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RESUMO 

 

Habermann M. Métodos de avaliação da exposição ambiental aos poluentes 
atmosféricos gerados por tráfego veicular [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
A poluição atmosférica é uma das maiores preocupações para a saúde 
pública, pois tem sido associada ao aumento nas taxas de morbimortalidade. 
Entretanto, para muitos desfechos, o conhecimento científico acerca do tema 
ainda é limitado para se inferir uma associação robusta com a exposição a 
essa poluição. A avaliação da exposição por meio de métodos individuais 
possui um custo elevado e de difícil execução; por isso, diversos estudos de 
epidemiologia ambiental têm sido conduzidos utilizando medidas indiretas, 
que se baseiam em dados viários e de tráfego veicular como avaliação da 
exposição. Diante da importância do tema, este trabalho pretendeu levantar 
as várias abordagens relatadas na literatura e desenvolvê-las no município de 
São Paulo, em desfechos como doenças do aparelho circulatório e baixo peso 
ao nascer. Foram elaborados quatro artigos científicos: 1) revisão de literatura 
sobre as diversas abordagens que se basearam em informações de tráfego 
para avaliar exposição à poluição atmosférica; 2) análise da densidade de 
vias e volume de tráfego, para avaliar sua relação com a mortalidade por 
doenças do aparelho circulatório, nos distritos administrativos; 3) 
desenvolvimento de um modelo de regressão do uso do solo, para estimar a 
dispersão de MP10; e 4) avaliação da ocorrência de baixo peso ao nascer e 
poluição atmosférica, por meio de três indicadores: Densidade de Tráfego 
Ponderada pela Distância (DTPD), menor distância do domicílio materno em 
relação às vias movimentadas e regressão do uso do solo. Os artigos 
destacam a importância da fonte veicular como contribuinte dos níveis de 
poluentes e também na mortalidade por doenças do aparelho circulatório no 
município de São Paulo. 
 
Descritores: Poluição do ar; Emissões de veículos; Exposição ambiental; 
Sistemas de informação geográfica.  



ABSTRACT 

 

Habermann M. Methods of environmental exposure assessment to air 
pollutants generated by vehicular traffic [Dissertation]. São Paulo: University of 
Medicine, University of São Paulo; 2012. 
 
Air pollution is a major concern for public human health and it has been 
associated with increasing rates of morbidity and mortality. However, many 
outcomes scientific knowledge about this topic is limited to infer a robust 
association with exposure to this pollution. The exposure assessment through 
individual methods is expensive and difficult to perform. Therefore many 
environmental epidemiology studies have been conducted using indirect 
measurements, which are based in vehicular traffic and road data. Evaluating 
the importance of the topic, this study aimed to review several approaches 
reported in the literature and to apply them in São Paulo city in cardiovascular 
diseases and low birth weight. Four papers were prepared: 1) review the 
literature about several approaches relied on traffic data; 2) density of roads 
and traffic volume to evaluate their relation with mortality from diseases of 
circulatory system at administrative districts; 3) development of a model of land 
use regression to estimate the dispersion of PM10; and 4) shortest distance 
from major traffic, DWTD and land use regression to assess the occurrence of 
low birth weight. The articles emphasize the importance of vehicular traffic as 
contributor of levels of pollutants and also in the mortality from diseases of 
circulatory system in the city of São Paulo. 
 
Descriptors:  Air pollution; Vehicular emissions; Environmental exposure; 

Geographic information systems.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os problemas ao meio ambiente e à saúde da população variam de 

acordo com o tipo de desenvolvimento econômico, padrões de consumo, 

modelo de transporte, entre outros fatores adotados por uma sociedade 

(Castro et al., 2003). Por isso, a poluição pode assumir características 

diversas, dependendo da fonte que contribui para a sua existência (fonte 

industrial, viária, agrícola) (Maisonet et al., 2004; Ritz; Wilhelm, 2008). 

A exposição humana consiste no contato entre um contaminante e o 

indivíduo (via inalação, ingestão, contato dérmico), em um intervalo específico 

de tempo e em diferentes cenários ambientais (ar, água e solo). Essa 

interação envolve três aspectos (Zou et al., 2009): 

 

 concentração: abundância de um poluente no meio ambiente, 

definida como massa ou fração do material por volume ou área; 

 exposição humana: concentração, conjunto ou intensidade de um 

agente ambiental que alcança a população-alvo, organismo ou 

tecido em um dado tempo/espaço; 

 dose: conjunto de poluente que foi ingerido ou absorvido por um 

organismo e, assim, associado com efeitos adversos à saúde. 

 

Além disso, uma série de variáveis pode influenciar a exposição e a 

dose, incluindo fatores genéticos e fisiológicos, tais como: idade, sexo, 
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condição física, doenças preexistentes, bem como fatores demográficos, 

físicos e sociais, relacionados ao comportamento humano e às atividades 

(Nuckols et al., 2004; White et al., 2008). Nesse contexto, as variáveis 

ambientais interagem com os demais fatores e podem agir como facilitadoras 

da exposição aos poluentes e, com isso, aumentar a probabilidade de gerar 

efeitos adversos à saúde. 

Por sua vez, os agentes ambientais incluem componentes físicos, 

químicos ou biológicos ou contaminantes do meio ambiente em geral (água, 

ar, solo), o meio ambiente local (residência, local de trabalho, locais de lazer) 

ou o ambiente pessoal (alimentos, bebidas, cosméticos, drogas) (White et al., 

2008). 

Nesse sentido, torna-se importante um método que analise a 

probabilidade e o alcance da exposição, potencial ou real, dos indivíduos em 

relação a uma ameaça química ou física. Assim, a avaliação da exposição 

mensura a exposição potencial ou real aos poluentes (Sahsuvaroglu et al., 

2006) e se configura como um componente de análise de risco à saúde, pois 

associações precisam ser estabelecidas entre a exposição e os mais variados 

desfechos (Nieuwenjuijsen et al., 2006). 

A escolha de um método confiável e acurado é importante, pois os 

resultados obtidos nos estudos epidemiológicos auxiliam ações eficazes no 

controle dos poluentes e fornecem elementos para a tomada de decisões 

(Castro et al., 2003).  

As diferentes abordagens para avaliar a exposição foram 

hierarquizadas pelo National Research Council e as avaliações individuais 
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foram consideradas as melhores formas de estimar a exposição real. Em 

contrapartida, dados residenciais ou ocupacionais em áreas geográficas 

definidas foram considerados menos acurados (Nieuwenhuijsen et al., 2006). 

No entanto, devido aos altos custos de medir individualmente a exposição, 

tem-se buscado aperfeiçoar os métodos relacionados a medições e 

modelagens ambientais, assumindo a exposição ambiental como medida 

individual nos estudos epidemiológicos (proxy). 

Dessa forma, as abordagens de avaliação da exposição aos poluentes 

atmosféricos gerados pelo tráfego veicular foram apresentadas em uma 

revisão de literatura e algumas delas foram aplicadas no município de São 

Paulo, visando a testar sua aplicabilidade e a inferir o impacto do tráfego 

veicular na saúde da população. 

Para tanto, primeiramente, foi criado um modelo de regressão do uso 

do solo (land use regression) para estimar a dispersão espacial de Material 

Particulado menor ou igual a 10 µg (MP10), baseado na média anual de 2007. 

Num segundo estudo, foram desenvolvidos indicadores, denominados 

densidade de vias e volume de tráfego dos distritos administrativos, para 

avaliar a sua relação com a mortalidade por doenças do aparelho circulatório 

em homens com idade igual ou superior a 40 anos. 

Por fim, calcularam-se a menor distância das vias de tráfego elevado 

(maior percentil 95 de tráfego), a Densidade de Tráfego Ponderada pela 

Distância (DTPD) e a regressão do uso do solo no endereço residencial 

materno, para verificar se esses indicadores associavam-se com a ocorrência 

de Baixo Peso ao Nascer (BPN). 
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2 AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO  

 

 

Exposição é um termo amplo, usado para denotar quaisquer dos 

atributos de um sujeito ou agente (contaminantes) que pode ser causa ou 

preditor de um agravo, sendo que as avaliações de exposição abordam o grau 

de interação entre esses atributos, em vários níveis de detalhe. 

Uma variedade de métodos para mensurar a exposição de atributos 

passados ou presentes é utilizada na epidemiologia, como entrevistas, 

questionários autoadministrados, registros e medições, podendo incluir três 

abordagens de monitoramento: biológica (biomarcadores), pessoal (medições 

pessoais) e ambiental (modelagem ambiental) (Zou et al., 2009).  

Os métodos são desenvolvidos para estimar exposições e doses de 

indivíduos, subgrupos populacionais ou toda a população e objetivam refletir a 

exposição humana, em um determinado período, da forma mais acurada 

possível (Nieuwenhuijsen et al., 2006; White et al., 2008). Por isso, o 

aperfeiçoamento do método de avaliação da exposição deve permitir uma 

construção lógica ou empírica que estime com acurácia o parâmetro individual 

ou populacional, a partir da entrada de dados disponíveis (WHO, 2006). 

Nesse sentido, quanto mais o método de avaliação aproximar-se da 

exposição individual real, maior será sua precisão e validade (White et al., 

2008). 

Ainda, eles são escolhidos pelo tipo do estudo, custos, qualidade e 

detalhe dos dados disponíveis, frequência e impacto da exposição e acurácia 
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do método de mensuração da exposição. Também é comum que os estudos 

combinem vários métodos de mensurar a exposição, para validação, ou 

resultados de diferentes abordagens. 

A abordagem individual é considerada ideal, porque leva em conta a 

posição dos sujeitos no meio ambiente, a concentração do agente 

contaminante diretamente neles e os comportamentos que podem alterar a 

exposição em alguma circunstância particular. No entanto, abordagens 

individuais são caras e difíceis de executar, quando se trata de estudo com 

grande número de participantes ou para mensurar exposição retrospectiva 

(Nieuwenhuijsen et al., 2006; White et al., 2008). Por esse motivo, os estudos 

têm buscado aperfeiçoar os métodos indiretos, relacionados a medições e 

modelagens ambientais, assumindo a exposição ambiental como medida 

individual nos estudos epidemiológicos (proxy), como já referendado. 

Esses diferentes métodos de avaliação da exposição podem auxiliar no 

entendimento de impactos à saúde da população ocasionados por decisões 

políticas sobre o meio ambiente, na comparação de impactos entre vários 

locais e/ou períodos e, ainda, no estabelecimento de limites “seguros” de um 

determinado poluente à saúde (Bell et al., 2011). Nessa etapa de um estudo 

epidemiológico, a ocorrência de erros na estimação dos níveis de exposição 

pode levar à subestimação ou superestimação do risco, tornando-se um 

problema no estabelecimento desses limites (White et al., 2008). 

Isso salienta a importância das tecnologias geoespaciais, somadas à 

geoestatística e a Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), para o 

desenvolvimento de modelos ambientais (Nuckols et al., 2004). O SIG, por 
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exemplo, permite criar diferentes camadas dos mais variados dados: 

ambientais, populacionais, socioeconômicos etc., e pode ser ligado espacial e 

temporalmente. Ele também possibilita definir a população de estudo, quando 

considera uma distância ou polígono como área de exposição, além de 

localizar, com precisão, a fonte de poluição e os sujeitos.  

Para o desenvolvimento de modelos ambientais, o uso de SIG ajuda no 

mapeamento de concentrações regionais de poluentes e sua distribuição 

espaço-temporal estima a distância da fonte poluidora e dos sujeitos 

envolvidos em um estudo, bem como a exposição pessoal em um local 

específico, integrando a localização do indivíduo com dados de suas 

atividades diárias, somados a estimativas de modelagem de exposição. 

Alguns estudos avaliam a exposição utilizando dados da concentração 

média dos poluentes, medida pelas estações de monitoramento da qualidade 

do ar, inferindo a exposição individual baseada em medições da área coberta 

pela respectiva estação. No entanto, por motivos de caráter econômico e 

administrativo, como número e distribuição limitada, essas estações avaliam 

apenas a concentração regional dos poluentes e não detectam a 

heterogeneidade espacial de poluentes emitidos por fontes móveis – dióxido 

de nitrogênio (NO2) e Material Particulado (MP) –, que possuem alta 

variabilidade espacial a pouca distância da fonte geradora (Moreira; Tirabassi, 

2004; Sahsuvaroglu et al., 2006).  

Há localizações em que a concentração da poluição atmosférica é mais 

elevada. As causas para isso podem ser a dispersão limitada de poluentes 

devido a barreiras físicas, como corredores de prédios (street canyons), ou 
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emissões elevadas causadas pelo tráfego intenso. Nesse sentido, ressalte-se 

que as concentrações de MP10, Material Particulado menor ou igual a 2,5 µg 

(MP2,5) e carbono elementar são maiores até 150 m de uma via urbana 

movimentada ou rodovia e que partículas ultrafinas e NO2 possuem 

concentrações mais elevadas até 250 m. Somam-se, ainda, locais não 

relacionados ao tráfego veicular, incluindo indústrias, estações ferroviárias, 

aeroportos e portos (WHO, 2005). 

Assim, ao se utilizar apenas os dados de estações de monitoramento, 

pode-se incorrer em erros na classificação de exposição dos sujeitos em um 

estudo epidemiológico, uma vez que os residentes nessas áreas estão mais 

expostos aos poluentes atmosféricos do que aqueles em outras áreas.  

Os modelos de avaliação da exposição ambiental à poluição 

atmosférica encontrados na literatura comumente se baseiam na proximidade 

da fonte poluidora, como, por exemplo, a proximidade ao tráfego (Jerret; 

Filkelstein, 2005). Contudo, embora a abordagem da proximidade seja a mais 

simples e barata, ela é limitada, por considerar que os sujeitos, em uma dada 

distância da fonte de exposição, estão igualmente expostos, pois se assume a 

dispersão isotrópica dos poluentes e não se consideram outros parâmetros 

que influenciam a sua dispersão (Ryan; LeMasters, 2007). 

Ainda, os modelos vêm apresentando abordagens cada vez mais 

refinadas ao longo do tempo, incluindo variáveis que influenciam na dispersão 

dos poluentes (Zou et al., 2009), combinando outros fatores, além das 

medidas de distância, capazes de identificar variações, em pequena escala, 
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dos níveis dos poluentes, como tipo de rodovia/via, fluxo de tráfego e uso do 

solo, densidade populacional, entre outros. 

Modelos de dispersão, por exemplo, podem prover perfis mais 

completos de poluentes em áreas sem uma rede de monitoramento suficiente, 

pois simulam o transporte e a difusão dos poluentes (Moreira; Tirabassi, 

2004). Comparados aos modelos de proximidade, a vantagem dos modelos 

de dispersão é que estes levam em conta fatores que afetam a concentração 

dos poluentes, como os meteorológicos (velocidade e direção do vento, 

temperatura) e a topografia. No entanto, a maioria deles não estima a 

exposição a vários poluentes simultaneamente, podendo não refletir a 

exposição total, devido às suas interações, ou as variações em escalas 

menores.  

