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RESUMO 

 

Vianna NA. Poluição do ar em Salvador, BA: Uma abordagem baseada em análise de 

risco para a tomada de decisão [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2014. 117p. 

 

Bases científicas para o entendimento dos efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde 

humana são ainda necessárias em todo o mundo, considerando que os dados locais 

devem ser utilizados como parâmetro para tomada de decisão e controle da poluição do 

ar. Países em desenvolvimento carecem de tecnologia para detecção e mensuração dos 

níveis de poluição do ar, o que dificulta a atualização de legislação sobre padrões da 

qualidade do ar para o controle das fontes emissoras. Diversas abordagens 

metodológicas tem sido sugeridas por agências internacionais, no entanto para o 

contexto local faz-se necessário adaptações que resulte em métodos replicáveis pelas 

agências brasileiras.  No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Vigilância em Saúde 

Ambiental, estimula o desenvolvimento de metodologias que possam viabilizar a 

implementação do programa de vigilância em saúde relacionada à qualidade do ar. O 

objetivo deste estudo foi aplicar a metodologia de análise de riscos para avaliar a 

qualidade do ar na cidade de Salvador e o impacto sobre a saúde, na perspectiva de 

implantação de ações da Vigilância em Saúde Ambiental. Este estudo se caracteriza 

como ciência no contexto da ação. Foram realizados dois estudos para aplicação da 

metodologia proposta. No primeiro estudo, em fase de identificação do perigo, os 

poluentes foram caracterizados em termos de sua composição química, utilizando a 

técnica de biomonitoramento como ferramenta alternativa para acessar as partículas 

presentes na atmosfera urbana. Para a detecção de metais no material particulado foram 

utilizadas técnicas analíticas de espectrofotometria de absorção atômica e para a análise 

morfológica destas partículas foram utilizadas técnicas de microscopia eletrônica de 

varredura convencional e  micro análises de raios-x. A composição química do material 

particulado foi estudada para entendimento das emissões locais. No segundo estudo,  

além da identificação do contaminante e caracterização do risco foi também avaliado a 

exposição à saúde humana. Estratégias de comunicação de riscos foram utilizadas para 

o envolvimento de partes interessadas. Os resultados de contaminação atmosférica 

observados nesta tese sugerem que as ferramentas aplicadas no contexto da análise de 

riscos, em suas diversas etapas, são viáveis, apresentando evidências científicas aos 

tomadores de decisão, e assim contribuindo com novas tecnologias para o SUS, 

especialmente na implementação de programa em vigilância da saúde relacionada à 

qualidade do ar. 

 

Descritores:  1.Poluição do ar  2.Tomada de decisões  3.Qualidade do ar  4.Vigilância 

em saúde ambiental  5.Análise de risco  6.Monitoramento ambiental  7.Microscopia 

eletrônica  8.Poluentes do ar  9.Espectrofotometria atômica  10.Saúde ambiental 



SUMMARY 

 

Vianna NA. Air pollution in Salvador, Bahia: Air pollution in Salvador, Bahia: an 

approach based on risk analysis for decision making [thesis]. Sao Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 117p. 

 

Scientific bases for understanding the effects of atmospheric pollution on human health 

are still necessary in all parts of the world, considering that local data should be used as 

a parameter for decision-making and the control of air pollution. Developing countries 

lack the technology to detect and measure levels of air pollution, making it difficult to 

update legislation on air quality standards for the control of emission sources. Several 

methodological approaches have been suggested by international agencies, however for 

the local context it is necessary to make adjustments that will result in replicable 

methods across Brazilian agencies. In Brazil, the Ministry of Health, through the 

Environmental Health Surveillance, stimulates the development of methodologies that 

can facilitate the implementation of a health surveillance program related to air quality. 

The objective of this study was to apply risk analysis methods to evaluate the air quality 

of the city of Salvador and its impact on health, from the perspective of the 

Environmental Health Surveillance’s regulatory actions. This study is characterized by 

science and decision. Two studies were conducted that applied the proposed methods. In 

the first study, during the hazard identification phase, pollutants were characterized in 

terms of their chemical composition using a biomonitoring technique as an alternative 

tool to access the particles present in the urban atmosphere. The analytic techniques of 

atomic absorption spectrophotometry were used for the detection of metals in the 

particulate matter, and for the morphologic analysis of these particles, conventional 

scanning electron microscopy and X-ray microanalysis techniques were used. The 

chemical composition of the particulate matter was then studied to understand local 

emissions. In the second study, in addition to contaminant identification and risk 

characterization, human health exposure was also evaluated. Risk communication 

strategies were used for the involvement of stakeholders. The observed results of 

atmospheric contamination in this thesis suggest that the applied tools within the 

context of risk analysis, in its diverse stages, are viable and present scientific evidence 

to decision-making, thus contributing new technologies for National Health System, 

particularly the implementation of a health surveillance program related to air quality.  

 

Descriptors: 1.Air pollution  2.Decision making  3.Air quality  4.Environmental health 

surveillance  5.Risk analysis  6.Environmental monitoring  7.Electron microscopy  8.Air 

pollutants  9.Spectrophotometry  10.Environmental Health 

 

 



 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

Evidências científicas são necessários para orientar a tomada de decisão relativa 

aos riscos ambientais em que a população tem sido constantemente exposta, incluindo 

perspectivas de um adequado gerenciamento das fontes poluidoras 
(1)

. Neste contexto, 

abordagens que possam favorecer o diálogo entre ciência e políticas públicas tem sido 

estimuladas em todo o mundo 
(2)

. Por outro lado, as fronteiras entre os saberes que 

envolvem o processo de análise do risco 
(3)

, em suas distintas etapas, ainda constituem 

um grande desafio para a ciência 
(4)

, sobretudo pela necessidade de articulação entre as 

partes interessadas no processo decisório, sejam academia, governo, setor privado ou 

comunidade 
(5)

. O diálogo entre estudos epidemiológicos e processos de avaliação de 

riscos são estimulados para a redução de incertezas na tomada de decisão 
(6)(7)

.  

Não obstante as limitações e a necessidade de desenvolver métodos mais 

adequados, estudos de avaliação de impacto na saúde podem ser informativo e eficazes 

como meio de comunicação com o público em geral, para os tomadores de decisão e 

outras partes interessadas, para alimentar evidências científicas disponíveis para o 

processo de formulação de políticas, chamando a atenção para a urgente necessidade de 

medidas que possam reduzir um importante fator de risco para a saúde de milhões de 

pessoas em todo o mundo 
(8)

.  Neste contexto estão inseridos os pilares que sustentaram 

a motivação e o esforço para a realização desta tese.  

Este estudo foi concebido com perspectivas de implementação do Programa de 

Vigilância em Saúde relacionada à Qualidade do Ar (VIGIAR) da Secretaria Municipal 
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de Saúde de Salvador. A articulação intersetorial se constituiu como eixo central, desde 

as primeiras linhas de concepção do projeto, de acordo com o preconizado pela 

Instrução Normativa n 1/2005 publicada pelo Ministério da Saúde 
(9)

, cujas bases 

sustentam as diretrizes do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.  

Em cada experimento realizado busquei registrar as etapas do processo que 

pretendeu gerar um modelo de análise de risco no cenário local, desde a identificação do 

perigo até a tomada de decisão em políticas públicas, visando o gerenciamento da 

qualidade do ar no contexto local. Assim, todas as etapas do trabalho foram conduzidas 

e interpretadas sob o enfoque da metodologia proposta 
(3)

, sob a perspectiva de 

desenvolvimento da ciência no contexto da ação.  

O modelo teórico conceitual para descrição do processo de análise de risco foi 

adaptado para a realidade local de acordo com três bases teóricas, considerando aproximar 

um modelo passível de ser aplicado em regiões economicamente menos favorecidas. 

Utilizei bases dos modelos conceituais da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
(1)

, 

da  Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 
(10)

 e da agencia de 

proteção ambiental americana - Environmental Protection Agency (EPA) 
(3)

. 

Considerando a transdisciplinaridade, bem como a diversidade de métodos, 

técnicas e saberes, sendo elementos necessários para a aplicação da análise de riscos 
(4)

, 

optei por separar os resultados dos estudos realizados, didaticamente identificados em 

estudo 1 e estudo 2. Em ambos, além dos dados descritivos das análises quantitativas, 

enfatizo a descrição do processo, no contexto local, onde transcorreram os experimentos. 

