e do parque industrial ocorridos no período 1984-1989. Isso 

prejudicou qualquer tentativa de correlacionar as alterações verificadas nas provas 

funcionais ventilatórias com os níveis de emissões de poluentes por parte das 

indústrias em cada área de Cubatão utilizada para estudo. 

2) Em relação às metas da primeira fase do programa de Controle de 

Poluição do Ar instituído pela CETESB: 

2.1. As emissões de amônia e fluoretos tiveram reduções nominais em tomo 

de 90%, principalmente por parte das indústrias localizadas na bacia aérea do rio 

Mogi (V.Parisi). 

2.2. As emissões de material particulado, meta prioritária do referido 

programa de controle, não alcançaram o nível previamente estabelecido apesar da 

proporção de redução chegar, teoricamente, a 75% (em relação à quantificação 

inicial de 1984). 

2.3. As menores proporções de redução foram dos óxidos de enxofre e de 

nitrogênio. Esses poluentes, no entanto, duplicaram sua participação proporcional 

na composição da mistura de poluentes existente na atmosfera de Cubatão ao se 

verificarem os resultados de 1989. 
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2.4. Não é possível concluir que houve realmente a redução de 87% nas 

emissões de hidrocarbonetos não-metânicos em 1989 (como indica a Tab. 8.5). As 

estimativas de emissões tanto de sua maior fonte potencial - a Petrobrás S/ A, como 

das demais indústrias químicas e petroquímicas do conglomerado, não constam nas 
' 

informações do Cadastro de Fontes de 1989 impedindo as comparações que leva-

ram a tal conclusão (Tab. 8.2; Tab. 8.4). 

2.5. As metas de controle de emissões em Cubatão priorizaram a poluição 

de natureza REDUTORA e foram mais efetivas na bacia aérea do rio Mogi (V. 

Parisi). Entretanto, as emissões de caráter OXIDANTE vem se tomando maiores ao 

longo do tempo e ocorrem principalmente na bacia aérea do rio Cubatão, onde 

inclusive se distribui a maior parte da população residente no Município. 

3) Em relação às concentrações de poluentes medidos pela CETESB: 

3.1. As concentrações de Material Particulado (MP) expressas pelas médias 

geométricas anuais mostraram decréscimo no período de 1983-1988, e posterior 

incremento em 1989. 

3.2. Apesar de se verificar que ao longo da série histórica houve uma 

redução no número de episódios agudos de poluição do ar por MP, ainda é alta a 

proporção de dias em que as concentrações médias diárias superam os PQAr. 

3.3. A ausência de medidas de MP nos anos de 1988 e 1989 na estação 

amostradora de Vila Nova prejudicou as estimativas de exposição da população 

residente na Vila Nova (VNO} e Vila Natal (VNA). 
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3.4. Os níveis de S02 medidos em Cubatão são sistematicamente inferiores 

aos PQAr. Em face das inúmeras fontes fixas (indústrias) e fontes móveis (veículos 
\ 

automotores) existentes na região, conclue-se que tais concentrações medidas são 

uma subestimação da realidade. 

3.5. Os níveis de oxidantes fotoquímicos, expressas pelas concentrações de 

ozona registradas em Cubatão, evidenciaram-se muito críticos. O número de episó

dios de superação dos PQAr duplicaram no período de 1983 a 1987. 

3.6. A gravidade dos episódios agudos de poluição por ozona atingiu seus 

mais altos valores em 1988, em ambas as áreas onde se localizam as estações 

amostradoras. As concentrações máximas de ozona em 1988 foram duas vezes maio

res que em qualquer outra época no período de 1983 a 1989. 

3.7. A área de Cubatão-Centro apresenta situações mais graves de poluição 

por ozona do que a região de Vila Nova, devido à maior proximidade da influência 

direta do parque industrial. 

3.8. Nos meses de verão há persistência (número de horas) de níveis eleva

dos de ozona também no período noturno. Nos meses frios é maior a gravidade (em 

termos de altas concentrações) e a persistência dos episódios, em função das 

calmarias e inversões térmic!ls mais frequentes nesse período. 

3.9. O ozona atualmente apresenta-se como o poluente de maior gravidade 

para a saúde dos habitantes da região. 
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4) Em relação ao comportamento das provas funcionais ventilatórias 

nas Coortes 1 e 2 : 

4.1. Os resultados dos testes estatísticos indicaram uma tendência geral de 
I 

progressivo decréscimo na função pulmonar das crianças de ambas as Coortes, quer 

da Coorte 1 (1983) examinada sempre nos meses quentes, como da Coorte 2 (1985) 

reexaminada nos meses frios, ao longo do período estudado apesar daquela ainda 

não ter atingido limites considerados como patológicos. 

4.2. A implantação da primeira fase do programa de controle de poluição do 

ar da CETESB não se fez acompanhar pela melhora dos desempenhos espirométri

cos das crianças componentes das Coortes 1 e 2. 

4.3. As duas· coortes apresentaram decrementos anuais progressivos em 

todas as 9 áreas do Município. As áreas mais críticas, com maior proporção de 

piora, .foram as situadas em locais onde a predominância de certos poluentes 

(especialmente os oxidantes fotoquímicos) se combinaram com peculiaridades 

atmosféricas (ventos, calmarias) e topográficas desfavoráveis, ou sejam, Cota 200 

(C200), Cota 95 (C95), Jd. das Indústrias (JIN) e Vila Natal (VNA). 

4.4. As maiores alterações (maior proporção de redução) ocorreram no 

"peak-flow" e FMF25_75% de ambas Coortes, caracterizando um quadro pulmonar 

predominantemente obstrutivo. No entanto, as alterações progressivas (se bem que 

de forma mais discreta) que também foram observadas nas variáveis de volume 

indicam que provavelmente no futuro o quadro pulmonar dessas crianças seja misto 

- obstrutivo e restritivo. 

4.5. As correlações mais frequentes dos coeficientes de declividade nos 

parâmetros das provas funcionais ventilatórias foram em relação ao ozona. Este 
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fato permite concluir que a maior ação patológica do material particulado e do 

dióxido de enxofre, mais comumente considerada nos estudos epidemiológicos 

revisados na literatura, não seja definitiva. 

4.6. A Coorte 2, examinada no inverno, mostrou maiores decrementos fim

danais das variáveis de fluxo do que a Coorte 1 que foi examinada no verão. 

4.7. Na ausência de infecções das vias respiratórias, e ressalvado o caráter 

subjetivo inerente ao exame clínico, a explicação para as alterações dessas provas 

funcionais pode ser atribuída às condições ambientais comuns a essa população 

estudada. 

5) Em relação à metodologia utilizada: 

5.1. Houve uma subestimação do melhor desempenho possível da Coorte 1 

no seu primeiro exame (1983). A análise dessa Coorte 1 foi prejudicada provavel

mente por terem sido considerados secundários alguns detalhes metodológicos 

relativos a equipamentos, calibração e, principalmente, a interação examinador

examinado. 

5.2. Há necessidade de uma estrita supervisão e contínuo encorajamento das 

crianças para a correta execução da mánobra espirométrica, apesar da subjetividade 

na avaliação desse ítem por parte do examinador. 

5.3. Deve-se manter um estudo de coorte sob rígido protocolo de investi

gação, com uniformização de procedimentos, equipamentos e calibração até seu 

final. 
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5.4. Nos estudos onde a interação examinador-examinado é de fundamental 

importância para a qualidade dos resultados, é imprescindível que seja o mesmo 

· indivíduo a realizar todos os exames. Isso pode ser quase impossível em estudos de 

coorte de longo prazo com grande grupo amostrai. 

5.5. É de fundamental importância a harmonização entre os protocolos de 

investigação das respostas biológicas das populações à exposição a poluição atmos

férica e do monitoramento ambiental onde ocorre essa exposição. 

5.6. As provas funcionais ventilatórias mostraram-se excelentes instrumentos 

de coleta de dados para a compreensão das alterações biológicas devidas a expo

sição à poluição atmosférica sobre a saúde humana. 

5.7. O estudo longitudinal (Coorte) mostrou algumas vantagens sobre o 

estudo transversal. O cálculo dos coeficientes de declividade da função pulmonar 

baseado em diversas medidas intervaladas permitiu uma melhor compreensão do 

comportamento das variáveis espirométricas e suas relações com os níveis de 

poluentes registrados no mesmo período. O estudo transversal serviu, em uma 

primeira instância, de triagem para evidenciar as áreas mais problemáticas do 

Município, porém o estudo longitudinal permitiu verificar quais áreas eram críticas, 

como evoluíram em função dos níveis de poluição registrados, e também a que tipo 

de poluente a resposta era mais efetiva. 
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X - CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A grande variabilidade nos resultados encontrada entre as 9 diferen

tes áreas estudadas vem demonstrar que outros fatores, além dos níveis ambientais 

'de poluentes, estão agindo conjuntamente afetando a função pulmonar das crianças. 

Verificou-se que períodos com elevados picos de ozona (1988) tive

ram um efeito agudo e transitório sobre os decrementos do "peak-flow", além de 

efeitos de menor magnitude sobre o FMF25-75%' que vem retratar um efeito cumu

lativo persistente. 

A causa da persistência dos decrementos funcionais ainda não é total

mente conhecida. Algumas possibilidades incluem alterações irreversíveis na 

permeabilidade do epitélio pulmonar e mudanças nos padrões de secreção ao nível 

das vias aéreas condutoras, com implicações muito sérias sobre a saúde do indi

víduo, inclusive em etapas posteriores de sua vida. 

Em qualquer caso representam uma resposta além daquelas altera

ções transitórias préviamente associadas à exposição a oxidantes em níveis próximos 

aos "padrões de qualidade do ar "(PQAr). A extensão dessas respostas transitórias, 

principalmente ao ozona, não pode ser quantificada de forma precisa quando exis

tem respostas que afetam as mesmas funções ventilatórias. No entanto, tudo leva a 

crer que a magnitude dos decrementos ventilatórios observados, notadamente com 

a elevação das concentrações ambientais de ozona (por extensão, de seus precurso

res), reflete a combinação de efeitos transitórios somados aos persistentes, provoca

dos pela exposição a oxidantes em conjunção com os demais poluentes da mistura. 

Como ocorre em todos os estudos em populações urbanas, os estudos 

epidemiológicos da exposição a poluição oxidante não podem atribuir os efeitos 

sobre a saúde somente aos oxidantes fotoquímicos, pois a poluição fotoquímica do 

ar se consiste tipicamente em ozona, dióxido de nitrogênio, peroxiacilnitratos, parti

cuias de sulfatos e nitratos, e outros componentes. Entretanto, em geral, os efeitos 
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observados sobre a saúde correlacionam-se mais fortemente com as concentrações 

de ozona que com os demais poluentes relacionados. 

Caso os decrementos funcionais ventilatórios anuais, bem como os 

níveis de poluição por oxidantes continuem nessa mesma trajetória evolutiva verifi

cada, esse contexto poderá acarretar sérios e irreparáveis prejuízos à saúde dos 

habitantes da região em curto espaço de tempo. 