Segundo Brugge et al. (2007), os estudos não integram informações 

viárias importantes e que impactam as estimativas de poluentes presentes na 

proximidade das rodovias, como a variação do volume de tráfego ao longo do 

dia, dia da semana, restrições de tráfego (por exemplo, sistema de rodízio, 

pedágio urbano), idade e estado de conservação da frota, assim como 

composição química do combustível. 

Dessa forma, alguns estudos procuraram validar medidas indiretas de 

avaliar a exposição à poluição atmosférica com algum poluente identificado 

pela medida direta de sua concentração. Esses estudos têm mostrado que as 

concentrações de poluentes perto de vias são bem correlacionadas com o 

tráfego, de modo que podem ser usados como indicadores da exposição da 

população aos poluentes atmosféricos urbanos. 
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3 POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 

 

Os poluentes atmosféricos podem ser categorizados como primários e 

secundários. Os primários são aqueles emitidos diretamente pela fonte 

geradora e os secundários são formados na atmosfera, a partir de reações 

fotoquímicas dos poluentes primários. Os principais poluentes primários 

emitidos da queima de combustíveis fósseis são os MPs, o dióxido de enxofre 

(SO2), os óxidos de nitrogênio (NOX) e o monóxido de carbono (CO). Da 

mesma forma, poluentes secundários como ozônio (O3), ácido nítrico (HNO3), 

ácido sulfúrico (H2SO4) e diversos nitratos também são encontrados nas áreas 

urbanas (PAHO, 2005).  

Acredita-se que, entre os poluentes ambientais, a poluição atmosférica 

seja aquele que acarreta maiores riscos à saúde, atribuindo-se a ela milhões 

de mortes e anos de vida perdidos (Anenberg et al., 2010). Crianças, idosos e 

sujeitos com problemas cardiorrespiratórios são mais vulneráveis aos efeitos 

deletérios desses poluentes. Nesse sentido, estima-se que, anualmente, 4,9 e 

5,5% do total de óbitos por causas respiratórias entre idosos e crianças, 

respectivamente, em sete capitais brasileiras (Belo Horizonte-MG, Curitiba-

PR, Fortaleza-CE, Porto Alegre-RS, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP e 

Vitória-ES), podem ser atribuídos à poluição atmosférica (Marcilio; Gouveia, 

2007).  

O transporte de pessoas e mercadorias é essencial para o 

desenvolvimento econômico e para o fácil acesso das pessoas aos locais de 
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trabalho ou lazer, porém estão associados a ele problemas ambientais, 

principalmente, pelo transporte rodoviário, que gera contaminantes da 

combustão dos motores, dos componentes veiculares (pastilhas de freio e 

embreagem, pneus e tanques de combustível) e do uso das vias (WHO, 

2005). Pessoas que permanecem no tráfego ou próximas (residência ou 

trabalho) de vias com tráfego elevado estão mais expostas a partículas 

ultrafinas, CO e fumaça preta, indicando que as emissões veiculares são 

importantes contribuintes dos níveis de poluentes atmosféricos (Zhu et al., 

2002). Além disso, fatores como tráfego elevado e congestionado, 

adensamento populacional das áreas urbanas e limitada dispersão de 

poluentes (corredores de prédios, inversões térmicas) potencializam os riscos 

à saúde da exposição aos poluentes atmosféricos, pois aumentam a emissão 

e concentração desses poluentes e o número de pessoas expostas a eles.  

Essa problemática verifica-se em várias cidades e mundialmente, e tem 

levado governos, em diferentes níveis (local ou federal), a adotarem medidas 

restritivas, por meio de programas de controle de emissões de motores de 

veículos novos e inspeções veiculares naqueles já em circulação, bem como 

da restrição dos veículos em determinados locais e/ou dias da semana. Isso 

porque a redução das emissões e do volume do tráfego beneficia a qualidade 

de vida da população, pois, além de minimizar os impactos à saúde, ainda 

diminui a perturbação causada pela poluição sonora e a emissão de gases 

geradores de efeito estufa e melhora a paisagem do centro das cidades 

(WHO, 2005). 
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3.1 Poluentes Oriundos do Tráfego Veicular 

 

 3.1.1 Material particulado 

 

O MP é uma mistura complexa de componentes com diversas 

características físicas e químicas. As partículas são classificadas pelas suas 

propriedades aerodinâmicas, porque estas determinam os locais de sua 

deposição no aparelho respiratório. 

A maior fonte de MP inclui a queima de combustíveis fósseis, de 

biomassa (residencial, agrícola e incêndios florestais) e operações agrícolas 

(EPA, 1996). As partículas grossas (aluminossilicatos e óxidos) são 

provenientes de elementos da crosta terrestre; poeira do solo; poeiras de 

estradas, vias não pavimentadas, indústria, agricultura, construção e 

demolição; cinzas provenientes da queima de petróleo e carvão; e 

contribuições suplementares de material vegetal e animal (EPA, 1996).  

Já as partículas menores (< 2,5 µm), em grande parte, originam-se de 

partículas ultrafinas produzidas por nucleação e condensação de substâncias, 

que são vaporizadas por processos de combustão. Estas crescem por 

coagulação (combinação de 2 ou mais partículas para formar partículas 

maiores) ou condensação de gases ou moléculas de vapor em partículas já 

existentes. Ambos os processos – coagulação e condensação – decrescem 

em eficiência com o aumento do tamanho da partícula. 

As partículas de tamanho submicrômetro também são produzidas por 

condensação de componentes metálicos ou orgânicos. Consequentemente, 
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as mudanças na concentração desses gases de combustão na atmosfera 

alteram as concentrações de MP, sendo essa fração tipicamente composta de 

nitratos, sulfatos, amônia, fumaça preta (black carbon), componentes 

orgânicos e traços metálicos (EPA, 1996; WHO, 2006).  

Inicialmente, as medidas regulatórias eram voltadas para a 

concentração total de MP, incluindo Partículas Totais em Suspensão (PTSs), 

nos Estados Unidos, e fumaça preta, na Europa. Em 1987, a Agência de 

Proteção Ambiental Americana (Environmental Protection Agency – EPA) 

promulgou um padrão para MP10 e, posteriormente, em 1997, um padrão para 

MP2,5. Atualmente, o MP inalável e medido em áreas urbanas pode ser 

separado em 3 frações: MP10, MP2,5 e MP menor que 0,1 µm ou 100 nm 

(partícula ultrafina) (CETESB, 2009). 

No caso da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), embora tenha 

havido declínio nos níveis de concentração do MP, eles ainda são 

considerados elevados, quando se consideram seus efeitos à saúde da 

população (Marcilio; Gouveia, 2007). Estima-se que, em 2008, das 62.300 ton 

de MP emitidas na atmosfera da RMSP, 30.700 ton eram relacionadas ao 

fluxo veicular, 20.100 ton, oriundas dos escapamentos e o restante relativo 

aos pneus (CETESB, 2009). 

No inverno, a ocorrência mais frequente de inversões térmicas e os 

ventos fracos na superfície produzem condições desfavoráveis à dispersão de 

poluentes, piorando a qualidade dos níveis de poluentes como o MP, CO e 

SO2 (CETESB, 2009). Além disso, a estrutura urbana (os edifícios) impõe 

uma resistência maior ao fluxo do vento em relação à área rural (Moreira; 
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Tirabassi, 2004). Na Figura 1, observa-se um aumento das concentrações de 

MP10 nesse período, com máximas em junho, julho e agosto. 
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Figura 1 – Concentrações médias mensais (2004-2008) de MP10 (µg/m³) de todas as 

estações da RMSP 

FONTE: Adaptado de CETESB (2009). 

 

Além disso, a concentração anual média de MP10 da RMSP, nos 

últimos cinco anos, tem se mantido praticamente estável, em nível menor que 

no período de 2000 a 2003. Como os maiores responsáveis pelo 

comprometimento da qualidade do ar são os veículos automotores, essa 

estabilidade indica que, mesmo com emissões cada vez mais baixas dos 

veículos, estas são suficientes apenas para compensar a frota, que vem 

mostrando uma tendência de aumento do número de veículos, conforme se 

observa na Figura 2, durante o período de 2000 a 2008.  
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Figura 2 – Evolução das concentrações médias anuais de MP10 na RMSP e de veículos 
cadastrados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no município 
de São Paulo – 2000 a 2008 

FONTE: São Paulo (2011b) e CETESB (2009). 

 

Tem havido extensa evidência de que altos níveis de concentração de 

MP podem afetar adversamente a saúde, sendo os efeitos amplos, afetando, 

principalmente, os sistemas cardíacos e respiratórios (WHO, 2006). As 

evidências mais recentes são, em sua maioria, baseadas em estudos que 

usam granulometria ≤ 10 μg/m3 como indicador de exposição. Além disso, a 

maioria das medições de estações de monitoramento é baseada em medidas 

nessa granulometria em relação aos outros tipos.  

As partículas do ar inalado são depositadas seletivamente, através do 

aparelho respiratório, em locais primariamente determinados pelo seu 

tamanho. Os MPs são filtrados pelo nariz e saliva: as partículas ≤ 10 µm 

(MP10) retêm-se nas vias aéreas superiores e podem se depositar na árvore 
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traqueobrônquica; já as partículas mais finas, ≤ 2,5 µm (MP2,5), depositam-se 

no brônquio terminal e nos alvéolos pulmonares e interferem na troca gasosa, 

levando a mudanças na circulação sanguínea (Brunekreef; Holgate, 2002; 

Castro et al., 2003).  

Por isso, a avaliação do tamanho das partículas é adotada como fator 

regulador da toxicidade do MP, independentemente de sua composição 

química, sendo que as partículas ultrafinas parecem produzir mais resposta 

pulmonar inflamatória do que partículas de outras granulometrias com 

composição química similar (WHO, 2006).  

Numerosas evidências mostram que as partículas inaladas têm 

consequências adversas nos pulmões e outros órgãos, devido ao estresse 

oxidativo e processos inflamatórios das vias aéreas periféricas. No entanto, é 

importante observar que os processos que produzem MP também geram 

outros poluentes e os possíveis efeitos à saúde atribuídos ao MP nem sempre 

podem ser claramente separados dos demais (EPA, 1996). 

Nesse sentido, dois estudos realizados em São Paulo apontaram que 

um aumento na exposição ao MP10 de 10 µg/m3 no primeiro trimestre de 

gravidez foi associado a uma redução no peso ao nascer de 13,7 g (Intervalo 

de Confiança de 95% [IC 95%]: -27,0; -0,4) (Gouveia et al., 2004) e 60 g 

(IC 95%: -80,0; -40,0) (Medeiros; Gouveia, 2005). 

Tendo em conta a magnitude do risco e a prevalência de exposição na 

população, o MP10 torna-se um importante desencadeador de infarto do 

miocárdio (aumento de 30 µg/m3 – fração atribuível na população = 4,8%), 
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com magnitude semelhante à de outros fatores de risco, tais como: esforço 

físico, álcool e café (Nawrot et al., 2011). 

Na Holanda, o número de mortes atribuíveis às variações diárias de 

MP10 (geralmente > 30 µg/m3) é de, aproximadamente, 2.100 ao ano, o dobro 

das ocasionadas por acidentes de tráfego (Brunekreef; Holgate, 2002). Por 

sua vez, Pope et al. (2009) utilizaram dados de medições de MP2,5 de 51 

regiões metropolitanas dos Estados Unidos para verificar se as diferenças nas 

concentrações desse poluente no decorrer dos anos 1980 e 1990 

influenciaram na expectativa de vida da população. As análises indicaram que 

a diminuição de 10 µg/m3 de MP2,5 nas regiões estudadas aumentou a 

expectativa de vida em 0,61 (Desvio Padrão [DP]) = 0,2) anos. 

 

 3.1.2 Dióxido de enxofre (SO2) 

 

O SO2 resulta, principalmente, da queima de combustíveis que contêm 

enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina, sendo um 

dos principais formadores da chuva ácida. Ainda, pode reagir com outras 

substâncias presentes no ar, formando partículas de sulfato, que são 

responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera (CETESB, 2010). 

O problema de poluição do ar por SO2 na RMSP teve origem no 

consumo de óleos combustíveis com altos teores de enxofre. Assim, as 

medidas de controle concentraram-se, basicamente, nos processos de 

combustão, responsáveis por mais de 74% de todo o SO2 emitido na região 

no início da década de 1980. A estratégia fundamental para seu controle foi a 
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busca de combustíveis mais limpos e a exigência de medidas de controle 

junto às indústrias. 

Naquela época, o padrão de emissão foi estabelecido em 20 kg de 

SO2/ton de óleo queimado para fontes novas e 40 kg de SO2/ton para as 

fontes existentes, sendo que as maiores fontes fixas de emissão do poluente 

foram autuadas para adequarem-se aos padrões em cinco anos. Atualmente, 

todas as áreas dentro da RMSP atendem ao padrão de qualidade do ar para 

SO2 e seus níveis vêm se reduzindo gradualmente, como resultado das 

medidas de controle adotadas (CETESB, 2009). 

Ressalte-se que a inalação é a única rota de exposição de SO2 que 

interessa aos estudos que avaliam efeitos à saúde. A absorção desse 

poluente na membrana mucosa do nariz e sistema respiratório superior ocorre 

devido à sua solubilidade aquosa e pode causar irritação desde a nasofaringe 

até os alvéolos, justamente por se transformar em ácido em contato com 

superfícies úmidas. 

Assim, quando a concentração desse poluente é alta, há um aumento 

no número de internações hospitalares e mortalidade para doenças 

cardiorrespiratórias (WHO, 2006). Além disso, o SO2 correlacionou-se 

linearmente com mortes por infarto do miocárdio na cidade de São Paulo, 

aumentando o número de eventos fatais em 3,4% (Risco Relativo [RR] 1,03 

[IC 95%: 1,02; 1,05]) para cada aumento de 10 μg/m3 da concentração desse 

poluente (Sharovsky et al., 2004). 

Já Wang et al. (1997) apontaram uma relação dose-resposta 

significante entre a exposição materna a SO2 durante o 3º trimestre de 
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gestação e o peso ao nascer. A Odds Ratio (OR) ajustada para BPN foi de 

1,11 (IC 95%: 1,06-1,16) e a redução estimada do peso foi de 7,3 para cada 

100 μg/m3 de aumento de SO2. 

 

 3.1.3 Óxidos de nitrogênio (NOx) 

 

No grupo dos NOx, estão incluídos o NO2, o óxido nítrico (NO), o ácido 

nítrico (NHO3) e os nitratos (Castro et al., 2003), que são gases altamente 

reativos, compostos por Nitrogênio (N) e Oxigênio (O) em quantidades 

variadas; também são formados pela reação de gás oxigênio (O2) e gás 

nitrogênio (N2) presentes no ar, sob condições de alta temperatura e elevada 

pressão. Juntamente aos hidrocarbonetos (HC) e aldeídos (RCHO), são 

precursores da formação de O3 (Brasil, 2011). 

Esses gases formam-se a partir da combustão de gasolina, carbono e 

petróleo (Castro et al., 2003); portanto, a principal fonte desse poluente é o 

tráfego veicular, servindo, frequentemente, de estimativa para avaliar todos os 

poluentes gerados por fontes móveis (Brunekreef; Holgate, 2002).  