O primeiro estudo, utilizando o biomonitoramento para a identificação do perigo, 

constituiu etapa inicial do processo de análise de riscos em Salvador. Até a data de início 

desta tese não existia rede automática de monitoramento da qualidade do ar na Cidade e 

portanto, nenhuma série histórica com dados relativos às condições do ar nos locais a 
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serem estudados, fato que motivou a utilização de método alternativo para detecção de 

contaminantes atmosféricos urbanos. Este método tem sido utilizado principalmente em 

locais que não possuem sistema de monitoramento automatizados para detecção de metais 

na atmosfera.  Esta técnica tem sido também utilizada como forma de se conhecer ou 

apresentar dados iniciais que indiquem a presença de contaminação por metais na 

atmosfera, ainda que não substitua a longo prazo, um plano para aquisição de dados por 

estações de monitoramento, que possuem maior precisão de medição, não só para material 

particulado, mas para outros poluentes atmosféricos como ozônio, monóxido e dióxido de 

carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, etc. 
(11)

. O biomonitoramento por ser 

contínuo, foi realizado em outras fases 
(12)

, mesmo após a instalação da rede automatizada 

em Salvador. Em anexo se encontra o nosso artigo publicado com foco neste método 
(11)

 . 

O segundo estudo apresentado nesta tese se refere ao experimento (estudo de caso) 

que utilizou o cenário o carnaval de Salvador como campo de pesquisa. Os experimentos 

foram realizadas por três anos consecutivos, onde foram exemplificadas as fases de um 

processo de análise de risco, aplicando métodos e técnicas específicas na coleta e análise 

de dados. A abordagem metodológica foi essencialmente baseada em análise de riscos 

para a condução e interpretação dos dados coletados. O processo descrito neste estudo 

de  caso destaca as três principais fases, quais sejam: 1) identificação do perigo; 

2)  caracterização do risco (avaliação de risco e exposição à saúde humana) e 

3) gerenciamento do risco. A comunicação de riscos 
(13)(14)

 perpassa por todas as fases 

durante o período destes experimentos. As evidências científicas foram utilizadas como 

base científica para implementação de políticas públicas locais e os resultados de impacto 

social estão descritos em ordem cronológica como anexo desta tese. 
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1.1  Poluição do ar e efeitos sobre a saúde 

 

A poluição atmosférica é caracterizada pela presença de substâncias indesejáveis 

no ar em quantidades que podem representar riscos à saúde humana e ao meio 

ambiente 
(15)

. Há uma diversidade de poluentes que são lançados na atmosfera, seja por 

fontes naturais ou antropogênicas, dentre eles monóxido de carbono, óxidos de 

nitrogênio, óxidos de enxofre, compostos orgânicos voláteis e material particulado. 

Diversos estudos tem demonstrado a presença desses poluentes na contaminação 

atmosférica associando aos efeitos à saúde humana 
(16)(17)(18)(19)

. Estudos tem demonstrado 

que o clima também está associado com o incremento de mortalidade 
(20)

. 

Alguns destes poluentes são mais consistentemente associados aos efeitos adversos 

à saúde, a exemplo do material particulado 
(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28–31)(32)(33)(34)(35)

. 

O material particulado consiste numa mistura de componentes químicos 

orgânicos e inorgânicos, a depender das fontes emissoras presentes no local. É uma 

mistura de partículas líquidas e sólidas em suspensão no ar. Elas se apresentam em 

frações grossas, finas e ultrafinas, que variam em tamanho aerodinâmico entre 0,1μm a 

10μm conforme demonstrado comparativamente na figura abaixo. Partículas de 10μm 

são também conhecidas como partículas inaláveis ou fração torácica 
(36)

. 
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Figura 1.  Representação esquemática comparando o tamanho das particulas ultrafinas, finas, grossas e 

torácicas, com outras estruturas.  Brook R et al. Circulation 2004; 109:2655-2671 

 

 

O material particulado emitido pela combustão do diesel, é considerado o maior 

contaminante atmosférico em áreas urbanas e o principal responsável pela emissão de 

partículas finas com tamanho aerodinâmico menor que 2.5 μm (PM 2.5). O diesel se 

comparadas à gasolina, emite um numero 100 vezes maior de partículas considerando o 

mesmo percurso de viagem 
(37)

. 

A poluição do ar emitida pelo diesel tem sido associada a doenças agudas e 

crônicas 
(38)(39)(40)(41)(42)

 principalmente à morbidade e mortalidade por doenças 

respiratórias e cardiovasculares 
(21)(22)b(25)(35)(43)(44)(45)(46)

. Mais recentemente tem sido 

reportado associações com câncer 
(27)(41)(47)

. 
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Estas partículas podem apresentar uma composição química variada 
(48)

 de 

acordo com as fontes emissoras existentes, influenciando o seu grau de toxicidade, o 

que pode acarretar os efeitos em maior ou menor grau à saúde. 

Alguns autores têm estudado a morfologia das partículas utilizando a 

microscopia eletrônica de varredura 
(49)(50)(51)(52)(53)

. A informação obtida em relação à 

sua morfologia pode ser importante para a identificação das fontes emissoras, conforme 

demonstrou Kaegi e colaboradores 
(54)

. 

Estudos epidemiológicos, clínicos e experimentais têm relacionado efeitos agudos 

e crônicos de PM 2,5 principalmente com o sistema respiratório e cardiovascular 
(20)(23)(29)(40)

. 

Muitos estudos tem demonstrado a relação entre poluição atmosférica associado a 

morbidade 
(28)(42)(55)(56)(57) 

e mortalidade 
(16)(25)(34)(44)(58)

. De  acordo com estes autores a 

exposição prolongada dos seres humanos a partículas em suspensão com diâmetros 

iguais ou inferiores a 2,5µm (PM 2,5) pode iniciar e/ou agravar doenças relacionadas 

ao trato respiratório tais como asma, bronquite e enfisema pulmonar, e ainda, formar 

coágulos ou trombos pela obstrução de vasos sanguíneos , acarretar danos irreversíveis 

ao sistema nervoso central e originar câncer. 

Brook e colaboradores 
(23)

 reportam um sumário de evidências para os diversos 

estudos sobre poluição do ar e saúde. O excesso de mortalidade cardiovascular e o 

aumento das taxas de internação são similarmente associados em exposição aguda. 

Entretanto há uma significante diferença do risco entre as diferentes regiões geográficas 

observando o incremento de 10μg/m
3
 para PM 2,5 e 20μg/m

3
 para PM 10.   

As evidências demonstradas pelos estudos de coorte tem demonstrado um 

aumento médio de 10% por todas as causas de mortalidade considerando a elevação de 

10μg/m
3
 para exposição crônica de PM 2,5 

(23)
. O risco de mortalidade para doenças 
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cardiovasculares aparece elevado, entretanto com faixa variando de 3% a 76%.  

Estudos de série temporal tem demonstrado que o risco para exposição aguda é menor 

que 30%, conforme apresentado na figura abaixo: 

 

 

Figura 2.  Estimativas de risco fornecidas por vários estudos de coorte por incremento de 10μg/m
3
 em 

PM2.5 ou PM10 

 

Estudo sobre 22 coortes na Europa avaliou a exposição crônica para poluição 

atmosférica e todas as causas de mortalidade cardiovascular 
(17)

. Demonstraram que mais 

Hazard ratio para a associação entre poluição do ar e diversos efeitos cardiovasculares 

estão próximos de 1,0, exceto para material particulado e mortalidade para doença 

cerebrovascular, chegando a 7,0,  onde foi sugerida evidencia de associação.  

Figure 1. Risk estimates provided by several cohort studies per increment of 10 µg/m3 in PM2.5 
or PM10.  

Brook R et al. Circulation 2010;121:2331-2378 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 
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O mecanismo fisiopatológico da poluição do ar sobre a saúde humana tem sido 

demonstrada por diversos autores em estudos experimentais e toxicológicos 
(33)(59)(60)(61)

, 

onde um dos principais mecanismos de agressão está relacionado com a via do stress 

oxidativo sistêmico e as vias de inflamação 
(23)

. Além disso duas outras vias são 

consideradas:  Quando o material particulado ou seus constituintes invade a corrente 

sanguínea, pode provocar efeitos de vasoconstricção, disfunção endotelial, aterosclerose 

e aumentar a agregação plaquetária; o sistema nervoso autônomo é ativado quando a 

partícula é inalada, provocando assim um estímulo no sistema adrenérgico, podendo 

levar a hipertensão e arritmias. A produção de citocinas leva o organismo  a um estado 

pró-inflamatório induzindo a inflamação hepática, alteração no fibrinogênio, aumentando 

a coagulação do sangue e formação de trombos.  