Para que não se confirme essa previsão a situação de Cubatão deve 

ser substancialmente alterada no menor prazo possível, ao que se sugere: 

- a manutenção do incentivo ao uso de óleos combustíveis com baixo teor de 

enxôfre (BTE) ou a eletrificação das fontes poluidoras da região, nos casos em que 

tal procedimento é viável. 

- implementação de providência urgentes visando o controle das fontes emis

soras de precursores de ozona (principalmente as indústrias químicas e petroquí

micas, além da refinaria de petróleo), seja por meio da instalação de equipamentos 

anti-poluentes, ou por meio de alterações dos processos tecnológicos. 

- a continuação do monitoramento da qualidade do ar, agora com especial 

ênfase aos oxidantes fotoquímicos ( ozona, hidrocarbonetos, gás cloro), com amplia

ção dos pontos de amostragem em áreas críticas (Cota 95 e 200, Jd. Indústrias), sem 

deixar de lado os poluentes tradicionalmente estudados (particulados em suspensão 

e dióxido de enxofre). 

- dar toda ênfase ao cumprimento das metas estabelecidas no Programa de 

Controle da Poluição em Cubatão até seu final, mas além disso, é fundamental 

estabelecer um rígido programa de manutenção das reduções já obtidas desde sua 

implantação. 
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- o estabelecimento de um programa de vigilância sobre as condições de 

funcionamento dos sistemas de monitoramento dos diferentes poluentes a serem 

controlados, uma vez que tão ou mais importante que a instalação desses sistemas 

de monitoramento é a manutenção adequada dos equipamentos de amostragem, no 

sentido de fornecerem dados confiáveis. 

- a implementação por parte dos órgãos ligados à Saúde Pública, de progra

mas de vigilância epidemiológica de agravos à saúde, que possam nortear as polí

ticas de controle de poluição em cada área específica do Município. 

A despeito desse estudo prospectivo, que assume características quase 

que de um estudo preliminar, permitir que se possa afirmar que os níveis de 

poluição do ar tiveram um efeito sobre a saúde das crianças estudadas, é nossa 

intenção continuar o seguimento delas e aprofundar a análise para determinar que 

outras variáveis podem ser coadjuvantes desses achados. 

A extensão de abatimento da poluição do ar que as comunidades de

sejam para seu Meio-Ambiente, e as implicações econômicas que estão dispostas a 

aceitar para tal propósito são no entanto de exclusiva decisão da própria sociedade. 

Ao pesquisador cabe apenas tornar públicos seus achados e informar 

as possíveis causas determinantes, bem como sugerir medidas para minimizar esse 

impacto. 

Depois de criar o Homem, Deus o conduziu ao Jardim do Eden e 
disse-lhe: 

- «olhe como é magnífico este mundo que Eu criei 
para você e lembre-se de que não existe ninguém que possa reconstruir o que você 
depredar ! ,., 

( O TALMUD , KOHELET RABBÁ 9 ) 
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XII-ANEXO 



TABELAA.l 
Porcentagem média da CVF da Coorte 1, em relação aos valores-referência, 
segundo sexo e bairro de Cubatão, no período de 1983/89. 

1983 83/87 83/88 83/89 

II 

MÉDIA ERRO' MÉD,IA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

JCA M 95,78 2,10 99,74 2,09 95,25 1,68 93,36 1,86 

F 93,78 2,52 98,32 2,86 91,86 1,94 95,04 1,79 

VNOM 93,16 1,76 98,18 1,55 95,16 1,23 93,45 1,64 

F 88,55 1,73 96,60 2,05 94,29 1,75 94,89 1,86 

VNAM 96,01 2,99 95,73 2,65 89,63 2,49 89,18 2,84 

F 99,70 3,52 98,04 3,22 93,62 2,87 97,24 2,23 

JNR M NÃO EXISTIA 97,14 6,60 98,82 4,48 95,31 4,58 

F NÃO EXISTIA 97,18 2,51 90,90 2,89 93,64 2,74 

VPA M •96,93 3,15 102,11 4,91 

F 92,03 2,97 98,38 4,63 

CNTM 96,96 2,25 99,25 1,67 91,00 2,49 89,00 2,62 

F 91,20 3,25 96,19 2,67 97,93 2,97 100,01 4,01 

JIN M 97,71 2,62 92,96 2,51 87,09 2,21 87,01 2,07 

F 94,01 2,07 93,66 1,64 94,03 1,81 94,33 1,80 

C95 M 95,00 3,01 106,50 0,50 89,00 4,44 89,00 4,41 

F 113,00 6,01 105,89 1,67 95,60 4,91 96,06 5,03 

C2ID M 98,22 5,85 99,37 5,37 86,57 3,58 91,75 2,25 

F 99,07 4,71 102,85 4,93 92,20 3,02 90,25 3,38 

TOTAL 93,79 0,70 97,60 0,69 93,24 0,61 93,63 0,66 

NOTA: A partir de 1987 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAA.2 
Porcentagem média do VEF 1 0 da Coorte 1, em relação aos valores
referência, segundo sexo e bairr~ de Cubatão, no período de 1983/89. 

1983 83/87 83/88 83/89 

III 

MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

JCA M 93,61 2,43 98,41 2,15 92,29 1,86 91,27 2,12 

F 85,88 2,64 90,81 2,59 87,69 2,18 91,89 2,01 

VNOM 90,63 1,80 95,68 1,72 91,44 1,38 91,39 1,63 

F 80,94 1,98 90,72 1,64 88,31 1,63 90,06 1,64 

VNAM 97,13 2,45 93,95 2,73 88,63 2,32 87,29 2,84 

F 91,65 3,54 91,70 2,85 88,52 2,71 92,09 2,31 

JNR M N~O EXISTIA 95,43 5,18 97,75 4,64 94,15 4,74 

F NAO EXISTIA . 92,64 3,18 88,95 2,81 91,95 2,73 

VPA M 91,67 3,17 98,11 5,25' 

F 85,68 2,94 93,23 4,34 

CNTM 90,50 2,84 98,12 1,60 90,01 2,41 88,56 1,86 

F 83,80 4,09 91,88 2,78 94,07 3,11 93,91 3,91 

JIN M 89,58 3,06 92,57 2,34 85,91 2,11 85,38 2,29 

F 87,02 2,39 88,60 1,59 89,62 1,46 90,64 1,57 

C95 M 98,10 3,00 102,50 8,50 82,50 3,50 84,00 4,82 

F 103,00 5,88 94,78 5,97 90,2 3,15 93,31 6,38 

C20l M 92,33 4,16 94,13 2,84 82,29 3,38 88,01 2,68 

F 87,36 5,33 94,08 3,56 88,20 2,74 86,25 2,35 

TOTAL 88,17 0,77 93,27 0,64 89,65 0,60 90,55 0,63 

NOTA: A partir de 1987 o grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAA.3 
Porcentagem média do "Peak Flow" da Coorte 1, em relação aos valores
referência, segundo sexo e bairro de Cubatão, no período de 1983/89. 

1983 83/87 83/88 83/89 

IV 

MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA-ERRO 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

JCA M 90,47 3,71 86,15 4,13 75,83 2,62 90,18 4,60 

F 82,28 4,46 82,68 3,89 79,14 3,12 92,54 4,27 

VNOM 85,13 4,05 ·. 77,72 2,31 74,64 2,13 83,71 2,58 

F 74,75 3,23. 80,98 2,01 74,07 1,85 86,27 1,86 

VNAM 83,47 5,42 77,41 3,76 70,16 3,18 77,47 4,91 

F 91,10 7,20. 78,61 4,48 72,24 3,03 81,42 2,67 

JNR M N~O EXISTIA 72,57 4,98 71,08 2,70 79,23 4,53 . 

F NAO EXISTIA 83,18 6,32 81,03 3,34 90,02 3,66 

VPA M 82,00 3,59 70,67 4,35 

F 84,52 3,64 84,23 4,65 

CNTM 81,09 5,06 83,00 3,63 71,42 3,73 75,22 3,76 

F 69,72 5,58 78,50 3,84 74,29 4,27 90,27 6,38 

JIN M 72,03 4,16 80,91 2,93 72,43 2,66 80,95 4,74 

F 71,95 3,57 76,29 2,72 75,09 1,95 85,51 2,60 

C95 M 70,50 2,50. 97,00 6,01 73,05 5,50 80,06. 8,47 

F 71,10 2,91 68,22 8,85 79,20 6,14 ?3,10 4,50 

C2W M 68,33 6,75 71,02 3,96 69,10 5,31 78,75 9,14 

F 65,21 5,32 74,38 5,09 67,30 2,53 80,00 2,36 

TOTAL 79,48 1,19 79,33 0,92 74,38 0,76 85,02 0,99 

NOTA: A panir de 1987 o GrupoS (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAA.4 
Porcentagem média do FMF25_75% da Coorte 1, em relação aos valores
referência, segundo sexo e bairro de Cubatão, no período de 1983/89. 

1983 83/87 83/88 83/89 

v 

MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO 
(%) (%) (o/o) (%) (%) (%) (%) (%) 

JCA M 103,53 4,90 107,70 4,97 92,46 4,31 95,54 4,68 

F 97,88 5,48 101,87 5,73 103,79 5,46 114,35 6,20 

VNOM 97,77 3,66 99,28 3,70 88,64 3,14 94,88 3,30 

F 84,92 3,92 103,83 3,16 98,67 2,92 106,82 3,40 

VNAM 91,53 7,00 100,82 5,53 89,89 4,51 90,29 5,59 

F 99,60 7,84 105,13 6,24 98,81 5,09 98,38 4,10 

JNR M N~O EXISTIA 100,14 6,45 99,83 4,54 97,92 5,23 

F NAO EXISTIA 116,73 7,06 115,20 5,43 119,68 5,13 

VPA M 90,63 3,95 101,00 6,72 

F 102,32 4,81 110,84 6,91 

CNTM 94,86 6,28 . 106,25 5,43 95,58 5,52 95,44 4,11 

F 92,48 7,61 109,31 5,40 104,86 5,68 109,73 8,55 

JIN M 91,74 6,17 103,87 4,09 92,82 4,19 91,14 4,61 

F 91,02 3,97 102,83 4,32 103,64 3,67 105,00 4,41 

C95 M 112,00 5,00 105,00 8,89 100,00 9,01 100,5 9,58 

F 96,50 5,50 94,00 9,11 109,20 7,92 112,67 4,88 

C2W M 78,00 9,09 90,05 7,08 88,43 6,20 94,50 6,30 

F 80,93 9,08 99,92 7,51 100,1 7,06 105,50 6,11 

TOTAL 93,66 1,45 103,28 1,34 97,95 1,25 102,22 1,41 

NOTA: A partir de 1987 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAA.5 
Porcentagem média da CVF da Coorte 2, em relação aos valores-referência, 
segundo sexo e bairro de Cubatão, no período de 1985/89. 