No Brasil, 88% dos NOx emitidos pelo setor de transporte rodoviário 

correspondem aos veículos a diesel, enquanto 8%, aos veículos movidos à 

gasolina. Cabe informar que houve um crescimento das emissões entre 1985 

e 1998, atingindo um pico de 1,2 milhão de toneladas no final dos anos 1990, 

devido ao crescimento da frota veicular, principalmente movida a diesel; já a 

partir do ano 2000, verificou-se uma tendência de redução (Brasil, 2011). No 
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caso da RMSP, os veículos são responsáveis por 33% do total da 

concentração de NOx (NO + NO2) (CETESB, 2009). 

De fato, níveis altos de NO2, combinado com partículas ultrafinas e 

outros oxidantes, tornaram-se o maior problema de poluição atmosférica em 

áreas urbanas, sendo os NOx um dos principais componentes da mistura de 

poluentes denominada smog fotoquímico. Além disso, o NO2 é objeto de 

transformações atmosféricas, que levam à formação de oxidantes que 

participam na formação do NHO3 e SO2 em H2SO4. Também, reações 

fotoquímicas levam à ativação de novos poluentes, que são fontes de 

partículas orgânicas, nitratos e sulfatos correntemente componentes de 

material particulado, medidos como MP10 e MP2,5. 

No ambiente, os NOx existem na forma gasosa; assim, a rota relevante 

de exposição para humanos é a inalação. Nesse contexto, o NO2 é um radical 

livre que tem o potencial de exaurir a defesa dos tecidos e, como resultado, 

causar lesões e inflamações, havendo indícios que sintomas de bronquite em 

crianças asmáticas são exacerbados em associação com exposição em longo 

prazo a NO2 (WHO, 2006).  

Entre os poluentes gasosos, os NOx são os mais frequentemente 

relacionados ao aumento no número de internações hospitalares, consultas 

médicas e encaminhamentos de emergência para doença isquêmica do 

coração, infarto do miocárdio e angina (Maitre et al., 2006). Nesse sentido, 

Roselund et al. (2008) indicaram risco para eventos coronarianos, por 

aumento de 10 µg/m3 de NO2, estimado por regressão do uso do solo 

(RR 1,03 [IC 95%: 1,00; 1,07]), associações mais robustas para casos fatais 
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(RR 1,07 [IC 95%: 1,02; 1,12]) e mortes fora do ambiente hospitalar (RR 1,08 

[IC 95%: 1,02; 1,13).  

Por seu turno, Wang et al. (2009) compararam funções cognitivas de 

alunos de duas escolas, uma próxima a vias de tráfego elevado (escola A) e 

outra afastada, utilizada como controle (escola B). As concentrações médias 

de NO2 nas escolas A e B foram 7 e 36 µg/m3, respectivamente (p < 0,05). 

Mesmo após ajuste de fatores potenciais de confusão, os participantes da 

área poluída mostraram fraco desempenho em todos os testes cognitivos e, 

de seis dos nove testes (66,7%), os resultados alcançaram significância 

estatística. 

Ressalte-se que os NOx foram associados com chiado persistente no 

1º ano de vida (para 44 µg/m3 de aumento de NOx OR 1,16 [IC 95%: 1,09-

2,36]) e sensibilidade a alérgenos, especialmente pólen (OR 1,67 [IC 95%: 

1,10-2,53]), aos 4 anos de idade (Nordling et al., 2008). 

Suspeita-se, ainda, que também estejam associados à perda de peso 

ao nascer. Para o quartil mais elevado de exposição, comparado ao quartil 

mais baixo, a redução foi de 75 g (IC 95%: -64; -85 g) na análise bruta e 11 g 

(IC 95%: 0-23 g) na análise ajustada (Malmqvist et al., 2011).  

 

 3.1.4 Monóxido de carbono (CO) 

 

Trata-se de um gás tóxico, inodoro, incolor e fruto da combustão 

incompleta do Carbono (C) contido em combustível, em diversos processos 

industriais e de veículos (Castro et al., 2003). No Brasil, as emissões de CO 
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veiculares diminuíram a partir de 1991, passando de cerca de 5,6 milhões de 

toneladas para 1,9 milhão em 2009, principalmente devido à implantação de 

programas de melhoria no fator de emissão dos motores. Dessas emissões, 

90% são atribuídas a veículos leves (Brasil, 2011). 

Segundo o Relatório da qualidade do ar no estado de São Paulo 2009, 

da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2010), 

não foi registrada ultrapassagem do padrão de qualidade do ar (de 8 horas) 

para CO, além de existir uma gradativa redução dos valores desse poluente 

na RMSP, principalmente nas estações localizadas próximas de vias de 

tráfego intenso. 

Uma vez que as emissões veiculares são as principais fontes de CO, 

principalmente de veículos leves (71%), destaca-se que as concentrações 

atuais, apesar do aumento da frota, são bem menores que as observadas na 

década de 1990, principalmente devido à redução das emissões dos veículos 

leves novos. Ainda, a Figura 3 destaca a influência meteorológica nos níveis 

de CO na RMSP, mostrando que os meses de inverno propiciam o aumento 

da concentração desse poluente. 
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Figura 3 – Concentrações médias mensais de CO (2005 a 2009) na RMSP (todas as 

estações) 

FONTE: CETESB (2010). 

 

O CO inalado é absorvido pelos pulmões e combina-se com a 

hemoglobina, para formar a carboxi-hemoglobina, combinação que diminui a 

capacidade do sangue de transportar O2, uma vez que impossibilita a 

formação da oxi-hemoglobina. Ainda, o CO possui uma capacidade 300 vezes 

superior à do O2 de aderir à hemoglobina do sangue (Castro et al., 2003), 

sendo associado ao aumento da mortalidade por infarto cardíaco em idosos 

(Escamilla, 1999 apud Castro et al., 2003).  

O CO também foi associado com ocorrência de BPN (Ritz; Yu, 1999), 

tendo sido a exposição materna aos níveis mais altos de CO (> 5,5 partes por 

milhão [ppm]) no 3º trimestre de gestação associada com OR ajustada 

de 1,22 (IC 95%: 1,03-1,44). Nesse sentido, Medeiros e Gouveia (2005) 

apontam uma redução de 11,9 g (IC 95%: -15,5; -8,2), para um aumento de 1 

ppm na exposição ao CO, no 1º trimestre gestacional. 
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Suspeita-se que esse poluente também esteja associado com defeitos 

congênitos. Ritz et al. (2002) indicam que a exposição ao CO aumenta o risco 

de defeitos no septo ventricular cardíaco ao nascer, de forma dose-resposta, 

no segundo mês gestacional (2º quartil OR 1,62 [IC 95%: 1,05, 2,48], 3º quartil 

OR 2,09 [IC 95%: 1,19, 3,67], 4º quartil OR 2,95 [IC 95%: 1,44, 6,05]). 

 

 3.1.5 Ozônio (O3) 

 

Trata-se de um poluente secundário, ou seja, não é emitido 

diretamente por fontes poluidoras. O poluente primário (NO2), por meio de 

uma reação fotoquímica, transforma-se em NO e oxigênio atômico (O-), este 

reage com o O2 e a combinação de ambos produz o O3 (Castro et al., 2003). 

 

32 OONONO      (1) 

  

Na presença de altas concentrações de NOx e luz solar, pode ocorrer a 

rápida formação de O3, levando a níveis de ultrapassagem e atenção desse 

poluente. Essas ocorrências são frequentes em grandes áreas urbanas com 

ventilação limitada, como Cidade do México e São Paulo, que chegam a 

apresentar picos de concentrações maiores que 400 µg/m3. Concentrações 

elevadas de O3 podem ocorrer, ainda, em escala regional, ou seja, as 

emissões de muitas cidades combinam-se para formar uma atmosfera 

altamente poluída, contribuindo para a formação do O3, que é transportado 

por longas distâncias (WHO, 2006).  
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Nesse contexto, a RMSP apresenta um alto potencial de formação de 

O3, pois há grande emissão de gases precursores, principalmente de origem 

veicular. Em 2009, houve aumento de eventos de altas concentrações de O3 

na região, quando comparado ao ano de 2008, tendo sido este o poluente que 

mais ultrapassou os padrões de qualidade do ar.  

Na Figura 4, é possível verificar que o maior número de ultrapassagens 

desse poluente ocorreu nos meses de primavera e verão, com maior 

ocorrência de mais dias quentes e ensolarados, que favorecem sua formação; 

fenômeno contrário ao verificado nos níveis de MP10 e CO, cujas 

concentrações aumentaram nos meses de outono e inverno (Figuras 1 e 3, 

respectivamente). 
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Figura 4 – Total de dias de ultrapassagem de O3 na RMSP, entre os anos de 2000 e 

2009 

FONTE: CETESB (2010). 
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Em 2009, a estação de monitoramento do distrito de Santo Amaro foi a 

que apresentou o maior número de dias de ultrapassagem do padrão (160 

μg/m3), sendo que, dos 23 dias de ultrapassagem, em 4 foi excedido o nível 

de atenção (200 μg/m3). Outras três estações (Santana, Ipen-USP e 

Ibirapuera) também tiveram o nível de atenção excedido. 

Apesar de as melhorias tecnológicas dos veículos leves e pesados 

trazidas pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (Proconve) e Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Motociclos, Ciclomotores e Similares (Promot) resultarem numa redução 

significativa nos níveis de poluentes primários, os níveis de O3 estão 

aumentando. Isso se deve à adição de etanol na gasolina, levando a um 

aumento de gases precursores, principalmente RCHO. Assim, a tendência é 

que o O3 permaneça uma ameaça nos próximos anos (WHO, 2006). 

Quanto à absorção do poluente, a maior parte ocorre pelo sistema 

respiratório. Ele é altamente oxidativo e pode induzir estresse oxidativo do 

epitélio respiratório, quando em contato com células áreas não cobertas por 

fluido do revestimento epitelial ou que se sobressaem a ele, como os 

macrófagos. Essa oxidação induz apoptose das células epiteliais alveolares, 

que desencadeia processos inflamatórios, os quais podem amplificar os 

danos oxidativos diretos, representando a inflamação o principal mecanismo 

patogênico relacionado ao O3.  

Ainda, níveis excessivos desse poluente acarretam efeitos negativos 

significativos à saúde, podendo causar problemas respiratórios, como 

alergias, asma e redução das funções pulmonares. Nesse sentido, o O3 foi 
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associado com um número estimado de 0,7 ± 0,3 milhão de mortes por 

causas respiratórias (6,3 ± 3,0 milhões de anos de vida perdidos) por ano, 

mundialmente (Anenberg et al., 2010). 

Ressalte-se, também, que Friedman et al. (2001) indicaram que as 

restrições de tráfego veicular em Atlanta, Estados Unidos, para a realização 

dos Jogos Olímpicos levaram a uma queda na emissão de O3 e MP; em 

decorrência disso, as internações por asma em crianças apresentaram uma 

redução significativa (RR 0,48 [IC 95%: 0,44-0,86). 
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4 PARÂMETROS DA QUALIDADE DO AR 

 

 

A concentração de um poluente na atmosfera é medida pelo grau de 

exposição dos receptores – seres humanos, plantas, animais –, como 

resultado da emissão desse poluente na atmosfera e da sua interação, em 

função de condições meteorológicas, que acarretam uma maior ou menor 

diluição dele.  

A exposição individual aos poluentes atmosféricos é determinada pelo 

tempo que as pessoas permanecem em áreas poluídas e o que elas fazem 

nessas áreas. Os locais nos quais as pessoas normalmente permanecem no 

cotidiano (cenário tempo-atividade) – residência ou trabalho próximo a vias 

movimentadas – e o tempo gasto no trânsito são críticos para determinar a 

exposição. Entre os mais expostos, incluem-se os residentes próximos a vias 

de tráfego intenso, usuários das vias (por exemplo, motoristas e pedestres) ou 

pessoas cujo emprego localiza-se próximo a vias de tráfego intenso ou requer 

longo tempo nas vias (guardas de trânsito, vendedores etc.). 

Cabe informar, ainda, que o planejamento urbano também influencia a 

exposição, determinando a localização das residências e a mobilidade urbana 

da população, bem como a disponibilidade de transporte público ou não 

motorizado (WHO, 2005). 

Os padrões de qualidade do ar são os níveis aceitáveis de poluição 

atmosférica em termos de potenciais impactos sobre a saúde pública e o meio 

ambiente e que são adotados pelas entidades regulatórias para um número 
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restrito de poluentes. Nesse contexto, a vigilância da qualidade do ar envolve 

uma série de questões, como a escolha dos poluentes a serem monitorados, 

as doenças mais significativas que se deve proteger ou atenuar, o risco 

aceitável pela população, a exequibilidade de cumprir as normas propostas e 

a que custo (WHO, 2006).  

Segundo a Resolução CONAMA nº 3/90, considera-se poluente 

atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 

quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os 

níveis estabelecidos e que torne ou possa tornar o ar impróprio, nocivo ou 

ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, 

à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e 

às atividades normais da comunidade (Brasil, 1990). Por fim, adotou-se um 

grupo de poluentes utilizados universalmente como indicadores: CO, SO2, 

MP, O3 e NO2.  

A partir de 2006, os valores de referência adotados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) foram reduzidos. Conforme se observa na Tabela 1, 

os valores de recomendação da OMS variavam consideravelmente em 

relação aos padrões que vinham sendo adotados pelos países; por exemplo, 

a OMS recomendava limites de exposição diária ao MP10 de 50 µg/m3, 

enquanto os limites tolerados eram o triplo nos Estados Unidos e o dobro no 

Japão. 
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Tabela 1 –  Padrões e normas de qualidade do ar estipulados por 
organizações e países 

 SO2
‡ NO2

‡ MP10
‡ MP2,5

‡ O3
‡ 

 Ano 24h Ano 24h Ano 24h Ano 24h 8h 1h 
OMS - 20 40 - 20 50 10 25 100 - 
EU - 125 40 - 40 50 - - 120 - 
EUA 78 366 100 - 50 150 15 62 157 - 
Califórnia - 105 -  20 50 12 65 137 180 
Japão - 105 - 113 - 100 - - - 118 
México 78 341 -  50 120 12 65 157 216 
África do 
Sul 

50 125 94 188 60 180 - - - 235 

FONTE: Adaptado de WHO (2006). 
NOTA: ‡ Valores em (µg/m3). 

 

No Brasil, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) estabeleceu padrões nacionais de qualidade do 

ar e os respectivos métodos de referência, por meio da Portaria Normativa nº 

348/90. Esses padrões foram submetidos ao Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e transformados na Resolução CONAMA nº 3/90, que 

regulamenta o nível dos seguintes poluentes: PTS, fumaça preta, MP, CO, 

SO2, O3 e NO2 (Tabela 2) (Brasil, 1990). 

Os padrões de qualidade são divididos em primários e secundários. 