 

 

Figura 3.  Vias do mecanismo fisiopatológico para doenças cardiovasculares decorrentes da exposição 

ao material particulado 

Figure 3. Biological pathways linking PM exposure with CVDs. The 3 generalized intermediary 
pathways and the subsequent specific biological responses that could be capable of instigating 

cardiovascular events are shown.  

Brook R et al. Circulation 2010;121:2331-2378 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 
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Os efeitos da poluição atmosférica sobre a superfície ocular tem sido descritos 

em estudos clínicos e epidemiológicos 
(62)(63)(64)(65)

. Estes efeitos estão relacionados com 

inflamação e irritação da mucosa. Conforme descrito por Novaes e colaboradores, em 

estudo comparando áreas com diferentes níveis de poluição, existe uma associação 

entre os níveis de poluição e a hiperplasia de células oculares. Saha e colaboradores 

avaliaram a exposição de queima de biomassa na Índia 
(65)

 e a etiologia da catarata 

dependente, apontando para um importante problema de saúde ambiental, envolvendo 

principalmente as mulheres e crianças pobres
(65)

. Torricelli e colaboradores apontam 

que estudos avaliando os efeitos da poluição sobre a superfície ocular são ainda 

escassos 
(63)

, principalmente a necessidade de estudos que possam relacionar com os 

efeitos sistêmicos, visto esta ser uma mucosa que pode funcionar como porta de entrada. 

De acordo com dados analisados até 2012, a Organização Mundial de Saúde 

reporta que a poluição do ar, em ambiente externo e interno, é responsável por 

7 milhões de mortes em todo o mundo 
(47)

. Algumas regiões concentram uma maior carga 

como as regiões do Pacífico Ocidental e do Sudeste Asiático com 2,8 e 2,3 milhões 

de mortes, respectivamente. Quase 680.000 mortes ocorrem na África, cerca de 

400.000 na região do Mediterrâneo Oriental, na Europa e 287.000 e 131.000 nas 

Américas. As mortes restantes ocorrem em países de renda alta da Europa (295.000), 

Américas (96.000), Pacífico Ocidental (68.000) e do Mediterrâneo Oriental (14.000).  

Na figura abaixo estão representadas as mortes atribuíveis aos efeitos da poluição 

do ar de ambientes internos e externos em 2012, por categoria de doenças 
(47)

: 
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ALRI: doença respiratória aguda baixa; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DCI: doença cardíaca isquêmica.  

Figura 4.  Mortes atribuíveis aos efeitos da poluição do ar de ambientes internos e externos em 2012, 

por categoria de doenças (WHO, 2014) 

 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a epidemia de doenças 

crônicas está em sua grande parte ligada aos fatores de riscos. Embora muitos dos 

fatores que predispõem as pessoas a estes agravos sejam preveníveis, políticas públicas 

e legislação são ainda insuficientes em todo o mundo, principalmente em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Desta forma, diagnósticos situacionais em 

diversas localidades são encorajados pela OMS para o planejamento das ações que 

visam reduzir o impacto dessas doenças no mundo 
(66)

. 

Schluger e Koppaka 
(67)

 abordam que um  novo paradigma é necessário para o 

cuidado em doenças respiratórias, visto que a patogênese das doenças pulmonares tem 

se apresentado de forma variada, seja câncer, inflamação, infecção ou alterações 

auto-imunes, onde todas essas patologias são induzidas principalmente por fatores 

extrínsecos, tais como exposição ambiental, passíveis então de serem modificados. 

 

 

 

Figure 2. Deaths per capita attributable to the joint effects of HAP and AAP in 2012, by region 

  

HAP: Household air pollution; AAP: Ambient air pollution; Amr: America, Afr: Africa; Emr: Eastern 

Mediterranean, Sear: South-East Asia, Wpr: Western Pacific; LMI: Low- and middle-income; HI: High-income. 

 

Figure 3. Deaths attributable to the joint effects of HAP and AAP in 2012, by disease 

 

Percentage represents percent of total HAP burden (add up to 100%).  

HAP: Household air pollution; AAP: Ambient air pollution; ALRI: Acute lower respiratory disease; COPD: Chronic 

obstructive pulmonary disease; IHD: Ischaemic heart disease. 
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O controle da exposição a qualquer um dos fatores de riscos, onde a exposição tem 

apresentado evidencias forte, moderada ou de exacerbação de sintomas, poderão reduzir 

de forma significativa essas doenças. O gerenciamento e controle das fontes são de 

alcance global, com semelhanças em muitas partes do mundo, portanto tem sido 

estimulados a formação de redes como uma estrutura para pensar essa hierarquia de 

causas de doença pulmonar, na esperança de que esse quadro possa levar a progressos na 

redução da carga de morbidade e mortalidade da doença de pulmão em todo o mundo. 

 

 (67)  

Figura 5.  As cinco principais doenças pulmonares e seus condutores ambientais, extraído de 

Schulger 2014 
(61)
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1.2  Análise de riscos 

 

Para efeitos de uniformização e entendimento de conceitos sobre o tema 

abordado nesta tese, faz-se necessário a definição prévia de alguns termos, de acordo 

com a Society for Risk Analysis (SRA) 
(68)

: 

Perigo – “Hazard” 

Uma condição ou situação física com um potencial para uma consequência indesejada, 

tais como dano a vida ou ferimento grave. 

Avaliação do perigo: “Hazard Assessment” 

Uma análise e avaliação das propriedades químicas, físicas ou biológicas do perigo 

Identificação do perigo: “Hazard identification” 

O processo de determinar condições de exposição para um agente poder provocar um 

aumento na incidência das condições de saúde.  

Risco: “Risk” 

O potencial para realização de indesejadas consequências para a vida humana, saúde, 

propriedade ou para o ambiente. A estimativa de risco é usualmente baseada na 

probabilidade de ocorrência do evento.  

Análise de Risco: “Risk Analysis” 

1. Uma abordagem detalhada incluindo avaliação de risco, caracterização do risco e 

alternativas de gerenciamento do risco, realizada para entender a natureza das 

consequências negativas para a vida humana, propriedade ou ambiente. Um processso 

analítico que fornece informações relacionadas aos eventos indesejáveis. O processo de 

quantificação das probabilidades e consequências esperadas para identificação de riscos. 
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Avaliação de Risco – “Risk assessment” 

O processo de estabelecer informações sobre os níveis aceitáveis de um risco ou nível 

de riscos para um indivíduo, grupo, sociedade ou ambiente. 

Gerenciamento de risco:  “Risk management” 

É o processo de ponderação política em consulta com todas as partes interessadas 

considerando avaliação de riscos e outros fatores. Baseada na avaliação de riscos as 

decisões são tomadas e as políticas formuladas. 

Comunicação de risco: “Risk communication” 
(69)

 

Um processo interativo de troca de informações e opiniões entre indivíduos, grupos e 

instituições. Isto envolve múltiplas mensagens sobre a existência, natureza forma, 

severidade ou aceitabilidade dos riscos à saúde. 

Avaliação de impacto à saúde 
(1)

: “health impact assessment” 

É o processo que fornece aos tomadores de decisão em políticas públicas informações 

quantitativa e qualitativa sobre como alguma política, programa ou projeto pode afetar a 

saúde das pessoas.  

 

1.2.1  Abordagens em Análise de Riscos e Política Pública 

 

A tradução do conhecimento científico como evidência para a tomada de decisão 

tem sido descrita na literatura por diversos autores, utilizando uma multiplicidade de 

abordagens metodológicas 
(4)(70)(71)(72)(73)(74),

 que em alguns casos diferem apenas pelas 

linguagens específicas a cada área de atuação. Lavis e colaboradores, discutem que os 

formuladores de políticas e aqueles que os apoiam, muitas vezes se deparam com 
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situações nas quais um melhor conhecimento sobre os métodos ajudaria a usar  as 

evidências e lhes permitiria conduzir os trabalhos com maior eficiência 
(75)

. Em se 

tratando especificamente da área de saúde ambiental diversas metodologias tem sido 

formuladas com o objetivo de abordar a questão do risco ambiental e a tomada de 

decisão em políticas públicas, o que será apresentado sistematicamente nesta revisão. 