1985 85/87 85/88 85/89 

VI 

MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

\ 

JCA M 104,25 2,18 102,02 1,86 95,10 1,53 94,62 1,68 

F 105,39 2,26 100,13 1,61 94,00 2,43 91,86 1,76 

VNOM 103,22 1,47 102,27 1,28 94,87 1,17 92,87 1,31 

F 98,97 1,69 98,37 1,50 91,35 1,42 90,83 1,50 

VNAM 104,52 3,02 100,05 2,46 94,04 2,17 96,82 1,50 

F 109,30 3,30 100,72 2,29 94,89 2,51 98,18 2,93 

• • 
JNR M 106,86 5,88 107,78 3,60 93,80 2,10 94,33 2,76 

F 122,01 4,63 102,64 3,34 89,67 2,40 87,04 3,02 

VPA M 105,36 2,90 101,20 3,32 

F 105,09 2,90 99,5 3,17 

CNTM 102,51 3,03 104,54 2,18 98,95 2,22 97,21 1,79 

F 98,27 2,47 101,23 2,51 94,71 1,62 93,42 1,91 

JIN M 101,48 2,37 99,44 2,33 94,63 1,89 93,54 2,35 

F 103,13 4,19 98,65 2,10 90,22 1,86 90,91 1,98 

C95 M 102,83 3,44 101,40 2,59 93,00 2,14 89,75 2,88 

F 100,27 4,16 96,59 1,92 91,14 1,53 92,26 2,13 

C2ffi M 106,33 3,18 100,15 2,88 90,79 2,21 93,92 2,69 

F 105,47 3,24 97,87 2,19 88,33 2,05 90,73 2,84 

TOTAL 103,08 0,67 100,50 0,52 93,35 0,49 92,89 0,54 

NOTAS: i) (•)-valores referentes à amostra de I. Caraguatá. 

ii) A panir de 1988 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAA.6 
Porcentagem média do VEF 1 0 da Coorte 2, em relação aos valores
referência, segundo sexo e bairr~ de Cubatão, no período de 1985/89. 

1985 85/87 85/88 85/89 

MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

JCA M 104,91 2,32 102,38 2,09 94,94 1,63 92,42 1,60 

F 98,59 2,40 93,68 1,50 87,81 1,56 87,13 1,60 

VNOM 104,40 1,59 101,74 1,27 94,17 1,25 91,34 1,29 

F 94,71 1,84 94,55 1,48 88,73 1,32 87,22 1,30 

VNAM 105,43 2,86 99,82 2,67 92,14 2,66 92,14 3,15 

F 102,85 3,19 97,94 2,48 91,72 2,54 93,77 2,58 

JNR M •109,29 4,12 108,22 4,81 94,40 1,97 92,52 2,09 

F •106,09 6,37 98,82 2,88 87,06 2,17 83,91 2,93 

VPA M 105,77 2,72 99,67 3,29 

F 101,74 3,02 96,08 2,69 

CNTM 102,86 3,32 103,83 2,66 98,95 2,40 94,95 2,28 

F 93,41 2,69 96,18 2,29 91,10 1,58 88,74 2,16 

JIN M 104,93 2,62 100,34 2,32 94,70 1,96 92,54 2,20 

F 92,63 2,13 93,92 1,97 86,61 1,66 86,01 1,66 

C95 M 102,06 3,20 102,10 2,55 95,00 2,14 90,19 2,24 

F 94,14 3,83 93,16 1,98 88,07 1,56 88,74 2,22 

czm M 106,94 3,39 99,92 2,91 90,71 2,87 93,69 3,01 

F 98,37 3,61 95,00 2,04 84,14 2,11 85,73 2,24 

TOTAL 100,67 0,68 98,35 0,54 91,49 0,49 89,97 0,51 

NOTAS: i) <-)-valores referentes à amostra de I. Caraguatá. 

ii) A panir de 1988 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 
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TABELAA..7 
Porcentagem média do "Peak Flow" da Coorte 2, em relação aos valores
.referência, segundo sexo e bairro de Cubatão, no período de 1985/89. 

1985 85/87 85/88 85/89 

VIII 

MÉDIA ERRO\ MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA·ERRO 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

JCA M 91,68 4,42 81,90 2,95 70,90 2,06 78,83 2,30 
F 77,10 3,25 73,76 2,23 67,67 2,56 75,35 2,30 

VNOM 87,52 2,52 75,68 1,77 76,42 1,85 74,91 1,64 

F 86,22 2,56 76,76 1,99 75,87 1,72 75,84 1,73 

VNAM 93,01 3,62 79,51 3,92 77,45 4,02 73,77 3,77 
F 89,40 5,34 87,89 5,18 81,17 4,31 77,77 3,47 

JNRM •91,86 4,86 82,00 5,18 69,45 2,61 74,62 3,62 

F •80,33 5,78 83,27 3,69 66,61 2,54 68,23 3,69 

VPA M 110,14 5,38 77,73 4,39 

F 103,83 4,45 80,58 3,81 

CNTM 90,34 4,69 73,62 3,27 72,30 3,02 74,95 3,77 

F 90,68 5,76 76,32 3,13 68,52 3,35 75,47 2,98 

JIN M 88,87 4,63 79,06 2,92 72,73 3,18 79,00 3,54 

F 80,82 3,37 73,77 2,80 66,74 1,88 71,05 2,98 

C95 M 82,44 3,48 75,35 2,26 71,85 2,80 74,31 2,11 

F 84,64 5,94 73,37 2,59 68,89 1,92 74,84 2,49 

C2W M 105,44 4,39 76,85 3,85 67,01 5,72 77,08 4,38 

F 98,10 5,73 69,80 5,14 60,07 3,30 67,67 3,90 

TOTAL 89,13 1,05 77,05 0,73 72,07 0,70 75,16 0,70 

NOTAS: i) (•)-valores referentes à amostra de I. Caraguatá. 

ii) A panir de 1988 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAA.8 
Porcentagem média do FMF25_75% da Coorte 2, em relação aos valores
referência, segundo sexo e bairro de Cubatão, no período de 1985/89. 

1985 85/87 85/88 85/89 
--

IX 

MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO MÉDIA ERRO 
(%) (%) (%) (%) (%) -. (%) (%) (%) 

JCA M 126,88 6,29. 111,31 4,38 101,25 3,87 94,4 3,44 
F 108,57 4,55 103,26 3,92 99,44 4,58 95,05 3,75 

VNOM 116,37 3,27 105,35 2,89 95,39 2,90 90,83 2,92 
F 116,66 3,75 111,99 3,19 104,15 2,87 100,84 2,92 

VNAM 130,39 5,94 102,09 6,04 93,23 6,14 88,50 5,73 
F 124,20 8,10 123,11 7,53 109,17 6,26 104,77 5,82 

JNR M •141,43 11,76 108,78 10,48 . 99,25 5,06 89,09 4,61 
F •121,67 10,52 117,82 7,06 100,06 4,80 94,86 4,80 

VPA M 133,36 5,53 99,33 5,96 

F 137,30 6,53 110,92 7,26 

CNTM 112,74 6,43 101,79 5,99 103,35 4,21 86,53 5,08 

F 118,77 7,70 109,09 5,47 103,09 5,76 100,16 4,82 

JIN M 126,97 6,91 111,37 4,35 102,43 5,57 91,57 4,41 

F 102,50 4,61 107,31 4,05 93,01 3,01 90,95 4,38 

C95 M 108,06 6,33 108,40 3,83 98,60 3,40 91,06 4,06 

F 106,91 6,46 109,38 4,01 98,86 3,97 99,32 5,30 

C2<D M 125,67 7,26 109,54 6,50 92,43 7,63 95,54 6,24 

F 110,68 9,86· 110,60 7,03 86,93 4,97 89,13 6,79 

TOTAL 118,35 1,46 - 108,55 1,16 99,25 1,12 94,52 1,10 

NOTAS: i) (~-valores referentes à amostra de I. Caraguatá. 

ii) A partir de 1988 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAA.9 
Hierarquização e agrupamento das porcentagens médias de afastamento dos 
v.alores referência de CVF da Coorte 1, por sexo e período de exame. 

X 

1983 83/87 83/88 83/89 
,, 

MÉDIA ORDEM\MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM 
' \ . 

(%) (%) 
\ 

(%) (%) 

JCA M 95,8 (5) a 99,7 (3) b 95,3 (2) b 93,4 (3) a 
F 93,8 (5) b 98,3 (4) b 91,9 (7) a 95,0 (4) a 

VNOM 93,2 (8) a 98,2 (6) b 95,2 (3) b 93,5 (2) a 

F 88,6 (8) c 96,6 (7) b 94,3 (3) a 94,9 (5) a 

VNAM 96,0 (4) a 95,7 (8) b 89,6 (5) b 89,2 (5) a 

F 99,7 (2) b 98,0 (5) b 93,6 (5) a 97,2 (2) a 

JNR M N~O EXISTIA 97,1 (7) b 98,8 (1) a 95,3 (1) a 

F NAO EXISTIA 97,2 (6) b 90,9 (8) a 93,6 (7) a 

VPA M 96,9 (3) a 102,1 (2) b 

F 92,0 (6) b 98,4 (3) b 

CNTM 97,0 (3) a 99,3 (5) b 91,0 (4) b 89,0 (6) a 

F 91,2 (7) b 96,2 (8) b 97,9 (1) a 100,0 (1) a 

JIN M 97,7 (7) a 93,0 (9) c 87,1 (7) c 87,0 (8) b 

F 94,0 (4) b 93,7 (9) c 94,0 (4} a ' 94,3 (6) a 

C95 M 95,0 (6) a 106,5 (1} a 89,0 (6) b 89,0 (7) b 

F 113,0 (1) a 105,9 (1) a 95,6 (2) a 96,1 (3) a 

C2ffi M 98,2 (1) a 99,4 (4) b 86,6 (8) c 91,8 (4) a 

F 99,1 (3) b 102,9 (2} a 92,2 (6) a 90,3 (8) b 

NOTA: i) a, b ou c indicam grupos de médias não significativamente diferentes entre sí. O teste utilizado foi o de Bonferroni 

para comparações múltiplas de médias ao nível de 5%. 

ii) A panir de 1987 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



XI 

TABELAA.10 
Hierarquização e agrupamento das porcentagens médias de afastamento dos 
valores-referência de FEV 1 o da Coorte 1, por sexo e período de exame. ,,. 

1983 83/87 83/88 83/89 

MÉDIA ORDEM, MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA O.RDEM 

(%) (%) (%) (%) 

JCA M 93,6 (3) a 98,4 (2) a 92,3 (2) a 91,3 (3) a 
F 85,9 (5) b 90,8 (7) a 87,7 (8) a 91,9 (4) a 

VNOM 90,6 (6) b 95,7 (5) a 91,4 (3) a 91,4 (2) a 

F 80,9 (8) c 90,7 (8) a 88,3 (6) a 90,1 (7) a 

VNAM 97,1 (2) a 93,6 (8) a 88,6 (5) a 87,3 (6) a 

F 91,7 (2) b 91,7 (6) a 88,5 (5) a 92,1 (3) a 

JNR M N~O EXISTIA 95,4 (6) a 97,8 (1) a 94,2 (1) a 
F NAO EXISTIA 92,6 (4) a 88,9 (4) a 91,9 (5) a 

VPA M 91,7 (5) a 98,1 (4) a 

F 85,7 (6) b 93,2 (3) a 

CNTM 90,5 (7) b 98,1 (3) a 90,0 (4) a 88,6 (4) a 

F 83,8 (7) b 91,9 (5) a 94,1 (1) a 93,9 (1) a 

JIN M 89,6 (8) b 92,6 (9) a 85,9 (6) b 85,4 (7) b 

F 87,0 (4) b 88,6 (9) b 89,6 (3) a 90,6 (6) a 

C95 M 98,1 (1) a 102,5 (1) a 82,5 (7) b 84,1 (8) b 

F 103,0 (1) a 94,8 (1) a 90,2 (2) a 93,3 (2) a 

C200 M 92,3 (4) a 94,1 (7) a 82,3 (8) b 88,0 (5) a 

F 87,4 (3) b 94,1 (2) a 88,2 (7) a 86,3 (8) b 

NOTA: i) J!, 2 ou ~ indicam grupos de médias não significativamente diferentes entre sí. O teste utilizado foi o de Bonferroni 

para comparações múltiplas de médias ao nível de 5%. 

ii) A partir de 1987 o Orupo 5 (VPA) passa a integrar o Orupo 4 (JNR). 
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TABELAA.ll 
Hierarquização e agrupamento das porcentagens médias de afastamento dos 
valores-referência de "Peak Flow" da Coorte 1, por sexo e período de exame. 