Quando as concentrações de poluentes são ultrapassadas em níveis 

máximos toleráveis e afetam a saúde da população, diz-se que o nível 

primário do padrão de qualidade do ar foi extrapolado. Por sua vez, o padrão 

secundário ultrapassado pode afetar minimamente a saúde da população, 

assim como ocasionar algum dano ao meio ambiente em geral; dessa forma, 

ao se estabelecerem os níveis secundários, é criado um parâmetro base da 

vigilância da qualidade do ar. 
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Tabela 2 – Padrões nacionais de qualidade do ar – Resolução CONAMA nº 3/90 

Poluente 
Tempo de 

amostragem 
Padrão Primário 

(µg/m³) 
Padrão Secundário (µg/m³) 

TPS 
24h 240 150 
Ano* 80 60 

MP10 
24h 150 150 
Ano† 50 50 

PF† 
24h 150 100 
Ano† 60 40 

SO2 
24h 365 100 
Ano† 80 40 

NO2 
1h 320 190 

Ano† 100 100 

CO 
1h 40.000/ 35 ppm 40.000/ 35 ppm 
8h 10.000/ 9 ppm 10.000/ 9 ppm 

O3 1h 160 160 

FONTE: Adaptado de CETESB (2009). 
NOTA: * Média geométrica     † Média aritmética. 

 

Por seu turno, o governo do estado de São Paulo vem elaborando uma 

proposta de alteração dos padrões de qualidade do ar, segundo as diretrizes 

recomendadas pela OMS, que são mais restritivas que as da Resolução 

CONAMA nº 3/90, a qual deverá ser efetuada em 3 etapas, antes do 

estabelecimento da proposta final (Tabela 3), conforme consta no Relatório do 

Grupo Interinstitucional – Revisão dos Padrões de Qualidade do Ar e 

Aprimoramento da Gestão Integrada da Qualidade do Ar no Estado de São 

Paulo (São Paulo [Estado], 2010) e na Deliberação CONSEMA nº 19/11. 
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Tabela 3 –  Padrões de qualidade do ar propostos pelo grupo de trabalho 
instituído pela Deliberação CONSEMA nº 19/11 

Poluente 
Tempo de 

amostragem 
Meta 1 Meta 2 Meta 3 Proposto 

MP2,5 (µg/m³) 
24h 60 50 37 25 
Ano† 20 17 15 10 

MP10 (µg/m³) 
24h 120 100 75 50 
Ano† 40 35 30 20 

SO2 (µg/m³) 
24h 60 40 30 20 
Ano† 40 30 20 - 

NO2 (µg/m³) 
24h 260 240 220 200 
Ano† 60 50 45 40 

PTS (µg/m³) 
24h 240 240 240 240 

Ano† 80 80 80 80 

O3 (µg/m³) 8h 140 130 120 100 

CO (ppm) 8h 9 9 9 9 

FONTE: São Paulo (Estado) (2010). 
NOTA: † Média aritmética. 

 

4.1 Monitoramento da Qualidade do Ar na RMSP 

  

Primeiramente, cumpre ressaltar que, não obstante a diminuição da 

emissão de poluentes pelos veículos, a degradação da qualidade do ar na 

RMSP deriva, principalmente, do modelo de transporte público, que utiliza 

ônibus convencional movido a diesel, automóvel particular e motocicleta como 

opções preponderantes para os deslocamentos. Mesmo equipados com 

sistemas de controle de poluição, os veículos em circulação acabam se 

tornando grandes poluidores, devido ao grande número da frota.  

O monitoramento da qualidade do ar iniciou-se na década de 1970, 

com a instalação e operação de uma rede manual que media SO2 e fumaça 

preta. Posteriormente, em 1981, foi iniciado o monitoramento automático de 

SO2, MP, O3, NOx, CO e HC, além de informações meteorológicas, como 
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direção e velocidade do vento, temperatura, umidade relativa do ar e pressão 

atmosférica. Atualmente, a RMSP conta com 23 estações (Figura 7). 

 

 
Figura 5 – Localização das estações da rede automática da CETESB na RMSP 

FONTE: CETESB (2010). 

  

Os principais objetivos do monitoramento da qualidade do ar são: 

 

 avaliar a qualidade do ar, para proteger a saúde e o bem-estar das 

pessoas, fauna, flora e o meio ambiente em geral; 

 acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar devido 

às alterações nas emissões dos poluentes; 

 informar órgãos públicos dos níveis presentes da contaminação do 

ar, para ativar possíveis ações de controle; 
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 subsidiar o planejamento de ações de controle e licenciamento 

ambiental;  

 fornecer dados para subsidiar estudos epidemiológicos. 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, a RMSP passou por problemas de 

contaminação do ar por vários poluentes e se constataram elevados níveis de 

MP10, quando comparados aos padrões de qualidade do ar americanos, uma 

vez que o país não possuía parâmetros para avaliar o nível dos poluentes. 

Na Tabela 4, é possível observar que, na RMSP, os veículos 

automotores são as principais fontes de CO, HC e NOx. Para os óxidos de 

enxofre (SOx), as indústrias e a emissão do escapamento dos veículos são 

importantes fontes; já no caso das partículas inaláveis, a queima dos 

combustíveis pelos veículos representa 40% das emissões estimadas, com 

maior contribuição dos veículos a diesel. Contribuem, ainda, outros fatores, 

como a ressuspensão de partículas do solo e a formação de aerossóis 

secundários.  

Além disso, o crescimento da frota veicular leva a uma menor 

capacidade de fluidez no trânsito. Sobre isso, verifica-se que a velocidade 

média de um veículo dentro da cidade de São Paulo era de cerca de 25 km/h 

em 1998 e caiu para 17 km/h no ano de 2008, ou seja, uma diminuição 

de 32% da velocidade, para um aumento de 23% da frota (Agência Estado, 

2008). Isso acarreta maior tempo despendido em congestionamentos e 

aumenta a queima de combustíveis, gerando mais poluição (PAHO, 2005). 
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Tabela 4 – Contribuição relativa das fontes de poluição do ar na RMSP, em 2009 

Fonte de emissão 
Poluentes (%) 
CO HC* NOx SOx MP10 

Escapamento 
de veículo 

Gasolina 41,14 50,4 11,27 14,51 9,15 
Álcool 13 12,03 3,72 - - 
Diesel 26,1 16,44 79,89 16,47 28,46 
Motocicletas 17,18 17,69 0,58 - - 
Táxi 0,12 0,3 0,82 1,96 2,39 
Total 97,54 96,86 96,28 32,94 40 

Operação industrial 2,46 3,14 3,72 67,06 10 
Operação industrial - - - -  - 
Ressuspensão de partículas - - - - 25 
Aerossóis secundários - - - - 25 
Total 100 100 100 100 100 

FONTE: Adaptado de CETESB (2010). 
NOTA: * Envolvem também cárter, evaporação e operações de transferência de combustível. 

 

Com o intuito de diminuir o número de veículos em circulação e os 

engarrafamentos gerados nas ruas de São Paulo, a prefeitura implantou um 

sistema de rodízio de veículos, em 1996. Durante um dia na semana 

(segunda a sexta-feira), o veículo fica impedido de circular nas vias mais 

centrais da cidade, sendo o critério de seleção dos veículos o último número 

das suas placas. Esse procedimento auxilia na redução direta da emissão de 

poluentes veiculares, por restringir o número de veículos em circulação. 

Ainda, buscando estimular os proprietários de veículos a fazerem a 

manutenção adequada e manterem as emissões dentro dos padrões 

recomendados, cumprindo a Lei Federal nº 10.203/01, a Prefeitura do 

Município de São Paulo implantou o Programa de Inspeção Veicular 

Ambiental, de forma gradativa: em 2008, começou com toda a frota a diesel 

registrada na cidade; em 2009, passaram pela inspeção todos os veículos a 

diesel, todas as motos (exceto as de 2 tempos) e também os carros movidos 
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a álcool, gás ou gasolina registrados na cidade entre 2003 e 2008; e, em 

2010, o programa atingiu 100% da frota (São Paulo [Município], 2011). 

 

4.2 Controle das Emissões Veiculares 

  

Levantamentos na década de 1970 indicaram um impacto significativo 

das emissões veiculares nos níveis de poluição atmosférica das regiões 

metropolitanas. Essas constatações levaram à adoção de medidas visando ao 

controle da emissão de gases, partículas e ruídos dos veículos novos. 

Nesse sentido, as três maiores áreas metropolitanas brasileiras – São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – somam 45% da frota nacional de 

veículos (PAHO, 2005), sendo que, considerando o período da década de 

1980 até hoje, observa-se que as emissões veiculares eram muito maiores; já 

com os programas de controle Proconve e Promot, verifica-se uma queda na 

emissão de poluentes. Hoje em dia, o álcool chega até a ter desvantagens 

frente à gasolina na emissão de CO e NOx (Figuras 5 e 6).  
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Figura 6 – Fatores médios de emissão de CO para veículos leves novos – 1980 a 2009 

FONTE: CETESB (2010). 
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Figura 7 – Fatores médios de emissão de NOx para veículos leves novos – 1980 a 2009 

FONTE: CETESB (2010). 
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O Proconve, programa estabelecido pela Resolução CONAMA 

nº 18/86, considera a qualidade do combustível e a concepção tecnológica do 

motor os principais fatores de emissão de poluentes. Isso obrigou os 

fabricantes de veículos leves a atenderem aos limites máximos de emissão 

estabelecidos. Assim, exigiu-se que os veículos e motores novos deveriam 

ser homologados em relação à emissão de poluentes, sendo submetidos a 

ensaios de laboratórios padronizados. Importa ressaltar que os veículos leves 

foram considerados prioritários no início do programa devido à sua grande 

quantidade e intensidade de uso. 

O programa também abrangeu a utilização de combustíveis 

alternativos ambientalmente menos poluidores. Alternativas nesse sentido 

foram a adoção de combustíveis renováveis, como o etanol oriundo da cana-

de-açúcar, a partir do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), de 1979, e a 

adição de 22% desse composto à gasolina, que trouxe uma redução de 

aproximadamente 50% na emissão de CO na frota antiga de veículos.  

Ressalte-se também que, desde o início do Proconve, os fabricantes 

de veículos vêm cumprindo as exigências legais, o que resultou numa 

redução média da emissão de poluentes dos veículos leves novos, em 2009, 

de mais de 97% em relação ao início do programa. 

A partir da experiência desse programa, foi criado o Promot, uma vez 

que, entre 1994 e 2009, as motocicletas aumentaram sua contribuição de 

menos de 2% da emissão de CO e HC na RMSP para cerca de 17 e 10%, 

respectivamente. Diante desse cenário, a Resolução CONAMA nº 342/03 

estabeleceu limites para a emissão de motocicletas, com fases graduais de 
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restrição dessas emissões. Para o atendimento desses limites, foi introduzido 

o sistema de injeção de combustível, em detrimento do carburador, e, ainda, a 

tecnologia bicombustível também para motocicletas até 150 cilindradas. 

Entretanto, cerca de 46% da frota de motociclos da RMSP é anterior à 

implantação do programa e se encontra sem controle de emissão (CETESB, 

2010). 

Continuam sendo implantadas e previstas novas fases de controle, 

destacando-se a obrigatoriedade, a partir de 2010, de os veículos leves novos 

possuírem sistema de diagnose de bordo, que é um sistema de 

gerenciamento computadorizado que monitora diversos parâmetros de 

funcionamento do motor, sendo capaz de detectar quando há perda da 

eficiência dos dispositivos de controle das emissões de poluentes, alertando a 

necessidade de reparo do veículo. 

Além disso, em 2012, terá início a fase P7 do Proconve para os 

veículos pesados, com limites mais restritivos de emissão de poluentes e a 

inclusão do sistema de diagnose de bordo, paralelo à melhoria da qualidade 

do diesel disponível no mercado. Para esse mesmo ano, está prevista a 

implantação do controle de conformidade de produção para as motocicletas. 

Por sua vez, a fase L6 do Proconve iniciará em 2013, com limites de emissão 

evaporativa e de escapamento mais restritivos, e, em 2014, entrará em vigor o 

Promot 4, com limites de emissão de poluentes de escapamento menores e a 

implantação do limite de emissão evaporativa de HC (CETESB, 2011). 

Em relação ao diesel, a Petrobras introduziu na RMSP o S500, que é o 

óleo diesel com 500 ppm de enxofre, com o objetivo de adotar gasolina e 
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diesel com 50 ppm de enxofre, no ano de 2009. No entanto, a falta da 

regulamentação do diesel S50 motivou diversas entidades das áreas 

ambientais – governamentais e não governamentais – a reivindicarem 

reparação dos danos causados ao meio ambiente, levando ao 

estabelecimento de um acordo judicial entre o Ministério Público Federal, a 

Petrobras, a Agência Nacional de Petróleo e as montadoras para o 

fornecimento de óleo diesel com melhor qualidade, com apenas 10 ppm de 

enxofre nas regiões metropolitanas, a partir de janeiro de 2013. Esse acordo 

ainda prevê que, em janeiro de 2014, a Petrobras substitua o óleo diesel de 

1.800 ppm consumido atualmente no país por um com 500 ppm de enxofre 

(CETESB, 2010). 

Além da redução dos níveis de emissão dos veículos novos, o 

Proconve prevê a implantação de programas de inspeção ambiental e 

manutenção de veículos em uso, regulamentados pelas Resoluções 

CONAMA nº 418/09 e nº 426/10, para o estabelecimento desses programas 

pelos estados da Federação – à exceção do município de São Paulo, que, em 

razão da Lei Federal nº 10.203/01, pode realizar seu próprio programa de 

inspeção periódica de emissões de veículos em circulação. 

Aliás, a inspeção ambiental é uma ferramenta para o controle das 

emissões e consiste na avaliação periódica, compulsória e vinculada ao 

licenciamento, realizada por profissionais e instalações especializados, nos 

quais são verificados o estado de conservação, o funcionamento e as 

emissões de gases e fumaça dos veículos. O resultado esperado é a redução 

da carga de poluentes lançada na atmosfera, correspondente àquela gerada 
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pela falta de manutenção dos veículos (CETESB, 2011). Essa medida elimina 

das ruas grandes poluidores e veículos mal conservados.  

Por fim, cumpre informar que, em cumprimento com a Resolução 

CONAMA nº 418/09, o Plano de Controle de Poluição Veicular do Estado de 

São Paulo (PCPV) 2011/2013, elaborado pela CETESB, traz as diretrizes 

para o Governo do Estado de São Paulo e propõe que todos os veículos dos 

102 municípios da macrometrópole paulista, que engloba as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista e as regiões de 

Piracicaba, Sorocaba e São José dos Campos, sejam fiscalizados por meio 

de inspeção veicular, como já ocorre no município de São Paulo. Nas outras 

áreas do estado, a proposta é que a inspeção seja realizada apenas nos 

veículos movidos a diesel (CETESB, 2011).  
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5 JUSTIFICATIVA 

 

 

Os veículos são grandes contribuintes da degradação da qualidade do 

ar nas áreas urbanas, o que tem levado o poder público a adotar várias 

medidas para controle e diminuição das emissões veiculares, como os 

programas Proconve e Promot, que estabelecem limites de emissão dos 

veículos novos e a redução do enxofre contido no diesel, e Proálcool, que 

levou a frota brasileira a contar com um elevado percentual de veículos 

movidos a etanol ou à mistura etanol-gasolina e acarreta padrões de emissão 

diferentes dos de outros países. Além disso, o município de São Paulo 

também adotou a inspeção veicular, com o objetivo de induzir os proprietários 

de veículos a realizarem manutenção dos motores, para manter as emissões 

dos veículos usados sob controle. 