A produção social do risco está diretamente ligada à produção social de 

riquezas 
(76)

. Segundo Beck estas “fontes de riqueza estão “contaminadas” por ameaças 

colaterais (riscos), não sendo isto algo novo, mas que entretanto passou despercebido por 

muito tempo em meio aos esforços para superar a miséria. O aspecto social envolvido no 

processo de gerenciamento dos riscos deve ser considerado, além da visão tecnicista e de 

gestão pública, visto que o poder de gerenciá-los recai sobre o cidadão que na maioria das 

vezes assume esse papel sem o real conhecimento do impacto ao qual está submetido.  

Afirma ainda que todos os perigos (genéticos, químicos, ecológicos, etc.) são produzidos 

por decisões, indicando um fracasso sobre os sistemas sociais”.  

João Ubaldo Ribeiro escreve, o que seria a sua última crônica publicada, sobre a 

forma como a sociedade é imposta a cada dia sobre uma nova regra 
(77)

, despertando 

para a necessidade de um maior envolvimento no processo decisório. Ressalta-se que o 

diálogo e a comunicação de riscos permeiam o processo educativo, visto que são 

necessários para a mudança de comportamento 
(13)

. Frieden reportou o papel do governo 

em proteção e segurança à  saúde reconhecendo a sua função sobre as leis, mas as ações 

públicas em grande parte são consideradas como intrusivas. A sociedade aceita muitas 

medidas de saúde pública que podem ser controversas. Iniciativas de saúde pública deve 

incluir esforços para promover informação livre e aberta para facilitar a tomada de 

decisão, protegendo indivíduos e grupos, bem como facilitando a intervenção social 
(78)

. 
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Segundo Almeida-Filho 
(79)

 na atual fase de maturação do campo epidemiológico, 

uma reavaliação no conceito de risco faz-se necessária. 

O conceito de Risco necessita atualizar-se, incorporando a dimensão contingente dos 

processos de ocorrência de problemas de saúde em populações humanas. O futuro do 

conceito de risco dependerá da sua capacidade de articular-se aos desenvolvimentos 

conceituais e metodológicos deste novo campo ideológico, conceitual e metodológico 

que tem sido denominado de Saúde Coletiva, contribuindo com modelos teóricos e 

estratégias metodológicas capazes de abordar objetos complexos emergentes. Nesse 

sentido, propomos incorporar mais uma definição à lista dos conceitos de Risco acima: 

e) “Risco Contingencial”, operador do recém-constituído campo de práticas da 

Promoção da Saúde. 

 

Adequar as tecnologias para avaliar a exposição, conhecer a relação dose-

resposta, bem como a habilidade para comunicar o risco aos diferentes atores 

envolvidos constituem grandes desafios para as metodologias aplicadas em análise de 

risco 
(80).

 A caracterização da exposição para mistura de multi-poluentes requer um 

entendimento avançado das fontes de poluição, da transformação química, da interação 

entre poluentes múltiplos, bem como informação sobre a correlação entre espaço e 

tempo das suas concentrações individuais. Douglas e colaboradores 
(80)

 sugerem que 

este tipo de abordagem requer um esforço paralelo e colaborativo entre ciência e 

agências regulatórias, bem como aumentar a base científica em que a exposição a 

múltiplos poluentes são avaliados simultaneamente, aprimorar ferramentas e técnicas de 

mensuração e análises de poluentes, análise estatística, epidemiológica e modelagem em 

avaliação de risco. Limitações em abordagens toxicológicas, epidemiológicas e métodos 

estatísticos 
(81) (82)

 tem sido reportada para o estudo de avaliação de riscos, onde para 

tanto requer um melhor desenvolvimento de hipótese interdisciplinar, planejamento e 

execução da pesquisa. 
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A seguir relaciono algumas das metodologias, adotadas por agencias nacionais e 

internacionais, que tem sido amplamente reportadas na literatura para a abordagem do 

tema em questão. 

Uma das metodologias que tem sido utilizada para se estudar o impacto do 

ambiente sobre a saúde humana é através do processo de análise de riscos, que consiste na 

busca de todas as informações disponíveis sobre os efeitos tóxicos dos produtos químicos 

e de uma avaliação para determinar os possíveis riscos associados à exposição 
(3).

 

Se fundamenta no envolvimento de diversos atores para levantar indicadores em saúde 

ambiental que possam auxiliar na tomada de decisão em políticas públicas,. Utiliza-se 

métodos e técnicas diversas que orientam para o gerenciamento do risco. Busca 

conhecer a exposição em estudos de dose-resposta e sobretudo aprender a comunicar o 

risco 
(83)

, informando e educando a comunidade para promover o auto gerenciamento 

dos riscos aos quais estão expostos 
(1,3,13)

. 

De acordo com o National Research Council 
(3)

 a abordagem em análise de 

riscos para  um determinado evento de contaminação ambiental deve obedecer às 

diversas fases, desde a elaboração do problema até a tomada de decisão. Este fluxo 

naturalmente pode obedecer a dois caminhos. Presume-se uma pergunta inicial: o risco 

será avaliado por uma ferramenta apropriada que possa fornecer elementos para a 

tomada de decisão? 1) se sim, inicia-se o  planejamento com os setores interessados, 

passando por diversas fases, (podendo transcorrer em média por dez anos até a tomada 

de decisão); se não, a tomada de decisão na maioria das vezes, quando ocorre, se baseia 

nos princípios da precaução ou de prevenção, de acordo com esquema abaixo 
(3)

: 
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Figura 6.  Desenho esquemático representando as etapas do processo de análise de riscos, segundo 

National Research Council, 2009. 

  

SIM 

NÃO 
PROBLEMA 

a ser 

abordado: 

POLUIÇÃO 

DO AR 

 

O risco será avaliado 

com ferramenta de 

apoio a tomada de 

decisão apropriada? 

(Gestor) 

Nenhuma 

consideração 

sobre o risco 

 

Planejamento 

(gestão), diálogo 

entre setores 

interessados 

(assessores de risco, 

comunidade, setor 

privado, academia) 

IDENTIFICAÇÃO 

DO PERIGO 

 

 

 

Formulação do 

problema  

 

 

Súmula 

Análise 

técnica 

(avaliação de 

exposição, 

dose-resposta, 

caracterização 

do risco) 

 

 

Modelo 

conceitual 

Plano de 

análise 

 

 

Gerenciamento 

e comunicação 

do risco 

 
 

Revisão por 

pares 

 

Participação do 

público 

 

Comunicação 

do risco 

 

TOMADA 

DE 

DECISÃO 

 



18 Introdução 

De forma simplificada, a figura abaixo apresenta esquematicamente as principais 

etapas do processo de análise de riscos, onde ressalta a avaliação de risco como apenas 

uma etapa do processo 
(84)

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Desenho esquemático representando de forma simplificada o processo de análise de riscos 
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onde fornece subsídios para a identificação de áreas  contaminados evidenciando riscos 

prioritários para orientar  políticas públicas no governo brasileiro. Neste tipo de 

aplicação da Avaliação de Risco à Saúde Humana, o relatório final de avaliação 

classifica os diversos níveis de perigo à saúde humana e recomenda ações em diversas 

áreas de governo.  

 

 

Figura 8.  Estudos de avaliação de risco à saúde humana por exposição à substâncias químicas, extraída 

do módulo 1 IESC/UFRJ, 2013 

 

 

Nos EUA a partir deste tipo de avaliação, a agência de saúde, ATSDR, procede 

notificação para a agência de proteção ambiental – a United States Environmental 

Protection Agency (USEPA), de que existe alguma ameaça para a saúde pública nos 

locais sob risco, de tal forma que a mesma possa desenvolver alguma intervenção para 

mitigação ou prevenção da exposição e dos efeitos à saúde humana. A etapa de 

gerenciamento do risco contemplada no modelo adotado pela U.S.EPA, é crucial para a 

conclusão do processo de análises de risco. Este modelo desempenha um papel 
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fundamental para a prevenção, gestão e mitigação dos riscos principalmente para as 

autoridades competentes como ferramenta para o apoio à tomada de decisão na escolha 

de medidas para diminuição do risco, conforme elementos esquematizados abaixo:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Visão geral sobre o processo de avaliação de saúde pública, segundo modelo da ATSDR 

(adaptado)
(13)
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Basicamente o que difere a metodologia aplicada pela ATSDR é o objetivo da análise 

desta agencia com foco nas recomendações para a saúde pública, enquanto que a agência 

ambiental adota metodologias que visam a regulamentação e mitigação dos riscos 
(10)

. 