1983 83/87 83/88 83/89 

XII 

MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM 
\ 

(%) (%) (%) (%) 

JCA M 90,5 (1) a 86,2 (2) a 75,8 (1) a 90,2 (1) a 
F 82,3 (3) a 82,7 (3) a 79,1 (2) a 92,5 (2) a 

VNOM 85,1 (2) a 77,7 (5) b 74,6 (2) a 83,7 (3) b 

F 74,8 (4) b 81,0 (4) a 74,1 (6) b 86,3 (5) c 

VNAM 83,5 (3) b 77,4 (6) b 70,2 (7) b 77,5 (7) c 

F 91,1 (1) a 78,6 (5) a 72,2 (7) b 81,4 .(7) c 

JNR MNÃO EXISTIA 72,6 (7) b 71,1 (6) b 79,2 (5) c 

FNÃO EXISTIA 83,2 (2) a 81,0 (1) a 90,1 (4) a 

VPA M 82,0 (4) b 70,7 (9) b 

F 84,5 (2) a 84,2 (1) a 

CNTM 81,1 (5) b 83,0 (3) a 71,4 (5) b 75,2 (8) c 

F 69,7 (7) b 78,5 (6) a 74,3 (5) b 90,3 (3) a 

JIN M 72,0 (6) c 80,9 (4) a 72,4 (4) a 80,9 (4) b 

F 71,9 (5) b 76,3 (7) b 75,1 (4) b 85,5 (6) c 

C95 M 70,5 (7) c 97,0 (1) a 73,5 (3) a 90,0 (2) a 

F 71,1 (6) b 68,2 (9) c 79,2 (3) a 93,1 (1) a 

C2m M 68,3 (8) c 71,0 (8) b 69,1 (8) b 78,8 (6) c 
F 65,2 (8) c 74,4 (8) b 67,3 (8) c 80,0 (8) c 

NOTA: i)!. 2 ou f indicam grupos de médias não significativamente diferentes entre sí. O teste utilizado foi o de Bonferroni 

para comparações múltiplas de médias ao nível de 5%. 

ii) A panir de 1987 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAJ\.12 
Hierarquização e agrupamento das porcentagens médias de afastamento dos 
valores-referência de FMF 25-75% da Coorte 1, por sexo e período de exame. 

1983 83/87 83/88 83/89 

XIII 

MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM 

(%) (%)' (%) (%) 

JCA M 103,5 (2) a 107,7 (1) ·a 92,5 (4) a 95,5 (2) b 

F 97,9 (3) a 101,9 (7) a 103,8 (4) a 114,4 (2) a 

VNOM 97,8 (3) a 99,3 (8) a 88,6 (7) a 94,9 (4) b 

F 84,9 (7) b 103,8 (5) a 98,7 (8) b 106,8 (5) c 

VNAM 91,5 (6) b 100,8 (6) a 89,9 (6) a 90,3 (7) c 
F 99,6 (2) a 105,1 (4) a 98,8 (7) b 98,4 (8) c 

JNR M NÃO EXISTIA 100,1 (7) a 99,8 (1) a 97,9 (1) a 

F NÃO EXISTIA 106,7 (3) a 115,2 (1) a 119,7 (1) a 

VPA M 90,6 (7) b 101,0 (5) a 

F 102,3 (1) a 110,8 (1) a 

CNTM 94,9 (4) b 106,3 (2) a 95,6 (2) a 95,4 (3) b 

F 92,5 (5) a 109,3 (2) a 104,9 (3) a 109,7 (4) b 

JIN M 91,7 (5) b 103,9 (4) a 92,8 (3) a 91,1 (6) c 

F 91,0 (6) a 102,8 (6) a 103,6 (5) a 105,0 (7) c 

C95 M 112,0 (1) a 105,0 (3) a 90,0 (5) a 90,5 (8) c 

F 96,5 (4) a 94,0 (9) a 109,2 (2) a 112,7 (3) b 

C200 M 78,0 (8) b 90,1 (9) a 88,4 (8) a 94,5 (5) b 

F 80,9 (8) b 99,9 (8) a 100,1 (6) a 105,5 (6) c 

NOTA: i) i!.!:!. ou~ indicam grupos de médias não significativamente dife~ntes entre sí. O teste utilizado foi o de Bonfenoni 

para comparações múltiplas de médias ao nível de S% 

ii) A panir de 1987 o GrupoS (VPA) passa a integrar o Grupo4 (JNR). 



TABELAA.l3 
Hierarquização e agrupamento das porcentagens médias de afastamento dos 
valores-referência de CVF da Coorte 2, por sexo e período de exame. 

1985 85/87 85/88 85/89 

XIV 

MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM 
\ 

(%) (%)\ (%) (%) 

JCA M 104,2 (5) a 102,0 (4) a 95,1 (2) a 94,6 (3) a 
F 105,4 (3) a 100,1 (4) a 94,0 (3) a 91,9 (4) b 

VNOM 103,2 (6) a 102,3 (3) a 94,9 (3) a 92,9 (7) b 

F 98,9 (8) a 98,3 (7) a 91,4 (4) a 90,8 (6) b 

VNAM 104,5 (4) a 100,1 (8) a 94,0 (5) a 96,8 (2) a 
F 109,3 (2) a 100,7 (3) a 94,9 (1) a 98,2 (1) a 

JNRM 106,9 (1) a 107,8 (1) a 93,8 (6) a 94,3 (4) a 

F 122,0 (1) a 102,6 (1) a 89,7 (7) a 87,0 (8) b 

VPA M 105,4 (3) a. 101,2 (6) · a 

F 105,1 (5) a 99,5 (5) a 

CNTM 102,5 (8) a 104,5 (2) a 98,9 (1) a 97,2 (1) a 

F 98,3 (9) a 101,2 (2) a 94,7 (2) a 93,4 (2) a 

JIN M 101,5 (9) a 99,4 (9) a 94,6 (4) a 93,5 (6) b 

F 103,1 (6) a 98,7 (6) a 90,2 (6) a 90,9 (5) b 

C95 M 102,8 (7) a 101,4 (5) a 93,0 (7) a 89,7 (8) c 

F 100,3 (7) a 96,6 (9) a 91,1 (5) a 92,3 (3) a 

C2m M 106,3 (2) a 100,2 (7) ·a 90,8 (8) b 93,9 (5) b 

F 105,5 (4) a 97,9 (8) a 88,3 (8) b 90,7 (7) b 

NOTA:: i) !t 2 ou !i indicam grupos de médias não significativamente diferentes entre sí. O teste utilizado foi o de Bonferroni 

para comparações múltiplas de médias ao nível de 5%. 

ii) A partir de 1988 o GrupoS (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 
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TABElA A.14 
Hierarquização e agrupamento das porcentagens médias de afastamento dos 
valores-referência de VEF 1 o da Coorte 2, por sexo e período de exame. ,,. 

1985 85/87 85/88 85/89 

MÉDIA ORDEM MÉ~IA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM 
\ 

(%) (%) (%) (%) 

JCA M 104,9 (5) a 102,4 (3) a 94,9 (3) a 92,4 (4) a 
F 98,6 (4) a 93,7 (8) a 87,8 (5) a 87,1 (5) a 

VNOM 104,4 (7) a 101,7 (5) a 94,2 (6) a 91,3 (7) b 

F 94,7 (6) b 94,6 (6) a 88,7 (3) a 87,2 (4) a 

M 105,4 (4) a 99,8 (8) a 92,1 (7) b 92,1 (6) b 
VNA 

F 102,8 (2) a 97,9 (2) a 91,7 (1) a 93,8 (6) a 

JNR M 109,3 (1) a 108,2 (1) a 94,4 (5) a 92,5 (5) a 

F 106,1 (1) a 98,8 (1) a 87,1 (6) a 83,9 (8) b 

.VPA M 105,8 (3) a 99,7 (7) a 

F 101,7 (3) a 96,1 (4) a 

CNTM 102,9 (8) b 103,8 (2) a 98,9 (1) a 94,9 (1) a 

F 93,4 (8) b 96,2 (3) a 91,1 (2) a 88,7 (2) a 

JIN M 104,9 (6) a 100,4 (6) a 94,7 (4) a 92,5 (3) a 

F 92,6 (9) b 93,9 (7) a 86,6 (7) b 86,1 (6) b 

C95 M 102,1 (9) b 102,1 (4) a 95,0 (2) a 90,2 (8) b 

F 94,1 (7) b 93,2 (9) a 88,1 (4) a 88,7 (3) a 

C2ffi M 106,9 (2) a 99,7 (9) a 90,7 (8) b 93,7 (2) a 

F 98,4 (5) a 95,0 (5) a 84,4 (8) b 85,7 (7) b 

NOTA: i) !r 2 ou s; indicam grupos de médias não significativamente diferentes entre sí. O teste utilizado foi o de Bonferroni 

para comparações múltiplas de médias ao nível de 5%. 

ii) A partir de 1988 o GrupoS (VPA) passa a integrar o Gropo 4 (JNR). 



TABELAA..15 
Hierarquização e agrupamento das porcentagens médias de afastamento dos 
valores-referência de "Peak Flow" da Coorte 2, por sexo e período de exame. 