Apesar das melhorias e programas, o crescimento acentuado da frota e 

dos congestionamentos ainda acarreta elevados níveis de poluição, com 

destaque para o MP inalável e o O3. Com isso, é importante que sejam 

realizadas medidas de redução de veículos nas ruas das grandes cidades, 

como a substituição do modal rodoviário pelo ferroviário, dutoviário ou 

aquaviário e o afastamento de viagens das áreas densamente povoadas, que 

só atravessam, mas que não se destinam a elas.  

Para que essas ações sejam efetivamente realizadas, é necessário que 

haja embasamento por parte da literatura sobre os reais efeitos que a 

poluição atmosférica gerada pelo tráfego pode causar à saúde humana. 
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Assim, é importante a realização de estudos que utilizem uma abordagem 

eficiente de avaliação da exposição a esses poluentes.  



43 
 

6 OBJETIVOS 

 

 

Uma vez que a poluição atmosférica gerada por veículos automotores 

é um tema de grande importância para a saúde pública, em detrimento da 

ubiquidade dessa exposição, este estudo teve como principais objetivos:  

 

 revisar a literatura sobre estudos que avaliaram os impactos à 

saúde, utilizando informações de tráfego veicular como medidas 

indiretas dessa exposição; 

 desenvolver um modelo de regressão do uso do solo para predizer 

a concentração ambiental de MP10 no município de São Paulo;  

 avaliar os indicadores densidade de vias e volume de tráfego por 

distrito administrativo, no município de São Paulo, em relação à 

ocorrência de óbitos por doenças do aparelho circulatório em 

homens com 40 anos de idade ou mais; 

 avaliar a associação entre BPN em recém-nascidos de mães 

residentes no município de São Paulo e exposição materna à 

poluição do ar, utilizando como indicadores: menor distância 

residencial a vias de tráfego veicular elevado, DTPD e MP10, 

estimado por regressão do uso do solo.  

 

Por fim, pretendeu-se avaliar os métodos desenvolvidos, discutindo 

suas eficácias e aplicabilidades na realidade da cidade de São Paulo, para 
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aprofundar as discussões metodológicas de elaboração desses modelos e 

trazer à luz seus pontos positivos e negativos, uma vez que, geralmente, 

essas abordagens são utilizadas em cidades em que as informações sobre 

poluentes, padrões de uso do solo, tráfego e vias, além das epidemiológicas, 

podem estar estruturadas de maneira diversa.  

Cumpre informar que esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, sob o Protocolo nº 0669/09, de 16 de julho de 2009. 
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7 MÉTODOS 

 

 

7.1 Área do Estudo 

 

Este estudo foi realizado no município de São Paulo, tanto por se 

constituir numa grande metrópole, com uma população de 11.324.102 

habitantes, com alta densidade demográfica (aproximadamente 7.077 

habitantes/km2) (São Paulo [Estado], 2011a), quanto por possuir uma frota 

veicular superior a 7 milhões de veículos, sendo que mais de 85% dela é 

constituída por veículos de transporte individual (motocicletas e automóveis) 

(São Paulo [Estado], 2011c). Portanto, o município apresenta-se como um 

cenário propício para a realização de estudos epidemiológicos explorando a 

relação entre diversos desfechos e a poluição atmosférica gerada pelo tráfego 

veicular. 

 

7.2 Fontes de Dados 

 

 7.2.1 MP inalável 

 

Os dados da média anual de MP10 para o ano de 2007 foram obtidos 

de medições realizadas pelas estações automáticas de monitoramento da 

qualidade do ar localizadas no município de São Paulo, que apresentaram 

dados representativos para o ano em questão. Nesse caso, a adoção de 
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critérios de representatividade dos dados para uma determinada estação ou 

período significa que as medições não apresentaram falhas que 

comprometeram a interpretação do resultado obtido (CETESB, 2010). 

No caso da média diária, é representativa a informação que engloba ⅔ 

das médias horárias válidas no dia e a média anual é considerada 

representativa se as medições atingirem pelo menos ½ das médias diárias 

válidas para os quadrimestres janeiro-abril, maio-agosto e setembro-

dezembro (CETESB, 2010).  

 

 7.2.2 Uso do solo 

 

A base cartográfica de uso do solo, por quadra fiscal, do município de 

São Paulo foi elaborada pela Secretaria Municipal do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEMPLA) e é uma representação dos dados de área 

construída, na qual foram estabelecidas 15 classes de predominância de uso, 

por tipologia de ocupação (horizontal e vertical), padrão das edificações 

(baixo, médio e alto), tipo de uso (residencial, industrial, comércio e serviços, 

garagens, escolas, equipamentos de uso público, outros usos), terrenos 

vagos e sem predominância. 

 

 7.2.3 Dados viários e de tráfego 

 

Foram utilizadas informações viárias e de tráfego veicular do ano de 

2007, as quais incluem a base cartográfica das vias, por classificação, número 
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de faixas de rolagem e velocidade máxima permitida do segmento. Nesse 

sentido, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) utiliza o 

programa canadense EMME-2 para simular o tráfego nas vias coletoras I e II, 

arteriais I, II e III, e trânsito rápido. Já para os segmentos que não possuíam 

valor de tráfego, foi atribuído o volume médio, de acordo com a classificação 

da respectiva via.  

O tráfego das vias locais foi estimado pela CET em 926 regiões 

delimitadas para planejamento de tráfego e transporte público (zonas de 

tráfego denominadas Origem-Destino), tendo sido a soma de tráfego de cada 

uma dessas regiões dividida pela soma da extensão das vias locais contidas 

nelas. Então, obteve-se a densidade de tráfego (fluxo de veículos/metro de via 

local) de cada região (i); posteriormente, essa medida foi multiplicada pelo 

comprimento dos segmentos de vias locais (SVL), em metros, contidos nas 

respectivas regiões, obtendo-se o volume de tráfego de cada trecho de via 

local (T). 

 

SVLT
i

i

ocompriment

fluxo












   (2) 
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7.3 Sujeitos 

 

 7.3.1 Banco de dados de mortalidade 

 

As informações de mortalidade foram obtidas a partir do banco de 

dados do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no 

Município de São Paulo (PRO-AIM), o qual contém informações da 

Declaração de Óbito, como idade, sexo e distrito de residência do sujeito na 

data do óbito, além da causa básica, codificada segundo a Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10). 

Para este estudo, foram selecionados óbitos ocorridos no ano de 2005 

de homens com 40 anos de idade ou mais, cuja causa básica tenha sido 

doença do aparelho circulatório (Capítulo I00 a I99). 

 

 7.3.2 Banco de dados de nascimentos 

 

A partir da base de dados da Declaração de Nascimento, contida no 

banco do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), para o 

ano de 2007, foram obtidas informações de nascimentos de mães residentes 

no município de São Paulo, tendo sido considerados: BPN, recém-nascidos 

não gemelares e nascidos a termo (entre a 37ª e a 41ª semana de gestação), 

com peso entre 1.000 e 2.500 g. Crianças nascidas com peso entre 2.500 e 

5.500 g foram consideradas normais.  
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8 ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

8.1 Artigo 1 

 

Tráfego veicular como método de avaliação da exposição à 

poluição atmosférica nas grandes metrópoles: revisão de literatura sobre 

estudos que avaliaram os impactos à saúde, utilizando informações de tráfego 

veicular como medidas indiretas dessa exposição. 
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8.2 Artigo 2 

 

 

Aplicação de regressão do uso do solo para predizer material 

particulado inalável no município de São Paulo, Brasil: desenvolvimento 

de um modelo de regressão do uso do solo, para predizer a concentração 

ambiental de MP10 no município de São Paulo.  
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 Aplicação de regressão do uso do solo para predizer material particulado 
inalável no município de São Paulo, Brasil. 
 
APPLICATION OF LAND USE REGRESSION TO PREDICT INHALABLE 
PARTICULAR MATTER IN THE MUNICIPALITY OF SÃO PAULO, BRAZIL.  
 
 
 
 
Título resumido:  Aplicação de regressão do uso do solo no município de São 

Paulo. 
   Application of land use regression in the city of São Paulo. 
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Resumo 
O estudo teve por objetivo construir um modelo de regressão de uso do solo para 
predizer a concentração material particulado inalável no município de São 
Paulo/Brasil. O estudo se baseou na média de MP10 de 2007 de 09 estações de 
monitoramento. Obtiveram-se dados demográficos, viários e de uso do solo em 
buffers de 250 a 1.000 m para compor o modelo. Calculou-se regressão linear 
simples entre as variáveis e MP10. Aquelas mais robustas e sem colinearidade 
ingressaram no modelo de regressão múltipla. Foram obtidas 113 variáveis 
independentes e quatro entraram no modelo de regressão múltipla. O modelo final 
explicou 63,8% da variância de MP10 com a permanência da variável relacionada a 
tráfego leve em buffers ≤250 m. O modelo foi aplicado em 6.098 pontos e mapeado 
por interpolação para visualizar a concentração de MP10 na cidade. Verificou-se que 
o método de regressão do uso do solo é rápido, de fácil execução e pode ser usado 
em estudos epidemiológicos. Entretanto, os resultados do modelo devem ser 
analisados com precaução por ter se baseado em medições de poucos locais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poluição do ar, exposição ambiental, material particulado, 
impacto ambiental, saúde ambiental.  
 
 
 
Abstract 
The study intended to develop a land use regression model to predict inhalable 
particulate matter concentrations in São Paulo, Brazil. The study was based on the 
2007 average of PM10 available from 09 monitoring stations. We obtained 
demographics, roads and land use data in buffers of 250 to 1,000 m to compose the 
model. We calculated a linear regression among the variables and PM10. The 
variables more robust and without collinearity entered in the multiple regression 
model. We obtained 113 independent variables and four variables entered in the 
multiple regression model. The final model explained 63.8% of the variance of the 
PM10 with the permanence of the variable related to light traffic in buffers ≤250 m. 
The model was applied in 6,098 points and mapped by interpolation to visualize the 
PM10 concentration in the city. The land use regression approach is quick, easy and 
may be used in epidemiological studies. However, the model results should be 
analyzed with caution because it is based on measurements of only a few sites. 
 
KEYWORDS: Air Pollution, environmental exposure, particulate matter, 
environmental impact, environmental health. 
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Introdução 

A exposição humana a um contaminante consiste no contato do mesmo em 
diferentes cenários ambientais (ar, água e solo) e o indivíduo (via inalação, ingestão, 
contato dérmico) e envolve a concentração deste contaminante e o quanto este foi 
ingerido ou absorvido pelo organismo (ZOU et al., 2009). 

A abundância de um poluente, definido como massa ou fração do material 
por volume ou área no ambiente, aumenta a chance de contato com o contaminante 
pela população alvo em um dado tempo/espaço. O ambiente pode agir, portanto, 
como um facilitador da exposição aos poluentes e, com isso, desencadear diversos 
desfechos (NUCKOLS et al., 2004). 

As avaliações de exposição abordam o grau de interação entre as fontes 
contaminantes em vários níveis de detalhe, podendo incluir três abordagens de 
monitoramento: biológico (biomarcadores), pessoal (medições pessoais) e ambiental 
(modelagem ambiental) (ZOU et al., 2009). O aperfeiçoamento do método de 
avaliação da exposição deve permitir uma construção lógica ou empírica que estime 
com acurácia os parâmetros de exposição individual ou populacional, a partir da 
entrada de dados disponíveis (WHO, 2006).  

As diferentes abordagens para avaliar exposição foram hierarquizadas pela 
US National Research Council e as exposições individuais foram consideradas as 
melhores formas de estimar exposição real. Em contrapartida, dados residenciais ou 
ocupacionais em áreas geográficas definidas foram considerados menos acurados 
(NIEUWENHUIJSEN et al., 2006). No entanto, devido aos altos custos das 
avaliações individuais, tem-se buscado aperfeiçoar os métodos relacionados a 
medições e modelagens ambientais, assumindo a exposição ambiental como medida 
individual nos estudos epidemiológicos (proxy).  

Para o desenvolvimento desses modelos baseados em abordagens indiretas, o 
uso de sistemas de informação geográfica – SIG – auxilia no mapeamento de 
concentrações de poluentes e sua distribuição espaço-temporal, na medição da 
distância da fonte poluidora e dos sujeitos envolvidos e na estimativa de exposição 
pessoal em um local específico integrando localização do indivíduo, com dados de 
suas atividades diárias somadas a estimativas de modelagem de exposição. 

Alguns estudos avaliam poluição atmosférica utilizando medições da 
concentração média dos poluentes medido pelas estações de monitoramento da 
qualidade do ar. No entanto, por motivos de caráter econômico e administrativo, o 
número e a distribuição limitada dessas estações mensura apenas a concentração 
regional dos poluentes e não detecta a heterogeneidade espacial de poluentes 
emitidos por fontes móveis, que possuem alta variabilidade espacial a poucas 
distâncias da fonte geradora (SAHSUVAROGLU et al., 2006).  

Há localizações em que a concentração da poluição atmosférica é mais 
elevada. As causas para isso podem ser a dispersão limitada de poluentes, como 
corredores de prédios (street canyons), ou emissões elevadas originárias do tráfego 
intenso. As concentrações de material particulado ≥10 μg/m³ (MP10) e  ≥2,5 μg/m³ 
(MP2,5) e carbono elementar são maiores até 150 m de uma via urbana movimentada 
ou rodovia, e partículas ultrafinas e NO2 possuem concentrações mais elevadas até 
250 m. Pode haver, ainda, locais com elevada concentração de poluição do ar que 
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não estão relacionados ao tráfego veicular e incluem indústrias, estações ferroviárias, 
aeroportos e portos (WHO, 2006). 

Por isso, ao utilizar apenas informações de estações de monitoramento pode-
se incorrer em erros na classificação de exposição dos sujeitos em um estudo 
epidemiológico, uma vez que pessoas residentes nestas áreas mais poluídas podem 
estar mais expostas. 

Muitos modelos de exposição ambiental a poluição atmosférica se baseiam na 
proximidade da fonte poluidora, por exemplo, a proximidade ao tráfego para avaliar 
poluição atmosférica (JERRET; FILKENSTEIN, 2005). Embora a aplicação do 
modelo de proximidade seja a mais simples e barata, ela é limitada por considerar 
que os sujeitos, em uma dada distância da fonte de exposição, estão igualmente 
expostos, pois não considera outros parâmetros que influenciam a dispersão dos 
poluentes (RYAN; LEMASTERS, 2007). 

Por isso, os modelos de avaliação da exposição vêm apresentando métodos 
cada vez mais refinados ao longo do tempo, incluindo variáveis que influenciam na 
dispersão dos poluentes (ZOU et al., 2009), combinando outros fatores além das 
medidas de distância, capazes de identificar variações, em pequena escala, dos níveis 
dos poluentes, como tipo de rodovia/via, fluxo de tráfego e uso do solo, densidade 
populacional, entre outros. 