Por sua vez o modelo apresentado pela Organização Mundial de Saúde 
(1)

 está 

baseado em avaliação de impacto à saúde (AIS) onde são considerados os seguintes 

elementos: dados sobre poluição do ar (monitorados ou modelados), risco para a 

população, estimativa de exposição, função dose-resposta, dados de mortalidade ou 

morbidade, de acordo com modelo esquemático abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Apresentação esquemática dos principais passos da avaliação de impacto à saúde (AIS). 

Adaptação WHO, Air Quality Guidelines, Global Updadte 2005 
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A comunicação de riscos é um processo interativo de troca de informações entre 

indivíduos, grupos e instituições 
(14)

, perpassa todas as fases do processo e tem sido uma 

preocupação para as agencias em todo o mundo 
(83)

. Chess revela a necessidade de 

investir mais esforços para responder às solicitações de informações iniciando um 

diálogo entre os setores ou alertando o público sobre os riscos. Estudos apresentam 

metodologias para avaliar a percepção, como uma das formar de aproximar o diálogo 

entre a comunidade e os tomadores de decisão 
(69)(86)

. Segundo Moreno e colaboradores 

conhecer o que a população pensa e sente acerca de um perigo ambiental é fundamental 

para poder elaborar um plano de comunicação de riscos 
(14)

. Ressalta-se ainda que as 

iniciativas de comunicação devem ser elaboradas de tal maneira que as mensagens 

alcancem os grupos de forma clara e sucinta, em tempo preciso, com um canal de 

audiência disponível, seja por mídia, jornais, TV, radio ou boletins 
(87)

. 

Outras abordagens em estudos específicos incluindo análise de custos também 

tem sido documentada na literatura. Miraglia e colaboradores tem apresentado 

ferramentas de análises de custo a partir de estimativa da mortalidade atribuível 
(88)

 às 

concentrações de material particulado e expectativa de vida 
(89) 

como uma das metodologias 

para avaliação de risco.
  
 

Cada etapa do processo exige estudos específicos, com metodologias apropriadas 

nos diversos contextos 
(90)(91)(80)

, de modo que possa avaliar sistematicamente os riscos e 

as vulnerabilidades existentes, bem como identificar prioridades de atuação e definição 

acerca das medidas de intervenção necessárias. 
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1.3  Índices da qualidade do ar 

 

Os padrões da qualidade do ar tem sido estabelecidos em todo o mundo de acordo 

com a legislação de cada localidade. Em países desenvolvidos estes padrões são 

periodicamente revisados considerando uma adequada margem de segurança para a saúde, 

a partir de evidências relacionadas a natureza e a severidade do efeito à saúde envolvido, 

o tamanho da população de risco, bem como o tipo e nível de incertezas 
(92,93)

. 

No Brasil os padrões vigentes foram regulamentados pelo Ministério do Meio 

Ambiente e aprovados pela Resolução CONAMA em 1990 
(94)

, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1.  Padrão nacional da qualidade do ar baseado na resolução CONAMA 03/90 

 

Fonte: Cetrel, disponível em www.cetrel.com.br 

http://www.cetrel.com.br/
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Apenas o Estado de São Paulo revisou os padrões vigentes, apresentando novas 

metas para adequação dos padrões locais através de Decreto Estadual no ano de 2013 
(95)

, 

processo iniciado em 2008 baseado em diretrizes da Organização Mundial de Saúde. 

Este decreto estabelece metas intermediárias e metas finais a partir de ações gradativas, 

conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 2.  Padrões da Qualidade do ar do Estado de São Paulo, estabelecidos pelo Decreto Estadual 

59113/2013 

Padrões Estaduais de Qualidade do Ar 
(Decreto Estadual nº 59113 de 23/04/2013) 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
MI1  

(µg/m³) 
MI2  

(µg/m³)  
MI3  

(µg/m³)  
PF  

(µg/m³)  

partículas 
inaláveis  (MP10) 

24 horas 
MAA1 

120  
40 

100  
35 

75  
30 

50  
20 

partículas inaláveis  
finas (MP2,5) 

24 horas 
MAA1 

60  
20 

50  
17 

37  
15 

25  
10 

dióxido de enxofre 
(SO2) 

24 horas 
MAA1 

60  
40 

40  
30 

30  
20 

20  
- 

dióxido de nitrogênio 
(NO2) 

1 hora 
MAA1 

260  
60 

240  
50 

220  
45 

200  
40 

Ozônio (O3) 8 horas 140 130 120 100 

monóxido de carbono 
(CO) 

8 horas - - - 9  ppm 

fumaça* (FMC) 
24 horas 

MAA1 
120  
40 

100  
35 

75  
30 

50  
20 

partículas totais 
em suspensão* (PTS) 

24 horas 
MGA2 

-  
- 

-  
- 

-  
- 

240 
80 

Chumbo** (Pb) MAA1 - - - 0,5 

 
Fonte: CETESB,  disponível em www.cetesb.sp.gov.br 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/
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O índice de qualidade do ar é uma ferramenta matemática desenvolvida para 

simplificar o processo de divulgação da qualidade do ar no que tange aos efeitos sobre à 

saúde humana e facilitar o entendimento e interpretação da comunidade em geral. 

Esse  índice é utilizado desde 1981
(96)

. Os índices são interpretados de acordo com os 

padrões estabelecidos por lei e divulgado a partir do nível de poluente mais elevado 

monitorado pela rede da qualidade do ar, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 3.  Índice da Qualidade do Ar (IQA)  estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90 

ÍNDICE DA QUALIDADE DO AR (IQAr) 

Qualidade  Índice  

Níveis de 

Cautela  

sobre a Saúde  

PTS 

(µg/m³)  

PI10 

(µg/m³)  

S02 

(µg/m³)  

NO2 

(µg/m³)  

CO 

(ppm)  

O3 

(µg/m³)  

 

0-50 Seguro à Saúde 0-80 0-50 0-80 0-100 0-4,5 0-80 

 

51-100  Tolerável 81-240 51-150 81-365 101-320 4,6-9,0 81-160 

 

101-199 

Insalubre para 

Grupos 

Sensíveis 

241-374 151-249 366-799 321-1129 9,1-14,9 161-399 

 

200-299 

Muito 

Insalubre 

(Nível de 
Atenção) 

375-624 250-419  800-1599 1130-2259 15,0-29,9 400-799 

 

300-399 

Perigoso 

(Nível de 

Alerta) 

625-874 420-499 1600-2099 2260-2999 30,0-39,9 800-999 

 

400 ou 

maior 

Muito Perigoso 

(Nível de 
Emergência) 

≥ 875 ≥ 500 ≥ 2100 ≥ 3000 ≥ 40 ≥ 1000 

Os índices, até a classificação REGULAR, atendem aos Padrões de Qualidade do Ar estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 03 de 28/06/1990.  

Fonte: http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/iqar.asp 

 

 

http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/iqar.asp
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Quadro 4.  Efeitos na saúde de acordo com o IQA  

 

Fonte: http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/iqar.asp 

 

A partir desses diversos índices, canais podem ser disponibilizados para 

informação, permitindo ao indivíduo planejar as suas atividades diárias, tais como: 

atividades físicas ao ar livre onde a qualidade do ar seja mais saudável, evitando 

horários de picos de poluição; ou monitorar exposição de indivíduos susceptíveis a 

doenças respiratórias e cardiovasculares, se necessário utilização de máscaras. 

Espaços de divulgação científica tem disponibilizado orientações sobre a necessidade de 

acesso por meio de mensagens em sites oficiais ou dirigidas a grupos específicos que 

apresentam vulnerabilidade na exposição 
(97)

. 

A geração de dados locais em todo o Brasil são cruciais para fornecer informações 

que suportem a tomada de decisão em políticas públicas, bem como a revisão para 

implementação em regulamentações locais.  