1985 85/87 85/88 85/89 

XVI 

MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM 

(%) (%) (%) (%) 

JCA M 91,6 (5) b 81,9 (2) a 70,9 (6) a 78,8 (2) a 

F 77,1 (9) c 73,8 (7) b 67,7 (5) b 75,4 (4) a 

VNOM 87,5 (8) b 75,7 (7) a 76,4 (2) a 74,9 (4) b 

F 86,2 (5) b 76,8 (4) a 75,9 (2) a 75,8 (2) a 

VNAM 93,0 (3) b 79,5 (3) a 77,5 (1) a 73,8 (8) b 

F 89,4 (4) b 87,9 (1) a 81,2 (1) a 77,8 (1) a 

JNR M 91,9 (4) b 82,0 (1) a 69,5 (7) b 74,6 (6) b 

F 80,3 (8) b 83,3 (2) a 66,6 (7) b 68,2 (7) b 

VPA M 110,1 (1) a 77,7 (5) a 

F 103,8 (1) a 80,6 (3) a 

CNTM 90,3 (6) b 73,6 (9) b 72,3 (4) a 74,9 (5) b 

F 90,7 (3) a 76,3 (5) a 68,5 (4) b 75,5 (3) a 

JIN M 88,9 (7) b 79,1 (4) a 72,7 (3) a 79,0 (1) a 

F 80,8 (7) b 73,8 (6) b 66,7 (6) b 71,1 (6) b 

C95 M 82,4 (9) c 75,4 (8) b 71,9 (5) a 74,3 (7) b 

F 84,6 (6) b 73,4 (8) b 68,9 (3) b 74,8 (5) b 

C2<D M 105,4 (2) a 76,9 (6) a 67,0 (8) b 77,1 (3) a 

F 98,1 (2) a 69,8 (9) b 60,1 (8) c 67,7 (8) b 

NOTA: i) !!. !! ou ~ indicam grupos de médias não significativamente diferentes entre sí. O teste utilizado foi o de Bonfel'l'Oni 

para comparações múltiplas de médias ao nível de 5%. 

ii) A partir de 1988 o GrupoS (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 



TABELAA.l6 
Hierarquização e agrupamento das porcentagens médias de afastamento dos 
valores-referência de FMF25-75% da Coorte 2, por sexo e período de exame. 

1985 85/87 85/88 85/89 

XVII 

MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM MÉDIA ORDEM 

(%) (%) (%) (%) 

JCA M 126,9 (4) a 111,3 (2) a 101,3 (3) a 94,4 (2) a 

F 108,6 (7) b 103,3 (9) a 99,4 (5) b 95,1 (5) b 

VNOM 116,5 (7) b 105,4 (6) a 95,4 (6) b 90,8 (5) b 

F 116,7 (5) a 111,9 (3) a 104,2 (2) a 100,8 (2) a 

VNAM 130,4 (3) a 102,1 (7) a 93,2 (7) b 88,5 (7) b 

F 124,2 (2) a 123,1 (1) a 109,2 (1) a 104,8 (1) a 

JNR M 141,4 (1) a 108,8 (4) a 99,3 (4) a 89,1 (6) b 

F 121,7 (3) a 117,8 (2) a 100,1 (4) a 94,9 (6) b 

VPA M 133,4 (2) a 99,3 (9) b 

F 137,3 (1) a 110,9 (4) a 

CNT M 112,7 (8) b 101,8 (8) a 103,4 (1) a 86,5 (8) c 

F 118,8 (4) a 109,1 (7) a 103,1 (3) a 100,2 (3) a 

JIN M 126,9 (5) a 111,4 (1) a 102,4 (2) a 91,6 (3) b 

F 102,5 (9) b 107,3 (8) a 93,0 (7) b 90,9 (3) c 

C95 M 108,1 (9) b 108,4 (5) a 98,6 (5) a 91,1 (4) b 

F 106,9 (8) b 109,4 (6) a 98,9 (6) b 99,3 (4) a 

C2m M 125,7 (6) a 109,5 (3) a 92,4 (8) b 95,5 (1) a 

F 110,7 (6) b 110,6 (5) a 86,9 (8) c 89,1 (8) c 

NOTA: i) !!. !! ou~ indicam grupos de médias não significativamente diferentes entre sí. O teste utilizado foi o de Bonferroni 

para comparações múltiplas de médias ao nível de 5%. 

ii) A partir de 1988 o Grupo 5 (VPA) passa a integrar o Grupo 4 (JNR). 
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TABELAA..l7 
Teste "t" de médias entre os valores da CVF da Coorte 1, em 1983, por área 
de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C9S czm 

JCA 0,96 0,06 0,31 0,38 0,62 0,21 0,39 

VNO 1,71 0,82 1,05 1,33 0,17 0,53 0,83 

VNA 1,37 2,84* 0,21 0,25 0,58 0,24 0,34 

JNR 
VPA 0,45 1,01 1,66 0,01 0,79 0,44 0,19 

CNT 0,63 0,72 1,77 0,19 0,94 0,52 0,20 

JIN 0,07 2,02* 1,40 0,54 0,73 0,32 0,70 

C95 2,06 2,67 1,38 2,21 2,28 2,06 0,49 

C200 0,99 2,10 0,11 1,27 1,38 0,99 1,37 

NOTA: i)Os valores ac:ima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de S% p/ p=O,OS(450 G.L.). 

TABELAA..18 
Teste "t" de médias entre os valores do CVF da Coorte 1, em 1987, por área 
de Cubatão e sexo. 

~ 

JCA VNO VNA AREA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA ~ 0,60 1,19 0,38 0,44 0,18 2,08* 3,14* 

VNO 0,49 - 0,80 0,15 0,76 0,47 1,78 5,12* 

VNA 0,06 0,38 - 0,20 1,14 1,13 0,76 4,00* 

JNR 0,30 0,18 0,21 - 0,60 . 0,31 0,59 1,41 

VPA 0,01 0,35 0,06 0,23 - 0,55 1,66 0,89 

CNT 0,55 0,12 0,44 0,27 0,41 - 2,09* 4,15* 

JIN 1,41 1,12 1,21 1,18 0,96 0,81 - 4,30* 

C9S 1,19 1,54 1,20 1,40 1,02 1,55 2,07 -
c2m 0,79 1,17 0,82 1,02 0,66 1,19 1,77 0,40 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=0,05(3S9 G.L.). 

C2(D 

0,06 
0,21 

0,61 

0,26 

0,38 

0,02 

1,08 

1,32 

-



TABELAA.l9 
Teste "t" de médias entre os valores do CVF da Coorte 1, em 1988, por área 
de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 0,04 1,37· 0,75 - 1,41 2,94* 0,49 
VNO 0,93 - 1,99 0,79 - 1,49 3,19* 0,52 

VNA 0,51 0,20 - 1,79 - 0,39 0,76 1,09 

JNR 0,28 1,00 0,67 - - 1,53 2,35 0,99 
VPA - - - - - - - -
CNT 1,71 1,06 1,04 1,70 - - 1,17 1,02 

JIN 0,82 0,10 0,12 0,92 - 1,12 - 1,58 

C95 0,71 0,25 0,35 0,83 - 0,41 0,30 -
C200 0,09 0,60 0,34 0,31 - 1,35 0,52 0,54 

NOTA! i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de S% p/ p=0,05(320 G.L.). 

TABELAA.20 

C200 

2,20 
2,27 

0,70 
2,14* 

-
2,93* 

0,12 
1,49 

-

Teste "t" de médias entre os valores do CVF da Coorte 1, em 1989, por área 
de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C200 

JCA 0,82 0,65 0,09 1,05 0,38 1,46 0,22 

VNO 0,45 1,23 0,48 0,24 0,83 0,24 0,68 

VNA 1,90 2,30* 0,62 0,11 0,87 1,72 0,73 

JNR 1,38 1,12 2,69* 0,88 0,22 1,15 0,11 

VPA 

CNT 0,60 1,07 1,40 1,78 1,24 2,20* 1,02 

JIN 0,36 0,03 2,11 * 1,07 0,92 1,02 0,11 

C95 0,14 0,55 1,67 1,41 0,40 0,47 1,06 

C200 0,34 0,03 1,86 0,89 0,79 0,05 0,43 

NOTA! i)Os valores acima da diagonal principal re(erem-se ao sexo masculino, e abaixo ao (eminino. 

i i)(*) Significante a nível de 5% p/ p=0,05(301 G.L.). 
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TABELAA.21 
Teste "t" de médias entre valores do VEF 1 0 da Coorte 
de Cubatão e sexo. ' 

1, em 1983, por área 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C200 

JCA 0,98 1,02 0,49 0,83 1,03 1,14 0,27 
VNO 1,49 2,14* 0,28 0,04 0,30 2,11 0,38 

VNA 1,31 2,64* 1,37 1,77 1,93 0,22 0,99 

JNR 
VPA 0,05 1,34 1,30 0,27 0,47 1,45 0,13 

CNT 0,43 0,63 1,45 0,37 0,22 1,82 0,36 

JIN 0,32 1,95* 1,08 0,36 0,68 1,96 0,36 

C95 1,29 1,68 0,84 1,30 1,41 1,21 1,10 

C200 0,25 1,13 0,67 0,28 0,53 0,06 1,10 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(•) Significante a nível de 5% p/ p=O,OS(450 O.L). 

TABELAA.22 
Teste "t" de médias entre valores do VEF 1 0 da Coorte 1, em 1987, por área 
de Cubatão e sexo. ' 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 0,99 1,28 0,53 0,05 0,11 1,84 0,47 

VNO 0,03 - 0,54 0,05 0,44 1,04 1,07 0,79 

VNA 0,23 0,30 - 0,25 0,70 1,32 0,39 0,96 

JNR 0,45 0,53 0,22 - 0,36 0,50 0,50 0,71 

VPA 0,48 0,54 0,30 0,11 - 0,00 0,97 0,44 

CNT 0,28 0,36 0,05 0,18 0,26 - 1,96 0,51 

JIN 0,73 0,93 0,95 1,14 1,00 1,02 - 1,13 

C95 0,61 0,65 0,47 0,32 0,21 0,44 1,00 -
C200 0,74 0,85 0,52 0,30 0,15 0,49 1,40 0,10 

NOTA: Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

i)(") Significante a nível de 5% p/ p=O,OS(359 O.L). 

C200 

1,20 
0,47 
0,04 
0,22 

0,67 
1,23 
0,42 

0,93 

-

XX 
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TABELAA.23 
Teste "t" de médias entre valores do VEF 1,0 da Coorte 1, em 1988, por área 
·de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C2m 

JCA 1,37 1,23 1,09 0,75 2,26* 2,57* 1,82 

VNO 0,23 1,04 1,30 0,52 2,19* 2,07* 1,69 

VNA 0,24 0,07 1,76 0,41 0,87 0,82 0,94 

JNR 0,35 0,20 0,11 1,48 2,32* 2,22* 2,17* 

VPA 

CNT 1,68 1,64 1,35 1,22 1,27 1,17 1,14 

JIN 0,74 0,60 0,36 0,21 1,30 1,44 0,16 

C95 0,66 0,53 0,40 0,30 0,87 0,17 1,06 

czm 0,15 0,03 0,08 0,83 1,42 0,46 0,48 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=O,OS(320 G.L.). 

TABELAA.24 
Teste "t" de médias entre valores do VEF 1 0 da Coorte 1, em 1989, por área 
de Cubatão e sexo. ' 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C2m 

JCA 0,04 1,12 0,55 0,96 1,89 1,59 0,96 

VNO 0,71 1,25 0,55 1,15 2,14* 1,80* 0,08 

VNA 0,07 0,72 1,24 0,37 0,52 1,03 0,18 

JNR 0,02 0,60 0,04 1,10 1,67 1,49 1,13 

VPA 

CNT 0,46 0,91 0,40 0,41 1,09 1,72 0,17 

JIN 0,49 0,26 0,52 0,42 0,78 1,89 0,74 

C95 0,22 0,50 0,18 0,20 0,08 0,41 0,77 

C200 1,82 1,33 1,77 1,58 1,68 1,55 1,04 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de S% p/ P=0,05(301 G.L.). 