Um método que se tornou freqüente na literatura sobre poluição atmosférica é 
a Regressão do Uso do Solo (Land Use Regression). Ele estima os níveis de poluição 
em uma dada área, baseado em características que se atribuem estar relacionadas 
com a concentração e dispersão dos poluentes8 e utiliza medições de poluição em um 
determinado local como variável dependente e o tipo de uso do solo, tráfego e 
características geográficas dentro de uma área circular ao redor deste local (buffers) 
como preditores das concentrações medidas (ARAIN et al., 2007). 

Este estudo teve por objetivo construir um modelo de regressão de uso do 
solo para predizer a concentração ambiental de MP10 no município de São Paulo, 
uma vez que a correlação entre concentrações ambientais e pessoais relacionadas à 
exposição ao material particulado é bastante alta, apoiando o uso de modelos 
ambientais como indicador de exposição (WHO, 2006). 

 
Métodos 

O estudo foi realizado no município de São Paulo (MSP), que se constitui 
como centro de uma grande metrópole, com uma população de 11.324.102 
habitantes, alta densidade demográfica (≈ 7.500 habitantes/km2), numa área de 1.509 
km² e um grau de urbanização de 98,9% (SEADE, 2011). A cidade caracteriza-se 
pela elevada emissão de poluentes, principalmente atribuída à frota veicular superior 
a 7 milhões de veículos (DETRAN, 2011) circulando em ≈16.300 km de vias. 

Dados da média anual de MP10 para o ano de 2007 foram obtidos de medições 
das estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar localizadas no 
município de São Paulo cujas medições eram representativas para o ano em questão. 
Nesse caso, a adoção de critérios de representatividade dos dados para uma 
determinada estação ou período significa que as medições não apresentaram falhas 
que comprometem a interpretação do resultado obtido. No caso da média diária, é 
representativa a informação que engloba ⅔ das médias horárias válidas no dia e a 
média anual é considerada representativa se as medições atingirem pelo menos ½ das 
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médias diárias válidas para os quadrimestres janeiro-abril, maio-agosto e setembro-
dezembro (CESTESB, 2008).  

Foram utilizadas informações do Censo 2000 IBGE, como total de residentes 
em domicílios particulares e total de domicílios particulares, por setor censitário. As 
informações de altitude do município, em intervalos de 5 m, foram obtidas da base 
de dados Geolog da Prefeitura de São Paulo.  

A base cartográfica de uso do solo, por quadra fiscal, do município de São 
Paulo foi elaborada pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA e é uma 
representação dos dados de área construída na qual foram estabelecidas 15 classes de 
predominância de uso, por tipologia de ocupação (horizontal e vertical), padrão das 
edificações (baixo, médio e alto), tipo de uso (residencial, industrial, comércio e 
serviços, garagens, escolas, equipamentos de uso público, outros usos), terrenos 
vagos e sem predominância. 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realiza contagem de veículos 
em algumas vias do município, nos horários de pico da manhã e utilizam o programa 
canadense EMME-2 para simular o tráfego nas demais vias do município. Baseado 
nas contagens e simulações, a CET forneceu informações do tráfego médio de 2007. 
Também foram incluídos dados das vias, por tipo (vias locais, coletoras, arteriais e 
de trânsito rápido), número de faixas de rolamento e velocidade média do fluxo. 

Todas as variáveis independentes foram construídas utilizando o programa de 
SIG Mapinfo (Professional version 8.5; Mapinfo Corporation, New York, NY, USA) 
e se baseou em buffers de 250, 500, 750 e 1000 m de raio no entorno das estações de 
monitoramento da Cetesb (Figura 1). Foi possível obter um total de 113 variáveis 
preditivas e exploradas na construção do modelo final. Estas variáveis são 
apresentadas de forma resumida no Quadro 1. 

 

 
Figura 1 – Representação das estações de monitoramento da CETESB e dos buffers 

construídos para obtenção das variáveis do modelo de regressão do uso do solo. 



67 
 

 
Foi criado um mapa de 6.098 pontos regulares de 500 x 500 m do município 

de São Paulo, no qual se aplicou a fórmula obtida pelo modelo de regressão final, de 
forma a predizer os níveis desse poluente para cada ponto. O mapa da concentração 
de MP10 no município em 2007 (em µg/m³) foi elaborado no SIG ArcGIS (versão 
9.3.1 ESRI, Redlands, CA, USA) por meio da ferramenta de interpolação, que se 
baseou no método denominado Kriging, atribuindo valores da variável de interesse 
em pontos desconhecidos utilizando valores de pontos conhecidos. 

A associação entre as 113 variáveis independentes com os níveis diários de 
MP10 foi avaliada por regressão linear simples (α=5%). Aquelas com p ≤ 0,2 na 
análise univariada foram selecionadas para cálculo do modelo final. A colinearidade 
das variáveis foi examinada pelo teste de correlação de Pearson. No caso de haver 
colinearidade, foi selecionada aquela mais robusta (menor valor de p). Esses cálculos 
foram realizados no programa SPSS for Windows, versão 13.0. 
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Quadro 1 – Variáveis utilizadas para construção do modelo de regressão do uso 
do solo no município de São Paulo. 

USO DO SOLO TRÁFEGO VIÁRIO DEMOGRÁFICO ALTITUDE 
Buffers com raio de 250, 500, 750 e 1.000 m 

 
 Altitude (m) das 

estações de 
monitoramento 

Área (km²) dos tipos 
de uso 

Média de 
tráfego das 

vias 

Comprimento 
das vias (m) 

População e 
domicílios 

 Residencial 
horizontal baixo 
padrão. 

 Locais - 
tráfego de 
todos os tipos 
de veículos 

 Vias locais 
 

 Total de pessoas 
residentes em 
domicílios 
particulares 
permanentes 

 

 Residencial 
horizontal  médio e 
alto padrões. 

 Residencial 
horizontal 

 Residencial vertical 
baixo padrão. 

 Residencial vertical 
médio e alto padrões. 

 Arteriais, 
Coletoras e 
Trânsito 
rápido - 
tráfego de 
veículos 
leves 

 Coletoras 
 Residencial vertical 
 Residencial baixo 

padrão 
 Residencial médio e 

alto padrões 
 Residencial 

 Arteriais, 
Coletoras e 
Trânsito 
rápido - 
tráfego de 
veículos 
pesados 

 Arteriais 

 Total de 
domicílios 
particulares 
permanentes 

 comercial e serviços. 
 Industrial e 

armazéns. 
 Residencial e 

comercial / serviços. 
 Residencial e 

industrial / armazéns. 
 Comercial / serviços 

e industrial / 
armazéns. 

 Arteriais, 
Coletoras e 
Trânsito 
rápido - 
tráfego de 
todos os tipos 
de veículos 

 Trânsito rápido 
 Garagens. 
 Equipamentos de 

público. 
 Escolas. 
 Terrenos Vagos. 
 Outros usos. 
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O modelo final foi obtido por regressão linear múltipla, pelo método 
bootstrap de reamostragem (MOORE et al., 2007), no qual as análises foram 
replicadas 150 vezes. As análises múltiplas eram refeitas, com a exclusão das 
variáveis sem significância estatística. Esta prática foi repetida até se obter a(s) 
variável(is) com p≤0,05. A regressão linear múltipla foi realizada no programa 
STATA: Statistics/Data Analysis 9.0.  

Por fim, a fórmula obtida na regressão múltipla foi aplicada no mapa de 
pontos 500x500 km do município de São Paulo para o mapeamento por interpolação. 
 
Resultados 

Das 12 estações de monitoramento que mediram a concentração de MP10, em 
2007 somente 09 foram representativas e utilizadas para construção do modelo. A 
concentração média diária de MP10 para o ano de 2007 no município de São Paulo 
foi de 40,1 µg/m³ (DP= 4,6 µg/m³). As estações de monitoramento Cambuci e 
Congonhas foram as que apresentaram maior média de MP10, seguida pela estação 
Centro, em contrapartida, a estação de Pinheiros foi onde se observou a menor média 
do município (tabela 1). 
 
Tabela 1 – Média anual de MP10 das estações de monitoramento do município de São 

Paulo, 2007. 
Estação de Monitoramento μ MP10 (em µg/m³) 
Cambuci 46 
Congonhas 46 
Centro 45 
Parque Dom Pedro II 41 
Cerqueira César 39 
Ibirapuera 38 
Nossa Senhora do Ó 36 
Santo Amaro 36 
Pinheiros 34 
Mooca s/r 
Parelheiros s/r 
Santana s/r 
s/r = sem representatividade 
 

Do total de 113 variáveis construídas por SIG, 24 delas apresentaram p≤0,2 
na análise de regressão linear univariada. Estas se referiram ao tráfego de veículos, 
extensão de vias, total de domicílios, uso residencial, terrenos vagos e 
indústrias/armazéns dos buffers. No entanto, 20 delas apresentaram colinearidade e 
foram excluídas da análise, restando apenas quatro para o cálculo de regressão 
multivariada. Três variáveis finais foram associadas ao aumento dos níveis de 
material particulado: tráfego de veículos leves, total de domicílios, uso 
comercial/serviços e industrial/armazéns. Inversamente, o uso residencial horizontal 
de médio e alto padrões foi negativamente associado com o nível de material 
particulado (tabela 2).  

Apenas a média diária do tráfego de veículos leves das vias coletoras, 
arteriais e de trânsito rápido até 250 m apresentou-se estatisticamente significante (p 
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< 0,001) e permaneceu no modelo de regressão multivariada, que reportou r²= 0,638, 
conforme se observa na tabela 3.  

No mapa de pontos regulares 500 x 500 m se aplicou a fórmula da regressão 
para predizer o valor de MP10. A média predita de MP10 pelo modelo de regressão foi 
de 36,35µg/m³ (DP= 3,24 µg/m³). A interpolação desses pontos gerou o mapa da 
concentração média diária deste poluente no município de São Paulo em 2007.  

 
Tabela 2 – Variáveis finais do modelo univariado (p≤0,2). 

 
 
 

 

 

Variável Buffer (m) r r² β p 
Tráfego de veículos leves  250 0,799 0,638 1,0 x 10-3 0,01
Tráfego de veículos* 250 0,727 0,528 0 0,027
Extensão de vias arteriais* 250 0,717 0,514 3,0 x 10-3 0,03
Extensão de vias arteriais* 500 0,64 0,41 1,0 x 10-3 0,063
Uso residencial horizontal* 500 0,635 0,403 -2,35 x 10-5 0,066
Uso residencial horizontal - 
médio e alto padrões* 

750 0,63 0,397 -1,17 x 10-5 0,069

Uso residencial horizontal* 750 0,63 0,397 -1,10 x 10-5 0,069
Uso residencial horizontal - 
médio e alto padrões* 

500 0,628 0,395 -2,45 x 10-5 0,07

Extensão de vias coletoras* 1.000 0,579 0,335 0 0,102
Total de domicílios 
particulares permanentes  

250 0,573 0,329 4,0 x 10-3 0,107

Extensão de vias arteriais* 1000 0,571 0,326 0 0,108
Extensão de vias arteriais* 750 0,555 0,308 1,0 x 10-3 0,121
Uso residencial* 250 0,632 0,399 -9,62 x 10-5 0,128
Total de habitantes* 250 0,537 0,288 2,0 x 10-3 0,136
Extensão de vias locais* 1.000 0,508 0,258 0 0,163
Uso residencial horizontal - 
médio e alto padrões 

250 0,496 0,246 -5,56 x 10-5 0,174

Uso residencial horizontal* 250 0,497 0,247 -5,55 x 10-5 0,174
Uso comercial/ serviços e 
industrial / armazéns 

500 0,493 0,243 8,16 x 10-5 0,177

Total de domicílios 
particulares permanentes* 

500 0,479 0,23 1,0 x 10-3 0,192

Uso Industrial e Armazéns* 250 0,478 0,228 1,0 x 10-3 0,193
Terrenos Vagos* 250 0,478 0,228 0 0,193
Extensão de vias locais* 750 0,473 0,224 0 0,198
Extensão de vias coletoras* 750 0,468 0,219 1,0 x 10-3 0,2
Tráfego de veículos leves* 500 0,471 0,221 6,16 x 10-5 0,2
* Variáveis excluídas por colinearidade 
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Tabela 3 - Resultados do modelo final da regressão linear multivariada. 

 

Conforme se observa na figura 2, a concentração é maior ao longo de vias 
com tráfego elevado e nos distritos centrais, onde há maior tráfego. Em 
contrapartida, as concentrações diminuem nas partes periféricas, principalmente no 
extremo sul do município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2 – média anual da concentração de MP10 (em µg/m³) no município de 
São Paulo, 2007. 

Variável β  Ŝboot z p 
Constante 35,31484 1,394 25,34 <0,001
Tráfego de veículos leves ≤250 5,114 x 10-4 1,33 x 10-4 3,85 <0,001
r² = 0,6384 
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Discussão 
O modelo de regressão final do MP10 desenvolvido neste estudo incluiu 

apenas uma variável independente (média diária do tráfego de veículos leves das vias 
coletoras, arteriais e de trânsito rápido até 250 m). Em geral, a literatura sobre este 
tema tem reportado modelos finais que incluem diversas variáveis, mesmo assim o 
modelo foi capaz de explicar 63,8% da variabilidade na concentração média anual de 
MP10 no município de São Paulo.  

Este percentual está de acordo com o Relatório Anual da Qualidade do Ar de 
2007, da Cetesb, no qual se estima que 40% da concentração de MP10 na região 
metropolitana de São Paulo é originária da queima de combustível veicular e os 
outros 25% da ressuspensão de partículas (não detalhando se é ocasionado pelo 
tráfego), que somados totalizam 65% (CESTESB, 2008). 

Alguns autores relataram o uso de dados apenas da rede de monitoramento da 
qualidade do ar para gerar modelos de regressão do uso do solo. Este foi o caso do 
modelo de Moore et al. (2007) para predizer PM2,5 na região metropolitana de Los 
Angeles, EUA baseado em dados de 23 estações de monitoramento. O modelo final 
apresentou r²=0,63 e se mantiveram as variáveis relativas a tráfego e áreas 
governamentais e industriais. O modelo foi aplicado em pontos aleatórios e os 
valores estimados foram mapeados por interpolação. 

O outro foi o estudo desenvolvido em Shizuoka, Japão (KASHIMA et al., 
2009) e utilizou dados de medições da rede de monitoramento local. O modelo final 
de NO2 apresentou poder preditivo de 52% e incluiu dados de densidade de vias, 
tráfego, distância do litoral e terreno cultivável. O modelo de partículas suspensas 
totais incluiu somente volume de tráfego de caminhões e o seu poder preditivo foi 
baixo (r²=0,11).  

Apesar da possibilidade de utilizar dados de estações de monitoramento, a 
literatura aborda o maciço uso de amostradores (samplers) para coleta de 
informações de poluição atmosférica. As medições são realizadas ao longo das áreas 
onde se pretende desenvolver modelos de regressão para estimar a concentração de 
poluentes.  