Pope faz uma análise sobre a evolução dos estudos em poluição do ar e saúde nos 

Estados Unidos sob a perspectiva da tradução de pesquisa e ações em políticas públicas 
(2)

. 

http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/iqar.asp
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Este autor apresenta um paralelo entre a pesquisa e as ações políticas até os dias atuais 

naquele país, reforçando a importância de se estabelecer uma agenda entre estes dois 

campos. Apresenta os fatos históricos que demarcaram os primeiros episódios entre as 

décadas de 30-50, que em sequencia originaram os primeiros estudos sobre efeitos da 

poluição do ar sobre a saúde humana, o que culminou no surgimento da primeira legislação 

para o controle da poluição do ar, em 1955, e outros eventos conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1.  Pesquisa e Política Pública sobre poluição por material particulado (adapatado Pope, NEJM 

351;11. Sep 9, 2004) 
(2)

 

Pesquisa Política Pública nos EUA 

1930-1950 – Estudos dos primeiros episódios 

de poluição. 

 

 1955, 1963 - Primeira legislação nacional 

1967,1970,1971Clean Air Act, National 

Ambient Air Quality Standars (NAAQS) 

1960-1980 

Estudos ecológicos e outros; Estudos 

toxicológicos. 

 

Estabelecido padrão para PM10, substituindo 

padrões prévios para material particulado total. 

1989-1995 

Reports, esforços de pesquisas vagamente 

conectados. 

 

 1997 Promulgação dos padrões para PM 2,5 

1995- presente 

Controvérsias  a respeito dos efeitos à saúde de 

baixos níveis de poluição do ar; reanálises de 

estudos chaves; rápido crescimento em estudos 

epidemiológicos, toxicológicos e outros. 

 

 1998-2001 Padrões para PM 2,5 desafiados, 

bloqueadas no tribunal federal de apelações, mas 

finalmente confirmada pelo Supremo Tribunal. 

2000-presente 

Aumento do foco sobre o papel da poluição do 

ar em doenças cardiovasculares, os efeitos a 

longo prazo e efeitos fisiopatológicos. 

 

 2002-presente Revisão adicional para padrões 

de PM 2,5; debate sobre custo-benefício. 
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Olmo e colaboradores 
(98)

, em revisão sistemática sobre estudos que relacionam 

os efeitos da poluição sobre a saúde humana, avaliou quais destes estudos mencionaram 

assuntos em políticas públicas e demonstraram a necessidade de incorporar evidencias 

epidemiológicas que possam dar suporte à legislação brasileira  e sobretudo discutir 

implicações de politicas públicas em estudos epidemiológicos. 

Brilhante e colaboradores 
(99)

 abordam a necessidade de estratégias baseadas na 

intersetorialidade para o enfrentamento de problemas no campo da saúde e ambiente. 

Em  Salvador a abordagem intersetorial foi proposta por Vianna e colaboradores 
(100)

, 

visando a aproximação entre a pesquisa e o poder público. A articulação entre os setores 

envolvidos, tais como, pesquisa, governo, comunidade e setor privado, tem sido estimulado 

em nível local para a formação de rede que possa gerar evidencias para a tomada de decisão. 

 

 

1.4  Vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade do ar 

 

A vigilância em saúde ambiental é definida pelo SUS como “um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com 

a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 

riscos e das doenças ou agravos relacionados à variável ambiental”.  

O Programa VIGIAR (Vigilância em Saúde Relacionada à Qualidade do Ar) 

está instituído no âmbito do Ministério da Saúde brasileiro (MS) por meio da Secretaria 

de Vigilância em Saúde / Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 

Trabalhador / Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (SVS/DSAST/CGVAM). 
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Está inserido no contexto da vigilância em saúde de populações expostas a poluentes 

atmosféricos  e vem sendo estruturada desde 2001. O objetivo deste programa é 

desenvolver ações visando recomendar e instituir medidas de promoção da saúde, de 

prevenção dos fatores de risco relacionados à exposição aos poluentes atmosféricos, em 

atenção integral, conforme pressupostos do Sistema Único de Saúde.  

Barcellos e colaboradores apontam para a necessidade de articulação 

interinstitucional para minimizar as lacunas entre as sobreposições de atribuições entre 

os setores de saúde e ambiente 
(101)

, tendo como pressupostos a intersetorialidade e 

interdisciplinaridade. Considera ainda como limitante a capacidade do quadro técnico 

em analisar informações sobre saúde e ambiente. 

A construção de indicadores em saúde ambiental tem como referência o modelo 

de organização e análise de indicadores baseado em FPSEEA: Força Motriz, Pressões, 

Situação Ambiental, Exposição Ambiental, Efeitos, Ações, que têm sido empregados 

pela Organização Mundial da Saúde 
(102)

. 

Villardi e colaboradores 
(103)

 abordam o histórico e modelo de atuação que tem 

sido proposto ao Programa Vigiar, desde o início da sua implantação em 2001. 

As primeiras ações ocorreram a partir de 2004, em áreas piloto, com características 

urbanas  e industriais. Em 2009 passou a compor o VIGIPEQ (Programa de Vigilância a 

Populações Expostas a contaminantes Químicos) no âmbito da Coordenação Geral 

de  Vigilância em Saúde Ambiental (VIGIAR/VIGIPEQ/CGVAM/DSAST/SVS). 

A atuação do VIGIAR vem seguindo o modelo proposto, ainda em construção, em 

lógica que pode seguir dois sentidos: Proativa (Prevenção, Recuperação e Promoção) e 

Reativa (Demanda ou Denúncia). A lógica proativa inicia com a identificação e 

priorização de áreas contaminadas através da aplicação do IIMR, um Instrumento de 
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Identificação de Municípios de Risco, implementado em nível local pelas secretarias 

municipais de saúde. Seguida pela etapa de diagnóstico/avaliação/análise para 

estabelecimento de protocolos e rotina de vigilância e atenção à saúde. Por outro lado a 

lógica reativa parte de eventos de denúncia ou demanda. Abaixo, representação 

esquemática do modelo: 

 

 
Fonte: CGVAM, 2011, Ministério da Saúde 

 
Figura 11. 1Modelo esquemático sobre a lógica de atuação do VIGIAR 

 

 

As unidades sentinelas são centros que deverão ser implementados pelas 

secretarias municipais visando realizar a vigilância epidemiológica para doenças 

respiratórias em grupos susceptíveis (crianças e idosos), gerando um sistema de 

informação para análise do programa VIGIAR 
(104)

.  
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Um dos grandes desafios para o setor público, no tocante ao gerenciamento de 

risco e a implementação dos programas de vigilância preconizados pelo Ministério da 

Saúde no Brasil,  é  a elaboração de métodos capazes de reproduzir realidades que 

possam ser transponíveis a todo território, visto que tecnologias de monitoramento de 

poluentes atmosféricos não são acessíveis  para todas as comunidades 
(102)

.  

Compete aos municípios a responsabilidade pela promoção, coordenação e 

execução de estudos e pesquisas aplicadas na área de vigilância em saúde ambiental 

conforme instrução normativa nº1 de 2005, publicada pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS) 
(9)

, contudo os órgãos ambientais de muitos Estados e Municípios não 

possuem infra estrutura e quadro de pessoal adequados para desenvolver ações 

específicas frente a situações de contaminação, dada a escassez de recursos ou 

capacidade técnica para a análise 
(101)

.  

Uma das questões que se coloca é qual a participação relativa das fontes 

móveis na geração do aerossol urbano em diferentes cidades de nosso País. Em São 

Paulo, esta questão já é conhecida, entretanto não seria possível extrapolar os dados de 

uma região para outra, visto que possuem características climáticas, situação 

geográfica e perfis de trânsito bastante distintos. Políticas públicas locais devem 

contemplar a mitigação de riscos aos quais estão expostos a sua população. Para tanto, 

a tomada de decisão  deve ser sustentada por dados e indicadores locais que possam 

diminuir as incertezas acerca dos potenciais riscos. A caracterização do poluente, a 

exposição à saúde humana e a comunicação de riscos são etapas cruciais para o 

desenvolvimento desses indicadores, visto que as condições ambientais, climáticas, 

sociais e econômicas podem diferir de uma localidade para outra. 

Ainda são escassos estudos locais em países em desenvolvimento que relacionem 

a poluição atmosférica com as emissões veiculares 
(105)

. Países em desenvolvimento, 
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como o Brasil, podem acumular diferentes tipos de riscos, desde aqueles inerentes à 

evolução tecnológica e industrial dos grandes centros, como também aqueles associados 

às condições básicas de vulnerabilidade social, cultural e ambiental.  