TABELAA.25 
Teste "t" de médias entre valores de "Peak Flow" da Coorte 1, em 1983, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C20l 

JCA 1,11 1,07 1,64 1,50 3,31 * 4,47* 2,87* 
VNO 1,37 0,27 0,67 0,68 2,54* 3,71* 227* 

' 
VNA 1,04 2,07* 0,23 0,32 1,67 2,17* 1,75 
JNR 

VPA 0,39 2,01* 0,82 0,15 1,81 2,63* 1,79 
CNT 1,76 0,78 2,35* 2,22* 1,38 1,88 1,51 

JIN 1,81 0,58 2,38* 2,46* 0,34 0,32 0,47 
C95 0,38 0,13 0,67 0,46 0,04 0,03 0,30 
C200 2,46* 1,53 2,89* 3,00* 0,58 1,05 0,20 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

iiW) Significante a nível de 5% p/ p=O,OS(450 O.L.). 

TABELAA.26 
Teste "t" de médias entre valores do "Peak Flow" da Coorte 1, em 1987, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 1,78 1,57 2,10 2,29* 0,57 1,03 0,41 

VNO 0,39 - 0,07 0,94 1,21 1,23 0,85 0,74 

VNA 0,69 0,48 - 0,78 1,03 1,07 0,74 0,75 

JNR 0,07 0,33 0,59 - 0,26 1,69 1,44 0,92 

VPA 0,26 0,64 0,87 1,51 - 1,91 1,68 0,99 

CNT 0,76 0,57 0,02 0,63 0,95 - 0,45 0,53 

JIN 1,35 1,39 0,44 1,00 1,48 0,47 - 0,61 

C95 1,49 1,41 1,05 1,38 1,60 1,06 0,87 -
C200 1,30 1,31 0,62 1,08 1,43 0,65 0,33 0,60 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ P=0,05(3S9 G.L.). 

C200 

2,65* 

1,46 

1,17 
0,25 

0,05 
2,23* 

2,01 

0,99 

-
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TABELAA.27 
Teste "t" de médias entre valores do "Peak Flow" da Coorte 1, em 1988, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C9S C200 

JCA 0,35 1,39' 1,26 0,97 0,91 0,50 1,15 
VNO 1,40 1,17 1,03 0,75 0,65 0,79 0,99 
VNA 1,59 0,52 0,22 0,26 0,55 2,32* 0,19 

JNR 0,47 1,89 2,01 0,07 0,36 1,20 0,35 
VPA 

CNT 0,92 0,05 0,39 1,29 0,22 1,08 0,91 

JIN 1,10 0,38 0,79 1,61 0,17 1,01 0,58 
C9S 0,01 0,80 1,02 0,30 0,66 0,64 1,26 
C200 2 95* 

' 
2,16* 1,25 3,34* 1,41 2,44* 1,79 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, c abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de S% p/ p::O,OS(320 G.L.). 

TABELAA.28 
Teste "t" de médias entre valores do "Peak Flow" da Coorte 1, em 1989, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C9S 

JCA . 1,23 1,89 1,70 . 2,52 1,40 1,88 

VNO 1,34 . 1,12 0,86 . 1,86 0,51 1,79 

VNA 2,21* 1,49 . 0,26 . 0,36 0,51 2,33 

JNR 0,44 0,93 1,91 . . 0,68 0,26 2,15 

VPA . - . . - - - -
CNT 0,29 0,60 1,28 0,02 - - 0,95 2,25* 

JIN 1,40 0,24 1,10 1,02 - 0,69 . 1,84 

C9S 0,07 1,38 2,21 0,50 - 0,35 1,44 -
C2<D 2,57* 2,09* 0,40 2,32* - 1,51 1,57 2,55 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)c-) Significante a nível de S% p/ p=O,OS(301 G.L.). 

C200 

1,12 

0,52 
0,12 
0,05 

-
0,36 

0,21 

1,40 
. 
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TABELAA.29 
Teste "t" de médias entre valores de FMF25_75% da Coorte 1, em 1983, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C200 

JCA 0,94 1,40 2,05* 1,09 1,50 1,21 2,47* 

VNO 1,92 0,79 1,33 0,40 0,84 2,30 2,02 

VNA 0,18 1,68 0,11 0,35 0,02 2,38* 1,18 

JNR 

VPA 0,61 2,81* 0,30 0,57 0,15 3,35 1,28 

CNT 0,58 0,88 0,65 1,09 0,35 2,14 1,53 

JIN 1,01 1,10 0,98 1,81 0,17 2,55* 1,25 

C95 0,05 0,45 0,12 0,22 0,15 0,21 3,28* 

C200 1,60 0,40 1,56 2,08* 0,98 1,02 0,58 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=O,OS(450 G.L). 

TABELAA.30 
Teste "t" de médias entre valores do FMF25_75% da Coorte 1, em 1987, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 1,36 0,93 0,93 0,80 0,2_Q 0,60 0,09 

VNO 0,30 - 0,23 0,12 1,48 1,06 0,83 0,19 

VNA 0,38 0,19 - 0,08 0,02 0,70 0,44 0,14 

JNR 1,28 1,22 0,98 - 0,09 0,72 0,49 0,16 

VPA 1,00 0,92 0,61 0,48 - 0,61 0,36 0,13 

CNT 0,95 0,88 0,51 0,65 0,17 - 0,35 0,04 

JIN 0,13 0,19 0,30 1,27 0,98 0,94 - 0,04 

C95 0,59 0,79 0,82 1,44 1,21 1,16 0,69 -
C200 0,21 0,48 0,53 1,34 1,07 1,02 0,34 0,42 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=O,OS(359 G.L). 

C200 

1,99 

1,10 

1,15 

1,01 

1,08 

1,77 

1,64 

0,47 

-
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TABELAA.31 
Teste "t" de médias entre valores do FMF 25-75% da Coorte 1, em 1988, por 

área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C200 

JCA 0,72 0,41 1,18 0,45 0,06 1,33* 0,53 

VNO 0,83 0,23 2,03 1,09 0,80 1,68 0,03 

VNA 0,67 0,02 1,55 0,80 0,48 1,53 0,19 

JNR 1,48 2,68* 2,20* 0,59 1,13 2,53* 1,48 

VPA 

CNT 0,13 0,97 0,79 1,32 0,40 1,05 0,86 

JIN 0,02 1,06 0,77 1,76 0,18 1,94* 0,59 

C95 0,42 0,87 0,81 0,46 0,33 0,45 1,56 

C200 0,41 0,19 0,15 1,70 0,53 0,48 0,66 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a ní~l de 5% pf p=0,05(320 G.L.). 

TABELAA.32 
Teste "t" de médias entre valores do FMF2s-7S% da Coorte 1, em 1989, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C200 

JCA 0,12 0,72 0,34 0,02 0,67 1,47 0,06 

VNO 1,06 0,71 0,49 0,11 0,66 1,17 0,02 
VNA 2,15* 1,58 1,00 0,74 0,12 1,41 0,24 

JNR 0,66 2,09* 3,24 0,37 0,97 0,93 0,20 

VPA 

CNT 0,44 0,32 1,20 1,00 0,70 1,12 0,60 

JIN 1,23 0,33 1,10 2,17* 0,49 1,38 0,20 

C95 0,10 0,38 0,93 0,45 0,17 0,49 0,60 

C200 1,02 0,19 0,97 1,78 1,40 0,07 0,45 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal princípal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=0,05(301 G.L). 



TABELAA.33 
Teste "t" de médias entre os valores da CVF, no ano de 1985 por área de 

. Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 0,39 0,07 0,42 0,31 0,46 0,86 0,35 
VNO 2,28* - 0,39 0,60 0,66 0,21 0,62 0,10 
VNA 0,98 2,78* - 0,35 0,20 0,47 0,79 0,37 
JNR 0,67 0,93 0,51 - 0,23 0,66 0,85 0,59 
VPA 0,08 1,78 0,94 0,68 - 0,68 1,04 0,56 
CNT 2,13 0,23 2,67* 0,96 1,75 - 0,27 0,07 
JIN 0,47 0,92 1,16 0,75 0,38 1,00 - 0,32 
C95 1,08 0,29 1,70 0,87 0,94 0,41 0,48 -
C200 0,02 1,78 0,83 0,67 0,09 1,77 0,44 0,99 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(•) Significante a nível de S% p/ p=0,05(S83 G.L.). 

TABELAA.34 

C2m· 

0,55 
0,90 
0,42 
0,08 
0,23 
0,88 
1,23 
0,75 

-

Teste "t" de médias entre os valores do CVF da Coorte 2, em 1987, por área 
de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 0,11 0,49 1,42 0,22 0,88 0,87 0,19 

VNO 0,80 - 0,64 1,44 0,30 0,90 1,07 0,30 

VNA 0,21 0,86 - 1,67 0,17 1,23 0,31 0,25 

JNR 0,68 1,17 0,47 - 1,34 0,77 1,95 1,44 

VPA 0,18 0,32 0,35 0,68 - 0,84 0,43 0,05 

CNT 0,37 0,98 0,15 0,34 0,43 - 1,60 0,93 

JIN 0,56 0,11 0,67 1,01 0,22 0,79 - 0,56 

C95 1,41 0,73 1,38 1,57 0,78 1,46 0,72 -
C200 0,83 0,19 0,90 1,20 0,42 1,01 0,26 1,04 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(•) Significante a nível de 5% p/ p=0,05(S10 G.L.). 

C200 

0,54 

0,67 
0,09 
1,65 
0,24 
1,21 

0,19 

0,32 

-
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TABELAA.3S 
Teste "t" de médias entre os valores do CVF da Coorte 2, . em 1988, por área 

. de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C9S 

JCA - 0,12 0,39 0,49 - 1,41 0,19 0,79 
VNO 0,94 - 0,34 0,45 - 0,08 0,11 0,77 
VNA 0,25 1,22 - 0,08 - 1,58 0,20 0,34 

JNR 1,27 0,61 1,50 - - 1,68 0,29 0,27 
VPA - - - - - - - -
CNT 0,24 1,56 0,06 1,74 - - 1,48 1,93 
JIN 1,24 0,49 1,49 0,18 - 1,82 - 0,57 
C9S 1,00 0,10 1,27 0,52 - 1,60 0,38 -
C200 1,78 1,21 2,02 0,42 - 2,44* 0,68 1,10 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ií)(•) Significante a nível de 5% p/ p:O,OS(476 G.L.). 

TABELAA.36 

-· 
C2m 

1,59 
1,63 

1,05 
0,99 

-
2,60* 

1,32 

0,13 

-

Teste "t" de médias entre os valores do CVF da Coorte 2, em 1989, por área 
de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C9S C2ID 

JCA 0,82 0,65 0,09 1,05 0,38 1,46 0,22 
VNO 0,45 1,23 0,48 0,24 0,83 0,24 0,68 
VNA 1,90 2,30* 0,62 0,11 0,87 1,72 0,73 

JNR 1,38 1,12 2,69* 0,88 0,22 1,15 0,11 

VPA 

CNT 0,60 1,07 1,40 1,78 1,24 2,20* 1,02 

JIN 0,36 0,03 2,11* 1,07 0,92 1,02 0,11 

C9S 0,14 0,55 1,67 1,41 0,40 0,47 1,06 

C200 0,34 0,03 1,86 0,89 0,79 0,05 0,43 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p:O,OS(459 G.L.). 
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TABELAA:37 
Teste "t" de médias entre valores do VEF 1,0 da Coorte 2, em 1985, por área 
·de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 0,17 0,14 0,92 0,24 0,51 0,01 0,72 
VNO 1,28 - 0,30 1,10 0,42 0,43 0,16 0,67 
VNA 1,07 2,21* - 0,77 0,09 0,59 0,13 0,79 

JNR 0,64 0,98 0,27 - 0,71 1,21 0,89 1,39 
VPA 0,82 1,99 0,25 0,36 - 0,68 0,22 0,89 
CNT 1,44 0,40 2,26* 1,08 2,06* - 0,49 0,17 

JIN 1,83 0,72 2,63* 1,15 2,43* 0,22 - 0,70 
C95 0,99 0,13 1,75 0,99 1,56 0,16 0,34 -
c2m 0,05 0,90 0,93 0,64 0,72 1,10 1,35 0,76 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=0,05(583 G.L). 