Gilbert et al (2009) mediram NO2 em Montreal/Canadá por meio de 67 
amostradores. O modelo final predisse 54% da variação deste poluente e incluiu o 
comprimento de vias movimentadas, fluxo veicular, uso de solo industrial e 
densidade populacional.  

Ross et al. (2006) mediram NO2 com 39 amostradores em San Diego, EUA. 
O modelo final (r²=0,79) foi aplicado em 500 pontos aleatórios e foi feita 
interpolação para mapear a dispersão de NO2 na área estudada. 

O modelo desenvolvido em Roma por Roselund et al. (2009) se baseou em 70 
locais de medição de NO2. O poder preditivo do modelo foi de 68% e incluiu a 
distância de vias movimentadas, tamanho do setor censitário, número de residentes, 
densidade populacional e altitude. 

Brauer et al. (2003) desenvolveram um modelo de PM2,5 na Holanda, 
Munique (Alemanha) e Estocolmo (Suécia), utilizando entre 40 e 42 amostradores 
em cada localidade. Os modelos finais explicaram 73%, 56% e 50% da variabilidade 
média anual de PM2,5 na Holanda, Munique e Estocolmo, respectivamente. 

Su et al. (2009) modelaram concentrações de NO, NOx e NO2 em Los 
Angeles, EUA, com dados de medições de 181 amostradores. Os modelos finais 
explicaram 81%, 86% e 88% da variação de NO, NO2 e NOx, respectivamente.  
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Brauer et al. (2008) estimaram fumaça preta, MP2,5, NO e NO2 em Vancouver 
– Canadá. O poder preditivo do modelo de NO ficou em 62%, 56% para NO2 e 
fumaça preta e, por fim, um poder preditivo de 52% no modelo de MP2,5. 

Em Valência, Espanha, Iñiguez et al. (2009) desenvolveram um modelo de 
NO2 com medições de 93 amostradores. O poder preditivo do modelo foi de 81% e 
houve tendência de decréscimo dos níveis de NO2 da zona urbana para a rural e 
grande influência de uma rodovia que cruza a região.  

Apenas alguns estudos utilizaram variáveis meteorológicas na construção dos 
modelos de regressão do uso do solo (ARAIN et al., 2997; BRIGGS et al., 2000; 
MAUKO et al., 2008). Assim como na regressão do uso do solo desenvolvida no 
município de São Paulo, a grande maioria dos trabalhos verificados desconsidera a 
influência da direção/velocidade dos ventos na dispersão dos poluentes ou a 
sazonalidade dos níveis de poluição, o que pode diminuir a capacidade de predição 
dos modelos. 

Briggs et al. (2000) aplicaram um modelo de NO2 em quatro cidades do 
Reino Unido, identificando características como temperatura, velocidade do vento e 
pressão atmosférica. Mauko et al. (2008) construíram dois modelos: com dados de 
buffers circulares e outro com buffers distorcidos para a direção predominante dos 
ventos. No modelo de buffers circulares o r² foi 0,66 e no modelo baseado em buffers 
distorcidos o poder preditivo aumentou para 0,81. 

No modelo desenvolvido em Toronto e Hamilton/Canadá (ARAIN et al., 
2997), a inclusão de dados eólicos aumentou a predição do modelo de 65% para 
69%. Em outro modelo de Hamilton5 com informações de direção do vento o r² foi 
de 0,76. 

Embora não tenha havido o relato da confiabilidade e qualidade das 
informações de uso do solo utilizadas nestes estudos, a forma de organização dos 
dados de uso do solo da cidade de São Paulo pode ter limitado os resultados do 
modelo, pois estes são baseados na predominância de uso, entendida como a classe 
com incidência ≥60% da área construída total da quadra. Ou seja, a informação é 
disponível em categorias prontas, de forma que não se permite modificá-las 
conforme a necessidade do estudo. A agregação por quadras impossibilita o aumento 
do nível de detalhamento dessas informações, por exemplo, por lotes. Além disso, a 
dinâmica da cidade faz com que o uso do solo se altere rapidamente e 
desordenadamente, principalmente nas periferias ou em antigas áreas industriais.  

Apesar disso, houve associação negativa entre o uso residencial horizontal de 
médio e alto padrões e MP10 no cálculo do modelo final. Este tipo de uso geralmente 
se caracteriza pela baixa densidade construtiva, menos domicílios e habitantes por 
quilometro quadrado, fatores que podem contribuir com menor circulação de 
veículos.  

Os modelos verificados na literatura, em sua maioria, estimaram a 
concentração de NO2. Ele é considerado um bom indicador da poluição gerada por 
tráfego veicular e é fácil de medir (ROSE et al., 2009). No caso de São Paulo, havia 
apenas cinco estações de monitoramento cujos dados de NO2 eram representativos 
em 2007, enquanto dados de MP10 eram representativos em nove estações. 

A maior parte desses estudos apresentou poder preditivo acima de 50%. 
Mesmo obtendo um percentual preditivo satisfatório, os resultados do modelo 
aplicado em São Paulo devem ser observados com precaução, uma vez que este se 
baseou em medições de poucas estações de monitoramento da qualidade do ar. Os 
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modelos de regressão do uso do solo relatados se basearam em mais pontos, mesmo 
aqueles que utilizaram medições de estações de monitoramento, variando entre 20 
(BRIGGS et al., 2000) a 181 locais (SU et al., 2009) e isso aumenta a precisão dos 
resultados obtidos.  

A aplicação de regressão do uso do solo permite a mensuração da 
contribuição das diversas fontes nos níveis de poluição do ar (fontes pontuais ou 
móveis) e isso pode auxiliar para que medidas de controle e combate à emissão de 
poluentes sejam tomadas.  

A única variável que permaneceu estatisticamente significante no modelo 
final foi o volume de tráfego de veículos leves até 250 m da estação de 
monitoramento, o que indica a influência do tráfego veicular nos níveis ambientais 
de material particulado em São Paulo.  A associação com tráfego veicular está de 
acordo com outros estudos de regressão do uso do solo aplicados com outros 
poluentes atmosféricos e que enfatizam a contribuição das fontes móveis nos níveis 
de poluição atmosférica urbana (ARAIN et al., 2007; BRAUER et al., 2003; 
GILBERT et al., 2009; KASHIMA et al., 2009; MAUKO et al., 2008; ROSELUND 
et al., 2009; SAHSUVAROGLU et al., 2006; SU et al., 2009). 

Conforme se verificou no mapa de interpolação, as maiores concentrações de 
MP10 foram em locais de elevado fluxo veicular associado a áreas com maiores 
densidades populacionais. Isto evidencia o potencial impacto que a exposição ao 
MP10 pode acarretar à saúde, uma vez que as maiores concentrações atingem um 
número maior de pessoas. 
 
Considerações Finais 

O modelo de regressão do uso do solo desenvolvido no município de São 
Paulo foi capaz de explicar mais de 60% da variabilidade espacial da concentração 
média de MP10 no ano de 2007. Este poder preditivo está de acordo com estudos 
similares. A permanência da variável volume de tráfego de veículos leves até 250 m 
no modelo final destaca à importância da fonte veicular como contribuinte dos níveis 
de MP10 no município de São Paulo.  

O pequeno número de pontos de medição de MP10 limita a acurácia deste 
modelo de regressão do uso do solo. Por isso, recomenda-se a construção de um 
modelo baseado na medição de MP10 em diversos pontos da cidade por meio de 
amostradores, de forma a aumentar sua precisão. Também é importante que as 
informações de uso do solo estejam mais detalhadas. 
 Deve-se enfatizar que este estudo mostrou como é rápido e fácil desenvolver 
modelos de regressão de uso do solo para estimar exposição aos poluentes 
atmosféricos, quando há disponibilidade de dados que envolvem sua elaboração. Os 
pontos aleatórios criados para aplicação de interpolação poderiam ser substituídos 
por endereço de sujeitos, de forma a estimar a exposição dos mesmos em estudos 
epidemiológicos, como verificado em Brauer et al. (2008) e Iñiguez et al. (2009), 
Tendo em vista que a realização de medições pessoais em estudos epidemiológicos é 
cara e logisticamente difícil, destaca-se a importância de desenvolver métodos 
indiretos de avaliação da exposição, entre eles a regressão do uso do solo. 
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8.3 Artigo 3 

 

Tráfego veicular e mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório em homens adultos na cidade de São Paulo: avaliação dos 

indicadores densidade de vias e volume de tráfego por distrito administrativo, 

no município de São Paulo, em relação à ocorrência de óbitos por doenças do 

aparelho circulatório em homens com 40 anos de idade ou mais. 
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8.4 Artigo 4 

 

Traffic-related air pollution and low birth weight in the city of São 

Paulo, Brazil: avaliação da associação entre o BPN e a exposição materna à 

poluição do ar, utilizando como indicadores: menor distância residencial a vias 

de tráfego veicular elevado, DTPD e MP10, estimado por regressão do uso do 

solo.  
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9 DISCUSSÃO 

 

 

 Como se observou neste estudo, o tráfego veicular é um importante 

indicador de poluição atmosférica, uma vez que todos os tipos de veículos 

automotores emitem poluentes que comprometem a qualidade do ar. Além 

disso, por conta da elevada frota verificada nas grandes cidades, os veículos 

tornam-se os principais emissores de poluentes nessas áreas. 

Apesar de a revisão de literatura ter se baseado apenas em artigos 

disponíveis na base de dados PubMed, que possui um número predominante 

de publicações de países desenvolvidos e do Hemisfério Norte, foi possível 

observar que os indicadores de exposição baseados em tráfego veicular têm 

sido aplicados em diversos estudos, porque são relativamente fáceis de 

interpretar e descrevem o quanto estão expostos às emissões veiculares 

aqueles que residem, principalmente, próximos de ruas movimentadas.  

No entanto, quando a distância das vias ou o volume de tráfego 

representa apenas a via mais próxima da residência, a avaliação da 

exposição pode apresentar limitações, pois uma via mais distante e com 

elevado tráfego poderia ser importante na análise. Logo, a maioria dos 

autores procurou usar vários indicadores de exposição ou, então, combiná-

los. Todavia, foram desconsideradas informações mais detalhadas do tráfego, 

como a velocidade média dos carros, a idade da frota e o tipo de veículo 

(carros ou caminhões) ou combustível. 

Ressalte-se que as vias de maior porte e tráfego, como rodovias e vias 

principais, foram exaustivamente consideradas nos estudos. Em 
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contrapartida, as vias locais foram menos abordadas e, quando essas vias 

foram analisadas, os valores dos seus fluxos veiculares não eram vistos de 

maneira mais detalhada. De fato, a informação sobre a proporção das vias 

locais em relação às demais é importante, pois possibilita uma visão da real 

necessidade de serem ou não analisadas, principalmente quando se trata de 

área residencial.  

Outro aspecto que poderia ser questionado é se o tipo de via ou, 

mesmo, o seu fluxo veicular é um indicador adequado do nível de poluição da 

área. Nesse sentido, alguns estudos mostraram que as concentrações de 

poluentes perto de vias são bem correlacionadas com o tráfego, confirmando 

e reforçando a hipótese de que a fonte móvel tem papel fundamental no 

comprometimento da qualidade do ar (Kramer et al., 2000; Lena et al., 2002; 

Reynolds et al., 2002; Zhu et al., 2002; Roosbroeck et al., 2008). 

Já as informações meteorológicas, como a direção e a velocidade do 

vento, foram, em sua maioria, desconsideradas. A direção do vento, por 

exemplo, pode ser menos importante para as ruas (arteriais e coletoras) do 

que para as rodovias, uma vez que as residências são geralmente 

circundadas pelas primeiras, enquanto as rodovias tipicamente estão ao longo 

de um dos lados da residência. Pode-se, portanto, sugerir que a falta da 

informação sobre a direção do vento não compromete de maneira significativa 

os resultados dos estudos que se basearam em dados de vias arteriais, 

coletoras e, em alguns casos, locais. 

Com o auxílio das técnicas proporcionadas pelo sistema de informação 

geográfica, os indicadores de exposição foram colocados em prática, não 
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necessariamente de forma idêntica à relatada na literatura, uma vez que, 

muitas vezes, os dados disponíveis não estavam organizados de maneira 

idêntica, porém procurando similaridades. Ainda, eles foram desenvolvidos e 

aplicados tanto para estimar a exposição no nível agregado quanto no nível 

individual.  

A exposição foi avaliada de maneira contínua e isso proporcionou 

analisar os dados linearmente ou em intervalos percentuais (quartis), de 

maneira a formar gradientes de exposição. A análise dicotomizada não foi 

adotada, pois classifica os indivíduos arbitrariamente em expostos e não 

expostos, facilitando a ocorrência de erros de classificação da exposição, 

dadas a subjetividade intrínseca ao julgamento dos especialistas e a 

disponibilidade de poucas informações para realizar essa classificação. 

Por sua vez, os indicadores de exposição densidade de vias e volume 

de tráfego, desenvolvidos para avaliar a mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório, foram atribuídos por distritos administrativos. Nesse contexto, 

devem-se assumir as limitações que os resultados desse tipo de abordagem 

possuem, pois as informações de exposição estão agregadas por áreas 

(distritos), sem a disponibilidade de dados no nível individual. Com isso, as 

relações e inferências obtidas não podem ser atribuídas aos indivíduos. No 

entanto, é uma maneira inicial para formulação de hipóteses, que pode ser 

propulsora de pesquisas que venham a utilizar abordagens mais refinadas. 

Houve, também, associação entre a densidade de vias do distrito 

administrativo de residência e a Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) por 

doenças do aparelho circulatório em homens adultos, resultado que está de 
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acordo com a literatura do tema e que sugere uma relação entre a poluição 

atmosférica gerada por tráfego veicular e as taxas aumentadas de 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares (Maheswaran; Elliott, 2003; 

Kan et al., 2008; Medina-Ramón et al., 2008; Rosenlund et al., 2008).  

Contudo, não houve associação entre o volume de tráfego veicular e a 

TMP, mesmo quando a análise foi refinada por tipo de tráfego – leve ou 

pesado. Essa ausência de associação pode ser em parte atribuída à acurácia 

e temporalidade limitadas da contagem de tráfego realizada pela companhia 

de engenharia de tráfego local, que realiza as contagens em poucas vias, faz 

simulação em períodos decenais e apresenta os dados apenas para a média 

anual, desconsiderando outras possíveis variações temporais (anuais, 

mensais, semanais etc.) do fluxo de veículos. Outro fator pode estar 

relacionado à baixa velocidade dos veículos nas vias centrais, mais estreitas e 

congestionadas, e que, apesar do baixo fluxo de veículos, emitem elevado 

volume de poluentes.  

Já o modelo de regressão do uso do solo desenvolvido para estimar o 

MP10 utilizou informações das medições desse poluente em 2007, pela 

CETESB, mesmo ano em que a contagem e simulação de tráfego veicular da 

CET foram estimadas. O modelo final incluiu apenas uma variável 

independente (média diária do tráfego de veículos leves das vias coletoras, 

arteriais e de trânsito rápido até 250 m) e foi capaz de explicar 63,8% da 

variabilidade na concentração média anual desse poluente. 