Lyra 
(106)

 realizou um estudo, utilizando um modelo matemático, onde foram 

inventariados e projetadas as emissões fixas e móveis na região metropolitana de 

Salvador, demonstrando que as fontes veiculares contribuem para a poluição 

atmosférica urbana. A influencia de outras fontes pode ocorrer pela proximidade da 

cidade com o maior polo petroquímico da América Latina, com um parque industrial 

em franca expansão, composto de três grandes núcleos industriais que juntos 

contemplam mais de 40 empresas. Este cenário ainda carece de dados concretos 

relacionados aos índices de poluição atmosférica e qualidade do ar que tenham 

utilizado modelos receptores para material particulado em suspensão, metais pesados e 

gases tóxicos, seja de origens veiculares ou industriais. 

Em Salvador até o ano de 2010 não havia rede de estações automáticas para o 

monitoramento da qualidade do ar. Vianna e colaboradores 
(11)

, realizaram um estudo 

pioneiro utilizando biomonitoramento para caracterizar o nível de metais presentes no 

material particulado da atmosfera urbana, evidenciando níveis de contaminação por  

elementos traços para poluição veicular. Este estudo deu início às ações de 

intersetorialdade na perspectiva de formação de rede para implementação do Programa 

VIGIAR da Secretaria Municipal de Saúde. 

A validação de técnicas consideradas mais rudimentares para detecção de 

poluentes são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pela relevância no 

levantamento de indicadores em saúde ambiental, especialmente pela possibilidade de 

alcance territorial, dos custos envolvidos e  do desenvolvimento de tecnologias viáveis 

para o Sistema Único de Saúde (SUS).   
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Neste contexto, a realização de um estudo local em Salvador propondo a 

abordagem em análise de risco, foi concebido de modo a poder contribuir para avaliar 

estas questões, buscando avançar em evidencias científicas para a tomada de decisão 

em políticas relacionadas à vigilância em saúde e qualidade do ar. 



 

 

2  OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral 

Avaliar a poluição atmosférica em Salvador baseado em princípios da abordagem 

análise de riscos  

Objetivos específicos 

1. Estudar a morfologia e composição elementar das partículas através de microscopia 

eletrônica de varredura convencional e analítica com micro-análise de raios-X.  

2. Determinar as concentrações de metais no material particulado em suspensão em 

locais da cidade de Salvador. 

3. Determinar as concentrações ambientais de PM 2,5 em evento de massa na cidade 

de Salvador.  

4. Avaliar exposição da poluição atmosférica à saúde ocular. 

5. Propor indicadores para orientar as ações de vigilância em saúde ambiental e tomada 

de decisão em políticas públicas. 

 

 



 

 

3  MÉTODOS  

 

 

O projeto de doutorado foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq), da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, conforme protocolo n 0165/09 (Anexo 1) 

 

 

3.1  Metodologia Análise de Riscos – Modelo conceitual 

 

Este estudo foi realizado em etapas estruturadas utilizando a abordagem em 

análise de riscos, obedecendo critérios conceituais específicos à cada etapa, os quais 

conduziram às diferentes fases da sua execução, desenvolvido conforme esquema abaixo: 

 

 

1. Identificação do 

perigo 

2. Caracterização do 

Risco 

Avaliação de Risco 

3. Gerenciamento 
do Risco 

Tomada de decisão 

Mensuração de material 

particulado 

Biomonitoramento; 

Nefelometria; Gravimetria 

 

Avaliação de exposição 

ocular em trabalhadores  

Publicação de Decreto 

Municipal 

No.20.505/2009, 

Estatuto de Festas 

Populares; Campanha 

Carnaval Sustentável 

Comunicação do Risco 

Canais de informações para diálogo entre partes interessadas (jornais, radio, televisão)  

Comunicação Interna e Externa 
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A abordagem em análise de riscos foi aplicada inicialmente testando ferramentas 

passíveis de serem utilizadas no contexto local para levantar indicadores em saúde 

ambiental que pudessem subsidiar decisões locais no tocante à regulamentação local e 

controle das emissões atmosféricas.  

Na formulação do problema a ser estudado foram realizados encontros para 

diálogo entre gestores, assessores de risco, comunidade científica e comunidade e geral.  

Para as fases de mensuração de poluentes atmosféricos foram aplicadas técnicas 

experimentais de abordagem quantitativa.   

A seguir apresento separadamente a metodologia aplicada em cada estudo: 

- Estudo 1: Biomonitoramento  

- Estudo 2: Estudo de caso em evento de massa 

 

 

3.2  ESTUDO 1 – Estudo de Biomonitoramento 

 

3.2.1  Área de Estudo 

 

Salvador é uma cidade litorânea, localizada a 12º 58’ 15’’ S e 38º 30’ 39’’ O, 

Estado da Bahia, Mesorregião Metropolitana de Salvador, Microrregião Salvador, 

seus  municípios limítrofes são Lauro de Freitas, Simões Filho e Candeias. 

Possui   área   total de 693.276 Km
2
, população 2.902.927 habitantes 

(107)
, densidade 

demográfica 3.859,44 hab/Km
2
, altitude 8 metros, clima Tropical Atlântico, 

fuso   horário UTC-3. Os indicadores são: IDH 0,805 
(108)

 PIB R$ 14.218.146 mil; 

PIB per capta R$ 14.411,73. 
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A frota veicular em Salvador é de 887.831 veículos, correspondendo 

a   25,1%   da frota baiana, 
(109)

, distribuídos em auto (610.050 – 68,71%), 

camioneta  (92.294 – 10,84%), caminhão (22.646 – 2,55%), ônibus (10.090 – 1.13%), 

microônibus  (4.336 – 0,48%), moto (115.832 – 13,047%), outros (28.583 – 3,21%) e 

representa a maior frota de veículos de todo o Norte-Nordeste. 

Na região metropolitana está localizado o maior Polo Petroquímico da América 

Latina, o que pode representar uma significativa fonte de poluição atmosférica para a 

cidade e o entorno.  

Para o estudo com biomonitoramento foram escolhidos cinco pontos representativos 

na cidade de Salvador para o transplante das amostras. Os critérios utilizados para a escolha 

dos locais a serem monitorados foram baseados em localização das estações automáticas de 

monitoramento da qualidade do ar, administrada por parceria público-privada. 

Os biomonitores utilizados para o transplante foram retirados de áreas consideradas 

controle (Piatã, BA, Chapada Diamantina) por não existir fontes de emissão de poluentes 

próximas a estes locais.  

De acordo com método aplicado por Vianna e colaboradores 
(11)

 as amostras 

foram transplantadas para cinco  bairros em Salvador: Paralela, Rio Vermelho, Dique do 

Tororó, Pirajá e Pituba, em locais onde estão situadas as estações automáticas de 

monitoramento da qualidade do ar em Salvador (exceto Pituba), ficando expostas por 

um período de 45 dias.    
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Figura 12.  Mapa dos locais de monitoramento na cidade de Salvador, Bahia, Brasil  

 

 

3.2.2  Exposição atmosférica do biomonitor tillandsia usneoides para acessar o 

material particulado 

 

As plantas utilizadas para monitoramento das concentrações de metais pesados 

na atmosfera em diferentes locais foram coletadas em Piatã, BA, região da Chapada 

Diamantina, local considerado controle sem influencia de tráfego. 

Aproximadamente 7 quilos da planta viva foram coletados e transportadas para 

Salvador. Inicialmente foi feita uma triagem para remoção de outros organismos, de modo 

a selecionar apenas a espécie em questão. Aproximadamente 25 gramas da planta viva 

foram separadas e lavadas previamente com água destilada. Foram então introduzidas em 



  Métodos  39 

 

cestas plásticas de polietileno com cobertura de acrílico limpas (Figura 13) e distribuídas 

pelos pontos estudados.  

 

   

Figura 13.  Fotos das amostras de Tillandsia usneoides expostas nas estações de monitoramento da 

qualidade do ar e foto com detalhe das cestas com teto de acrílico contendo a planta 

 

 

Após o período de exposição, as cestas foram retiradas dos locais e as plantas 

preparadas para quantificação de metais por espectrofotometria de absorção atômica e 

para estudo das partículas por microscopia eletrônica convencional e analítica. 