TABELAA.38 

-. 
C2m 

1,52 

0,67 

0,34 
0,44 

0,27 

0,91 

0,47 

1,05 

-

Teste "t" de médias entre valores do VEF 1 0 da Coorte 2, em 1987, por área 
~ ' de Cubatao e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 0,26 0,75 1,12 0,69 0,43 0,65 0,08 

VNO 0,41 - 0,65 1,30 0,59 0,71 1,53 0,13 

VNA 1,47 1,18 - 1,53 0,04 1,06 0,15 0,62 

JNR 1,58 1,32 0,23 - 1,47 0,80 1,48 1,13 

VPA 0,78 0,50 0,51 0,69 - 0,98 0,17 0,58 

CNT 0,91 0,60 0,52 0,72 0,03 - 0,99 0,47 

JIN 0,10 0,25 1,27 1,40 0,65 0,75 - 0,51 

C95 0,21 0,56 1,51 1,62 0,88 1,00 0,27 -
C200 0,52 0,18 0,92 1,08 0,32 0,38 0,38 0,65 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(•) Significante a nivel de 5% p/ p=0,05(510 G.L). 

C2m 

0,68 
0,57 

0,03 

1,48 

0,06 

0,99 

0,11 

0,56 

-

XXVIII 



TABELAA.39 
Teste "t" de médias entre valores do VEF l,O da Coorte 2, em 1988, por área 

· de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 0,38 0,90 0,21 - 0,16 1,74 1,02 

VNO 0,45 - 0,69 0,10 - 1,77 0,23 0,34 

VNA 1,31 1,04 - . 0,68 - 1,90 0,78 0,34 

JNR 0,28 0,66 1,40 - - 1,47 0,11 0,21 

VPA - - - - - - - -
CNT 1,44 1,10 0,24 1,47 - - 1,37 1,23 

JIN 0,53 1,06 1,69 0,16 - 1,92 - 0,10 

C95 0,12 0,33 1,22 0,38 - 1,32 0,64 -
C2W 1,45 1,90 2,34* 1,01 - 2,66* 0,97 1,55 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(*) Significante a nível de 5% p/ p=0,05(476 G.I-). 

TABELAA.40 

--
C2m 

1,28 

1,10 

0,36 

1,06 

-
2,20* 

1,15 

1,20 

-

XXIX 

Teste "t" de médias entre valores do VEF 1 0 da Coorte 2, em - ' 
1989, por área . 

de Cubatao e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C2m 

JCA 0,53 0,08 0,04 0,91 0,04 0,81 0,37 

VNO 0,04 0,23 0,48 1,38 0,47 0,45 0,72 

VNA 2,19 2,27* 0,10 0,72 0,10 0,50 0,36 

JNR 0,97 1,04 2,53* 0,78 0,00 0,76 0,32 

VPA 

CNT 0,60 0,60 1,50 1,33 0,76 1,49 0,33 

JIN 0,49 0,58 2,53* 0,62 1,00 0,75 0,31 

C95 0,59 0,59 1,48 1,32 0,00 0,99 0,93 

C2W 0,51 0,58 2,35• 0,50 0,96 0,10 0,95 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(*) Significante a nível de 5% p/ p=0,05(459 G.I-). 



TABELAA.41 
Teste "t" de médias entre valores de "Peak Flow" da Coorte 2, em 1985, por 
área de Cubatão e sexo. 

'ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 0,82 0,23 0,03 2,65* 0,21 0,44 1,64 
VNO 2,21 * - 1,24 0,79 3,81 * 0,53 0,26 1,18 
VNA 1,97 0,54 - 0,19 2,64 0,45 0,70 2,10* 

JNR 0,49 0,93 1,15 - 2,52* 0,22 0,44 1,57 
VPA 4,85* 3,43* 2,08* 3,22* - 2,77* 3,00* 4,32* 

CNT 2,05* 0,71 0,16 1,27 1,81 - 0,22 1,35 

JIN 0,79 1,28 1,36 0,07 4,12* 1,48 - 1,11 

C95 1,11 0,24 0,60 0,52 2,58 0,73 0,56 -
C200 3,19 1,89 1,11 2,18 0,79 0,91 2,60* 1,63 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, c abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=0,05(583 G.L). 

TABELAA.42 

C200. 

'2,21 

3,54* 

2,19* 

2,07 

0,68 
2,35* 

2,60* 

3,10* 

-

Teste "t" de médias entre valores do "Peak Flow" da Coorte 2, em 1987, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN 

JCA - 1,81 0,49 0,02 0,79 1,88 0,68 

VNO 1,00 - 0,89 1,15 0,43 0,55 0,99 

VNA 2,50* 2,01 - 0,38 0,30 1,15 0,09 

JNR 2,21* 1,55 0,73 - 0,63 1,37 0,49 

VPA 1,55 0,89 1,14 0,51 - 0,75 0,25 

CNT 0,66 0,12 1,91 1,44 0,86 - 1,24 

JIN 0,00 0,87 2,40* 2,05 1,44 0,61 -
C95 0,11 1,04 2,51* 2,20* 1,57 0,72 0,10 

C200 0,71 1,26 2,48* 2,13* 1,68 1,08 0,68 

NOTA:i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, c abaixo ao feminino. 

ii)("} Significante a nível de 5% p/ p=0,05(510 G.L). 

C95 C200 

1,76 1,04 

0,12 0,27 

0,92 0,48 
1,18 0,80 

0;48 0,15 

0,43 0,64 

1,00 0,46 

- 0,99 

0,62 -

XXX 



TABELAA.43 
Teste "t" de médias entre valores do "Peak Flow" da Coorte 2, em 1988, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C9S C200 

JCA 2,00 1,45 0,43 0,38 0,49 0,27 0,64 
VNO 2,66* 0,23 2,18* 1,16 1,00 1,36 1,57 
VNA 2,69* 1,14 1,67 1,03 0,92 1,14 1,50 
JNR 0,29 3,02* 2,91* 0,71 0,80 0,63 0,39 
VPA 

CNT 0,20 1,95 2,31* 0,45 0,10 0,11 0,82 

JIN 0,29 3,58* 3,06* 0,04 0,46 0,21 0,88 
C9S 0,38 2,71* 2,60* 0,72 0,10 0,80 0,76 
C200 1,82 4,25* 3,88* 1,57 1,80 1,76 2,31* 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masct~lino, e abaixo ao feminino. 

ii)(•) Significante a nível de 5% p/ P=0.05(476 G.L). 

TABELAA.44 
Teste "t" de médias entre valores do "Peak Flow" da Coorte 2, em 1989, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C9S 

JCA - 1,39 1,15 0,98 - 0,88 0,04 1,45 

VNO 0,17 - 0,28 0,07 - 0,01 1,05 0,22 

VNA 0,58 0,50 - 0,16 - 1,39 1,01 0,12 

JNR 1,64 1,87 1,89 - - 0,06 0,86 0,07 

VPA - - - - - - - -
CNT 0,03 0,11 0,50 1,53 - - 0,78 0,15 

JIN 1,14 1,39 1,47 0,59 - 1,05 - 1,14 

C9S 0,15 0,33 0,69 1,49 - 0,16 0,98 -
C200 1,70 1,92 1,94 1,10 - 1,59 0,69 1,55 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masct~lino, e abaixo ao feminino. 

ii)(*) Significante a nível de 5% p/ p=O,OS(459 G.L). 

C2{D 

0,36 
0,46 

0,57 
0,43 

-
0,37 

0,34 

0,57 

-
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TABELAA.45 
Teste "t" de médias entre valores de FMF 25.75% da Coorte 2, em 1985, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 1,48 0,41 1,09 0,77 1,57 0,01 2,11* 

VNO 1,37 - 2,07* 2,05 2,64* 0,50 1,39 1,17 

VNA 1,68 0,84 - 0,84 0,37 2,02* 0,38 2,57* 

JNR 1,14 0,45 0,19 - 0,62 2,14 1,06 2,50* 

VPA 3,61* 2,74* 1,26 1,26 - 2,43* 0,72 3,01* 

CNT 1,14 0,25 0,49 0,22 1,83 - 1,51 0,52 

JIN 0,94 2,38* 2,33* 1,67 4,35* 1,81 - 2,02* 

C95 0,21 1,30 1,67 1,20 3,31* 1,18 0,56 -
C200 0,19 0,57 1,06 0,76 2,25* 0,65 0,75 0,32 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p==0,05(583 G.L). 

TABELAA.46 

C200 

0,13 

1,17 

1,71 

1,14 

0,84 

1,33 

0,13 

1,83 

-

Teste "t" de médias entre valores do FMF25_75% da Coorte 2, em 1987, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 

JCA - 1,14 1,24 0,22 2,03 1,28 0,01 0,50 

VNO 1,73 - 0,49 0,31 1,36 0,54 1,15 0,64 

VNA 2,34* 1,36 - 0,55 0,68 0,04 1,25 0,88 

JNR 1,81 0,76 0,51 - 1,03 0,58 0,23 0,03 

VPA 0,93 0,14 1,17 0,68 - 0,65 2,04* 1,70 

CNT 0,87 1,50 1,51 0,98 0,20 - 1,29 0,93 

JIN 0,72 0,11 1,85 1,30 0,43 0,26 - 0,51 

C95 1,09 0,72 1,61 1,05 0,19 0,04 0,36 -
C200 0,91 0,34 1,21 0,73 0,03 0,17 0,41 0,15 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, e abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=0,05(510 G.L). 

C2m 

0,23 

0,59 

0,84 

0,06 

1,50 

0,88 

0,23 

0,15 

-
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TABELAA..47 
Teste "t" de médias entre valores do FMF25_75% da Coorte 2, em 1988, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C2W 

JCA 1,21 1,11 0,31 0,37 0,17 0,51 1,03 

VNO 0,87 0,32 0,66 1,56 1,12 0,72 0,36 

VNA 1,25 0,73 0,76 1,36 1,11 0,77 0,08 

JNR 0,09 0,73 1,15 0,62 0,42 0,11 0,85 

VPA 

CNT 0,50 0,16 0,71 0,41 0,13 0,88 1,25 

JIN 1,18 2,68* 2,33* 1,15 1,55 0,59 1,06 

C95 0,10 1,08 1,39 0,19 0,61 1,18 0,74 

C200 1,85 3,00* 2,78* 1,90 2,12* 1,04 1,87 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, c abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de S% p/ P=O,OS(476 G.L.). 