Tal permanência da variável volume de tráfego de veículos leves no 

modelo final evidencia o quanto a fonte veicular contribui nos níveis de MP10 
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no município de São Paulo, mas o pequeno número de pontos de medição de 

MP10 limita a precisão do modelo.  

Apesar da possibilidade de utilizar dados de estações de 

monitoramento, a literatura aborda o maciço uso de amostradores (samplers) 

para a coleta de informações de poluição atmosférica ao longo das áreas em 

que se pretende desenvolver modelos de regressão. Nesse sentido, apesar 

de a rede de monitoramento possuir um número limitado de estações e sua 

distribuição não priorizar a vigilância em saúde, as informações são gratuitas 

e facilmente obtidas junto ao órgão ambiental (CETESB). Em contrapartida, o 

uso de amostradores requer planejamento de sua distribuição pela área a ser 

modelada e possui alto custo de execução. 

Ressalte-se, ainda, que apenas alguns modelos de regressão do uso 

do solo utilizaram variáveis meteorológicas (Briggs et al., 2000; Arain et 

al., 2007; Mauko et al., 2008) e, assim como na regressão do uso do solo 

desenvolvida para o município de São Paulo, a grande maioria dos trabalhos 

verificados desconsidera a influência da direção/velocidade dos ventos na 

dispersão dos poluentes ou a sazonalidade dos níveis de poluição, o que 

pode diminuir a capacidade de predição dos modelos. 

Também é importante que as informações de uso do solo estejam mais 

detalhadas, uma vez que a agregação por quadras fiscais impossibilita o 

aumento do nível de detalhamento dessas informações, como, por exemplo, 

por lotes. Além disso, o uso do solo, em São Paulo, não é bem demarcado 

(por exemplo, como nas cidades americanas) e os usos interpõem-se. A 

dinâmica de crescimento da cidade também faz com que os usos alterem-se 
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rápida e desordenadamente, principalmente nas periferias ou em antigas 

áreas industriais. 

Em geral, a maioria dos estudos que aplicou modelos de regressão do 

uso do solo fê-lo utilizando as concentrações de NO2, por ser esse poluente 

considerado uma boa proxy para o tráfego veicular (Brunekreef; Holgate, 

2002; Rose et al., 2009). Contudo, a escassez de medições desse poluente 

no município de São Paulo levou à elaboração de um modelo para MP10, 

cujas medições representativas, tempo de medição e locais de medição são 

mais abundantes.  

Deve-se enfatizar que este estudo mostrou como é rápido e fácil 

desenvolver modelos de regressão de uso do solo para estimar exposição aos 

poluentes atmosféricos, desde que haja disponibilidade dos dados que 

envolvam a sua elaboração. Já no caso dos pontos aleatórios criados para 

aplicação de interpolação, estes poderiam ser substituídos por endereços de 

sujeitos, de forma a estimar a exposição deles em estudos epidemiológicos, 

como realizado no estudo sobre BPN. 

Conforme se verifica no mapa de interpolação, as maiores 

concentrações de MP10 foram em locais de elevado fluxo veicular, associado 

a áreas com maiores densidades populacionais. Isso evidencia o potencial 

impacto que a exposição ao MP10 pode acarretar à saúde, uma vez que as 

maiores concentrações atingem um número maior de pessoas.  

Por sua vez, o estudo de caso que avaliou a ocorrência de BPN não 

encontrou relação entre BPN e os três indicadores de poluição do ar gerada 

por tráfego veicular (menor distância de vias de fluxo elevado, DTPD e MP10, 
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estimado por regressão do uso do solo), em vez disso, encontrou-se um efeito 

protetor. Também houve associação entre melhor situação socioeconômica 

(maior renda e escolaridade materna) e maior exposição aos poluentes 

atmosféricos gerados pelo tráfego.  

Este estudo foi baseado em todos os nascimentos com BPN e um 

elevado número de controles. Os indicadores de exposição foram estimados 

em nível individual e a informação de possíveis variáveis de confusão estava 

disponível. Futuros estudos são necessários para investigar profundamente 

essa relação de BPN com poluição orinda dos veículos, de preferência um 

estudo de coorte prospectiva, incluindo informações adicionais de 

características indivíduais maternas, estilo de vida e características 

socioeconomicas, que podem confundir a associação entre poluição 

atmosférica e BPN. 

As medidas de exposição exploradas neste estudo basearam-se nas 

variações espaciais dos poluentes, em detrimento das variações temporais, 

as quais foram estimadas para o domicílio e o distrito de residência e 

desconsideraram se o indivíduo trabalhava ou passava a maior parte do dia 

em outro local, ou seja, o cenário tempo-atividade.  

Nessa etapa, as informações de distribuição de viagens disponíveis na 

pesquisa Origem-Destino, realizada pela Companhia do Metropolitano de São 

Paulo (Metrô), poderiam ser mais exploradas, visto que essa pesquisa coleta 

dados dos deslocamentos da população pela RMSP, da distribuição dos 

deslocamentos segundo as origens e os destinos, dos modos de transporte 

utilizados, dos motivos e dos horários da realização, além de auxiliar no 



110 
 

planejamento do transporte (São Paulo [Estado], 2012). Assim, essas 

informações poderiam servir em estudos epidemiológicos, como estimativas 

das áreas de atração (locais de trabalho ou estudo), auxiliando no refinamento 

da avaliação da exposição. 

As medidas de exposição também não consideraram o tempo de 

residência do sujeito no domicílio, de forma que são necessárias ressalvas 

quando se considera apenas a residência do sujeito para inferir a exposição 

(Jerret; Finkelstein, 2005). No entanto, um estudo da mobilidade residencial 

intraurbana na RMSP indicou um tempo médio de moradia de 14 anos 

(Barbon, 2003), o que indica um período relevante de exposição.  

Também não foram levados em conta poluentes atmosféricos de 

ambientes internos do domicílio (fumo passivo, gases gerados por cocção 

etc.), uma vez que se acredita que o clima ameno de São Paulo, na maior 

parte do ano, permita que as pessoas deixem as janelas mais tempo abertas, 

havendo maior penetração da poluição atmosférica externa, como do tráfego, 

para o ambiente interno (Medeiros et al., 2009). Além disso, é plausível que 

as pessoas passem mais tempo em ambientes externos e realizem mais 

percursos a pé, em trajetos curtos; por isso, modelos ambientais podem ser 

uma boa aproximação da exposição pessoal. 

Sabe-se que piores situações socioeconômicas aumentam a 

prevalência de hipertensão, tabagismo, alcoolismo, obesidade e baixo acesso 

a serviços de saúde, fatores que influenciam no desenvolvimento dos 

desfechos aqui avaliados (Maheswaran; Elliott, 2003). A situação 

socioeconômica desfavorável também aumenta a probabilidade de exposição 
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aos poluentes atmosféricos (Chacraborty et al., 1999; Dolinoy; Miranda, 2004; 

Apelberg et al., 2005; Goldson, 2006; Graneski et al., 2007; Kingham et al., 

2007; Pearce; Kingham, 2008). Uma forma de tentar controlar os resultados 

para esses vieses foi ajustar as análises com variáveis socioeconômicas 

como renda, escolaridade e acesso a serviços de saúde a indicadores de 

hábitos de vida e cuidados à saúde. 

Similarmente aos indicadores de exposição descritos na revisão de 

literatura, as medidas indiretas DTPD e distância de vias de fluxo elevado, 

desenvolvidas no estudo sobre BPN, não incluíram alguns fatores, como o 

tipo de tráfego (leve/pesado), idade da frota, fatores de emissão, além de 

variáveis meteorológicas, que são limitações já apontadas em outros estudos 

(Wilhelm; Ritz, 2003; Medeiros et al., 2009). 

Em contrapartida, nas abordagens de regressão do uso do solo e 

volume de tráfego desenvolvidas neste trabalho, foi possível distinguir o 

tráfego por veículo leve e pesado e, portanto, distinguir o tipo de combustível 

utilizado, uma vez que veículos pesados utilizam diesel, enquanto veículos 

leves são normalmente abastecidos com gasolina/etanol. 

Por sua vez, a estrutura das informações de tráfego baseadas na 

média de fluxo de veículos impossibilitou avaliar possíveis variações durante o 

ano, principalmente no período do inverno, no qual há maior concentração de 

poluentes, embora, muitas vezes, as diferenças dos riscos de desfechos entre 

as estações do ano possam ser relativas a outros fatores, como 

suscetibilidade a alergias e hábitos alimentares, e não necessariamente 
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representem a variação dos níveis de poluição atmosférica (Woodruff et al., 

2009). 

Houve, ainda, dificuldade em isolar um poluente específico, pois a 

poluição atmosférica é uma mistura de poluentes, que são altamente 

correlacionados entre si (Sharovsky et al., 2004; Gouveia et al., 2004; 

Ballester et al., 2010; Morello-Frosch et al., 2011). Portanto, uma abordagem 

que identifique uma fonte específica geradora de vários poluentes, em 

detrimento da análise de um único poluente, pode auxiliar para agir 

diretamente nela (Wilhelm, Ritz; 2003; Morello-Frosch et al., 2011). 

Quando se considera apenas a menor distância das vias de tráfego 

elevado, a avaliação da exposição pode ser menos precisa, pois uma ou outra 

via mais distante poderia ser importante na análise. Já no caso da regressão 

do uso do solo, apesar de ser um indicador que considera informações que 

tornam a mensuração da exposição mais precisa, envolve testes estatísticos 

complexos e a disponibilidade e confiabilidade de todos os dados necessários 

para sua criação podem inviabilizar sua implantação.  

Portanto, acredita-se que, entre os vários indicadores desenvolvidos 

em São Paulo e apresentados nos artigos, a DTPD seja a que melhor 

represente a exposição aos poluentes atmosféricos, uma vez que permite 

avaliar a importância da proximidade residencial às fontes de emissão veicular 

(Wilhelm; Ritz, 2003), utilizando apenas informações viárias e do fluxo 

veicular. A DTPD também pode ser considerada uma boa preditora de NO2 e 

uma alternativa para a realização de estudos epidemiológicos, quando 
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informações diretas ou modeladas desse poluente não estão disponíveis 

(Rose et al., 2009). 

Destaque-se ainda, apesar de as abordagens desenvolvidas neste 

trabalho não considerarem variáveis meteorológicas e se basearem apenas 

na média anual de tráfego, a importância de métodos indiretos de avaliar a 

exposição, baseados na fonte geradora de poluente (veículos), em detrimento 

de um poluente específico, uma vez que vários estudos apontam elevados 

níveis de poluentes próximos a vias movimentadas (WHO, 2006). Isso pode 

ser importante, principalmente, em regiões que não possuam rede de 

monitoramento ou com rede deficiente e cujo tráfego veicular tenha 

importante papel na deterioração da qualidade do ar. 

Acredita-se que esses métodos servirão como base para serem 

replicados em outros trabalhos e locais, mas é importante que os próximos 

estudos incluam variáveis meteorológicas como direção e velocidade do 

vento, umidade relativa do ar e temperatura em suas análises. Também 

poderiam incluir variações temporais ou tipológicas do tráfego veicular, para 

verificar, por exemplo, se o impacto do tráfego veicular na saúde da 

população é maior no inverno ou menor no verão e período de férias 

escolares, se os veículos pesados impactam mais a saúde em relação aos 

veículos leves, entre outros refinamentos.  

No caso em questão, a cidade de São Paulo possui características 

típicas de metrópoles de países em desenvolvimento: elevada densidade 

demográfica e construtiva, elevada frota veicular, desigualdade social atrelada 

ao crescimento desordenado e irregular, escassez de áreas verdes e alto 
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índice de impermeabilização. Todos esses fatores contribuem para o 

agravamento do fenômeno denominado ilha de calor urbano, que faz com que 

a poluição gerada em toda a cidade seja conduzida para a região central, 

mais aquecida. 

Nesse sentido, apesar de o número de ultrapassagens dos poluentes 

atmosféricos ter se reduzido nos últimos anos, as medições revelam médias 

anuais similares e elevadas entre as estações de monitoramento distribuídas 

pela cidade, o que indica a ubiquidade dessa exposição e como ela pode ser 

impactante à saúde da população.  

Estas são características que, somadas a um contexto climático 

subtropical, diferem das de cidades da América do Norte e Europa, 

exaustivamente relatadas na literatura, e criam um cenário propício para a 

condução de investigações sobre o tema, na tentativa de buscar proximidades 

ou diferenças dos estudos já realizados nessas outras regiões. 

Além disso, mesmo sendo pequenos os efeitos associados à 

densidade de tráfego no risco de morte por doenças do aparelho circulatório, 

a generalização da exposição em uma população numerosa torna o tráfego 

veicular uma preocupação do ponto de vista da saúde pública.  

Consequentemente, é importante a tomada de medidas, tais como: o 

incentivo ao uso de transporte coletivo ou não motorizado; a ampliação do 

rodízio de veículos; o pedágio urbano ou a maior segregação de vias 

(corredores para o transporte público ou transporte não motorizado); a 

priorização do pedestre e a melhoria das calçadas; e a criação de 

estacionamentos integrados às estações de trem, metrô e terminais de 



115 
 

ônibus, com o propósito de controlar e diminuir as emissões e a concentração 

de poluentes do tráfego veicular. 
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10 LEGISLAÇÃO 

 

 

 Lei Federal nº 10.203/01: dá nova redação aos arts. 9º e 12º da 

Lei Federal nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que autoriza os 

governos estaduais e municipais a estabelecerem planos 

específicos, normas e medidas adicionais de controle da poluição 

do ar para veículos automotores em circulação, em consonância 

com as exigências do Proconve e suas medidas complementares; 

 Resolução CONAMA nº 3/90: nela, o IBAMA estabelece os padrões 

primários e secundários de qualidade do ar e, ainda, os critérios 

para episódios agudos de poluição do ar; 

 Resolução CONAMA nº 18/86: estabelece os limites máximos de 

emissão para motores e veículos novos, bem como as regras e 

exigências para o licenciamento para fabricação de uma 

configuração de veículo ou motor e para verificação da 

conformidade da produção; 

 Resolução CONAMA nº 342/03: estabelece novos limites para 

emissões para motociclos e veículos similares novos; 

 Resolução CONAMA nº 418/09: dispõe sobre critérios para a 

elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular – PCPV e 

para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de 

Veículos em Uso – I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio 
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ambiente e determina novos limites de emissão e procedimentos 

para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso; 

 Resolução CONAMA nº 426/10: altera o art. 4º e art. 5º, caput e §1º 

da Resolução CONAMA nº 418, de 2009, e estabelece novos 

prazos para o Plano de Controle da Poluição Veicular e o Programa 

de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso; 

 Deliberação CONSEMA nº 19/11: aprova o Relatório do Grupo 

Interinstitucional Revisão dos Padrões de Qualidade do Ar e 

Aprimoramento da Gestão Integrada da Qualidade do Ar no Estado 

de São Paulo. 
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