TABELAA.48 
Teste "t" de médias entre valores do FMF25_75% da Coorte 2, em 1989, por 
área de Cubatão e sexo. 

ÁREA JCA VNO VNA JNR VPA CNT JIN C95 C2W 

JCA 0,79 0,38 0,92 0,79 0,50 0,62 0,16 

VNO 1,22 0,36 0,32 0,22 0,14 0,05 0,68 

VNA 1,40 0,60 0,08 0,13 0,42 0,36 0,83 

JNR 0,03 1,06 1,31 0,06 0,39 0,32 0,83 

VPA 

CNT 0,84 0,12 0,61 0,78 0,30 0,24 0,75 

JIN 0,71 1,88 1,90 0,60 1,41 0,08 0,52 

C95 0,66 0,25 0,69 0,62 0,12 1,22 0,60 

C2W 0,76 1,58 1,75 0,69 1,32 0,23 1,18 

NOTA: i)Os valores acima da diagonal principal referem-se ao sexo masculino, c abaixo ao feminino. 

ii)(") Significante a nível de 5% p/ p=O,OS(459 G.L.). 

Serviço da Bib/i f 
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TABELAA..49 
Distribuição das porcentagens médias, e desviosapadrão, das variáveis 
espirométricas por sexo e ano de exame das Coortes 1 e 2. 

COORTE! 

1983 1987 1988 1989 

MÉDIA D.P. MÉDIA D.P. MÉDIA D.P. MÉDIA D.P. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

CVF MASC. 95,15 0,90 98,40 0,80 92,60 0,74 90,73 0,72 
FEM. 92,96 0,96 98,48 0,80 93,60 0,84 94,99 0,84 

VEF MASC. 92,81 0,94 96,17 0,82 89,25 0,77 88,89 0,81 
FEM. 85,66 1,06 90,82 0,84 89,13 0,78 91,78 0,79 

PF MASC. 78,93 1,32 78,83 1,20 72,89 1,06 81,38 1,53 

FEM. 75,31 1,41 79,50 1,20 74,35 0,96 85,38 1,02 

FMF MASC. 96,96 1,81 101,94 1,77 92,14 1,64 94,60 1,69 
FEM. 92,94 1,88 104,60 1,76 102,77 1,66 107,81 1,71 

COORTE2 

1985 1987 1988 1989 

MÉDIA D.P. MÉDIA D.P .. MÉDIA D.P. MÉDIA D.P. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

CVF MASC. 103,65 0,84 101,69 1,56 94,55 0,63 94,55 0,66 

FEM. 103,05 0,92 99,01 1,59 91,72 0,65 91,80 0,73 

VEF MASC. 104,87 0,87 101,63 0,76 94,53 0,68 92,20 0,70 

FEM. 96,50 0,92 94,90 0,66 88,22 0,60 87,43 0,67 

PF MASC. 91,43 1,30 77,11 0,97 72,84 0,95 75,75 0,94 

FEM. 86,63 1,36 76,15 0,98 69,61 0,83 74,28 0,94 

FMF MASC. 121,78 1,90 106,84 1,56 98,52 1,50 91,17 1,48 

FEM. 114,13 1,94 109,85 1,59 98,83 1,44 97,44 1,55. 
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TABELAA.SO 
Coeficiente médio de variação, desvio-padrão, função 1.2 e coeficiente de 
correlação de Pearson do CVF, por sexo e área de Cubatão. 

COORTE 2 • CVF MENINOS 

INCLUÍDO 1988 
, 

EXCLUIDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ 

JCA -2,75 0,66 3,25 0,86 -2,52 0,68 1,25 0,91 
VNO -2,88 0,47 8,84 0,82 -2,68 0,49 6,85 0,82 
VNA -1,90 0,79 3,46 0,77 -1,87 0,79 0,04 0,99 

JNR - - - - - - - -
VPA - - - - - - - -
CNT -1,81 0,83 2,94 0,53 -1,77 0,84 2,79 0,49 

JIN -2,20 0,79 0,85 0,91 -1,99 0,83 0,45 0,93 
C95 -3,70 1,06 2,72 0,84 -3,50 1,11 2,22 0,83 
C200 -3,70 1,00 4,67 0,81 -3,10 1,04 0,00 1,00 

COORTE 2 • CVF MENINAS 

, I 

INCLUIDO 1988 EXCLUIDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ 

JCA -3,55 0,69 0,95 0,97 -3,46 0,71 0,49 0,98 

VNO -2,35 0,54 5,80 0,78 -2,11 0,56 3,41 0,81 

VNA -3,20 1,05 3,17 0,79 -2,69 1,10 0,90 0,91 

JNR - - - - - - - -
VPA - - - - - - - -
CNT -1,50 0,75 3,66 0,43 -1,40 0,77 3,32 0,38 

JIN -3,56 1,02 3,79 0,88 -3,34 1,02 0,27 0,98 

C95 -2,39 1,02 2,46 0,86 -2,06 1,04 0,01 1,00 

C200 -4,48 1,01 4,84 0,86 -3,68 1,07 0,01 1,00 

TOTAL -2,92 0,21 38,09 0,87 -2,65 0,21 13,90 0,92 
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TABELAA.51 
Coeficiente médio de variação, desvio-padrão, função CHI quadrado e coef. 
de correlação de Pearson do V EF 1 0, por sexo e área de Cuba tão. , .. 

-. 
COORTE 2 - VEF 1 0 MENINOS , 

INCLUIDO 1988 EXCLUIDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ 

JCA -3,42 0,68 2,78 0,89 -3,32 0,69 2,17 0,89 

VNO -3,57 0,49 7,03 0,89 -3,42 0,51 5,63 0,90 

VNA -3,72 0,99 1,34 0,92 -3,30 1,06 0,09 0,99 

JNR - - - - - - - -
VPA - - - - - - - -
CNT -2,27 0,97 2,22 0,67 -2,30 0,98 2,18 0,66 

JIN -3,28 0,82 0,65 0,97 -3,15 0,85 0,31 0,98 

C95 -3,35 0,94 3,46 0,77 -3,35 0,96 3,46 0,75 

C200 -3,85 1,09 3,08 0,83 -3,30 1,13 0,01 1,00 

COORTE 2 - VEF 1,0 MENINAS 

INCt.UIDO 1988 EXCLUIDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. CHI2 r2 VARIAÇÃO D.P. CHI2 r2 

JCA -3,13 0,68 1,90 0,95 -2,94 0,70 0,16 0,99 

VNO -2,19 0,54 4,54 0,78 -2,09 0,55 3,72 0,77 

VNA -2,60 0,99 1,86 0,83 -2,25 1,01 0,01 1,00 

JNR - - - - - - - -
VPA - - - - - - - -
CNT -1,42 0,82 3,21 0,42 -1,36 0,86 3,17 0,39 

JIN -2,00 0,65 5,04 0,62 -1,84 0,67. 3,71 0,61 

C95 -1,90 1,00 1,97 0,77 -1,59 1,03 0,34 0,88 

C200 -3,98 0,99 6,30 0,81 -3,50 1,01 1,00 0,93 

TOTAL -3,00 0,20 32,15 0,89 -2,84 0,21 19,44 0,90 
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TABELAA.52 
Coeficiente médio de variação, desvio-padrão, função CHI quadrado e coef. 
de correlação de Pearson do PF, por sexo e área de Cubatão. 

COORTE 2 - "PEAK FLOW" MENINOS 

INCLUIDO 1988 EXCLUIDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ 

JCA -3,23 1,15 15,20 0,66 -2,81 1,16 0,75 0,92 

VNO -2,67 0,72 5,69 0,81 -2,68 0,73 5,68 0,80 

VNA -4,83 1,25 0,68 0,95 -4,83 1,31 0,68 0,95 

JNR 

VPA 

CNT -3,72 1,42 4,64 0,71 -3,40 1,49 4,13 0,69 

JIN -2,80 1,38 4,26 0,62 -2,15 1,43 1,40 0,75 

C95 -1,86 0,96 2,18 0,77 -1,72 0,97 0,99 0,84 

C200 -7,78 1,50 11,73 0,71 -7,08 1,65 8,50 0,74 

COORTE 2 - "PEAK FLOW" MENINAS 

INCLUIDO 1988 EXCLUIDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ VARIAÇÃO D.P. CHI2 ~ 

JCA -0,72 0,95 6,47 0,20 -0,25 0,97 0,68 0,27 

VNO -2,38 0,74 3,23 0,83 -2,30 0,75 2,87 0,82 

VNA -3,16 1,55 0,51 0,86 -3,15 1,56 0,50 0,85 

JNR - - - - - - - -
VPA - - - - - - - -
CNT -3,17 1,46 6,64 0,69 -2,79 1,48 2,25 .0,79 

JIN -3,24 1,05 5,10 0,73 -2,39 1,12 0,36 0,94 

C95 -1,43 1,34 7,53 0,59 -1,09 1,34 2,38 0,64 

C200 -7,71 1,67 11,87 0,77 -6,85 1,70 4,46 0,80 

TOTAL -3,40 0,30 60,03 0,80 -3,07 0,31 27,88 0,85 



TABELAA.53 
Coeficiente médio de variação, desvio-padrão, função CHI quadrado e coef. 
de correlação de Pearson do FMF25_75%' por sexo e área de Cubatão. 

FMF25-75% MENINOS 

INCLIDDO 1988 EXCLUIDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. CHI2 x2 VARIAÇÃO D.P. CHI2 x2 

JCA -8,25 1,68 0,11 0,99 -8,19 1,68 0,01 1,00 

VNO -6,62 1,05 0,71 0,98 -6,42 1,09 0,23 0,99 

VNA -10,69 1,99 1,23 0,96 -10,40 2,06 1,01 0,96 

JNR - - - - - - - -
VPA - - - - - - - -
CNT -5,75 1,97 3,13 0,81 -6,63 2,03 0,09 0,99 

JIN -9,00 1,94 0,16 0,99 -9,06 1,96 0,12 0,99 

C95 -5,17 1,75 2,71 0,75 -5,16 1,80 2,71 0,73 

C200 -8,12 2,33 1,40 0,89 -7,50 2,38 0,02 1,00 

FMF 25-75% MENINAS 

INCLUIDO 1988 EXCLUIDO 1988 

VARIAÇÃO D.P. CHI2 x2 VARIAÇÃO D.P. CHI2 x2 

JCA -3,40 1,43 0,10 0,98 -3,43 1,46 0,09 0,98 

VNO -4,22 1,15 0,89 0,94 -4,10 1,18 0,66 0,95 

VNA -5,43 2,42 1,04 0,80 -5,28 2,46 0,91 0,79 

JNR - - - - - - - -
VPA - - - - - - - -
CNT -4,69 2,16 0,06 0,99 -4,62 2,18 0,00 1,00 

JIN -3,63 1,49 5,52 0,52 -2,99 1,59 ·4,23 0,47 

C95 -2,90 1,96 2,22 0,53 -2,21 2,07 1,17 0,52 

C200 -7,35 2,83 4,08 0,69 -6,18 2,91 1,34 0,75 

TOTAL -6,21 0,44 4,06 0,983 6,07 0,45 2,05 0,990 
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