 

3.2.3  Técnicas analíticas: 

 

 Quantificação de metais pesados por espectrofotometria de absorção atômica 

De acordo com a metodologia aplicada por Vianna e colaboradores 
(11)

, após o 

período do transplante, as plantas foram transferidas para sacos plásticos tipo “Zip” e 

levadas para o Laboratório de Radioisótopos Eduardo Penna Franca, do Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para 

preparação e quantificação das concentrações de metais. As amostras de cada local 

foram fragmentadas com auxílio de tesouras limpas até ficarem com dimensões 
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homogêneas. Frações de 0,5 g de massa seca para cada réplica (triplicata) foram 

transferidas para beckers Pirex de 50 mL, que foram introduzidos em forno-mufla a 

400
o
C para calcinação por 4 dias. Em seguida foram transferidas para placas aquecedoras 

mantidas a 70
o
C, onde a matéria orgânica restante foi digerida por soluções de ácidos 

concentrados (ácido nítrico P.A. 65 % e ácido clorídrico P.A. 37 %) por 05 dias. 

Finalmente a solução ácida foi evaporada em solução de ácido clorídrico 0,1 N em 

volume final de 10 mL para leitura em aparelho especial. As concentrações de metais 

pesados foram quantificadas por espectrofotometria de absorção atômica de chama, em 

aparelho Varian 1479. Os metais escolhidos para análise foram: Cromo, Cobre, Ferro, 

Manganês e Zinco, por serem metais traçadores de poluição urbana encontrados no 

material particulado e que poderão estar relacionados com mecanismos de alteração do 

metabolismo celular culminando em eventos adversos à saúde humana. Os resultados 

foram expressos em g/g de massa seca.  

 

Microscopia Eletrônica de Varredura Convencional e Analítica  

Fragmentos de aproximadamente 4 mm de Tillandsia usneoides expostas aos 

poluentes atmosféricos e do local controle foram obtidos e depositados diretamente 

sobre fita dupla-face de carbono sobre suporte de alumínio específico para microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). As amostras receberam uma cobertura de carbono para 

torná-las mais condutoras de calor que é gerado em função do bombardeamento do 

feixe de elétrons do MEV. As amostras foram analisadas sem nenhuma fixação química 

de forma que as partículas de poeira são mantidas sobre a superfície da planta da mesma 

forma que estavam no campo. A morfologia de cada partícula foi analisada individualmente 

através da captura de sinal de elétrons secundários e também retro-espalhados, sendo 
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que estes últimos, indicam a composição de elementos de grande número atômico. 

A composição elementar fina das partículas é determinada através da técnica analítica 

de microanálise de raios-X, energia dispersiva. O detector de raios-X está acoplado a 

um programa de computador que aloca os picos de raios-X em função de sua energia 

específica identificando cada átomo separadamente na forma de um espectro. O MEV 

utilizado foi o JEOL JSM 6390 LV localizado no Laboratório de Microscopia de 

Fundação Oswaldo Cruz, Bahia. 

As imagens de MEV contendo as partículas adsorvidas a superfície da planta 

foram utilizadas para medições das dimensões das mesmas, utilizando o software 

ImageJ (NIH). As imagens de MEV possuem escala micrométrica que foi utilizada para 

calibração do programa. Pelo menos 200 partículas foram medidas de cada localidade e 

os resultados distribuídos nas seguintes dimensões: 0 - 2,5; 2,5 -10; 10 -50; 50 -100 m. 

 

   

Figura 14.  Fotos ilustrando os stubs com Tillandsia usneoides preparados para análise em microscopia 

eletrônica de varredura 
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3.3  ESTUDO 2 : Estudo de Caso em evento de massa com abordagem 

em análise de riscos 

 

Local do estudo: Carnaval de Salvador 

 

Figura 15.  Mapa do Circuito de carnaval em Salvador 

 

Período de Estudo 

Este estudo foi realizado em três fases por um período de 3 anos. 

 

 

3.3.1  FASE 1 – Identificação do Perigo 

 

Foi realizado uma abordagem experimental por 3 anos consecutivos, incluindo 

as etapas de identificação do perigo, caracterização do risco (estudo de exposição à 

saúde) e gerenciamento do risco. O cenário do carnaval de Salvador foi o evento de 

massa utilizado para avaliar a exposição a poluentes atmosféricos. 
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Na primeira etapa, identificação do perigo, foram feitas medidas de poluentes 

atmosféricos por meio de três técnicas: nefelometria, gravimetria e biomonitoramento.  

O método de biomonitoramento usando a bromélia Tillandsia usneoides como 

biomonitor atmosférico, foi utilizada buscando levantar indicadores de metais presentes 

no material particulado. Técnicas de Espetrofotometria de Absorção Atômica e 

Microscopia Eletrônica de Varredura foram utilizadas para quantificação de metais e 

análise morfológica, respectivamente. 

As medidas foram feitas nos três circuitos do carnaval (Pelourinho, Campo 

Grande e Barra-Ondina), baseado nos seguintes critérios: locais sem trio (controle), trios 

velhos (>10 anos fabricação), trios novos (< 10 anos) e concentração de trios (antes de 

entrar na Avenida). Os locais eram fixos buscando contemplar os diversos tipos de 

motores distribuídos no percurso, bem como em locais da festa onde não havia presença 

dos trios elétricos, para  controle do estudo. Foram feitas também medidas em camarotes 

ao longo do circuito, distribuídos da seguinte forma: Ambientes fechados (climatizados), 

Ambientes abertos (ventilação natural) e Sacadas (área mais próxima aos trios). 

 

  

Figura 16.  Fotos ilustrando a utilização do nefelômetro para medidas de PM 2,5 em cima do trio 

visualizando ao fundo  camarote aberto (foto 1)  e sacada (foto 2) com foliões 
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Os níveis de poluição por material particulado com tamanho aerodinâmico de 

2,5 μm, foram mensurados utilizando nefelômetro portátil TSI modelo 8520  

DUSTTRAK. Técnicas gravimétricas e nefelométricas foram utilizadas para 

determinação de massa do material particulado, emitida por motores a diesel.  

As medidas de concentração da poeira grossa foram realizadas utilizando 

técnicas gravimétricas. Este modelo foi aplicado da seguinte forma: um dia antes do 

início do carnaval, 10 postes foram demarcados no circuito da festa com o auxílio de 

uma cartolina contendo um retângulo vazado em altura aproximada de 3 metros.  Estes 

locais foram previamente lavados com água destilada e escovas com cerdas rígidas. 

Após sete dias retirou-se a poeira acumulada nas áreas demarcadas com o auxílio de 

gazes umedecidas que tinham sido previamente preparadas em laboratório, secas em 

estufas, pesadas e embaladas em sacos plásticos. Após o procedimento de retirada da 

poeira acumulada, este material foi levado ao laboratório LPAE para realizar 

procedimentos de secagem e pesagem. 

 

 

Figura 17.  Foto ilustrando demarcação em cartolina aderida ao poste para coleta de poeira acumulada no 

período de 7 dias, no circuito do carnaval 
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3.3.2  FASE 2 - Estudo de avaliação da exposição à saúde  humana 

 

A segunda etapa consistiu no estudo de avaliação de exposição da poluição 

atmosférica à saúde humana. O objetivo deste estudo foi investigar se existem sintomas 

de desconforto ocular e alterações da superfície ocular causadas pela exposição aguda à 

poluição gerada por diferentes níveis de emissões veiculares gerados pelos trios elétricos 

no carnaval de Salvador, em trabalhadores envolvidos nas diferentes atividades.  

Foram coletados dados clínicos, citológicos e ambientais para estudar o impacto  

concentrações de poluentes atmosféricos sobre a superfície ocular.  

 

Determinação da amostra 

Foram selecionados 28 voluntários entre os trabalhadores diretamente relacionados 

com as atividades dos blocos carnavalescos em 3 diferentes funções: cordeiros, motoristas 

e ambulantes. Foram coletadas amostras, em dois momentos do estudo: 1 dia antes e 1 dia 

após o período carnavalesco. 

 

 

Figura 18.  Foto de trabalhadores (cordeiros) expostos durante o evento 
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Os indivíduos selecionados foram avaliados por meio de questionário específico, 

de testes clínicos (Schirmer, BUT e coloração com Rosa Bengala) e de citologia de 

impressão (conjuntiva tarsal inferior e bulbar inferior).  

Para avaliar sinais e sintomas foi utilizado um inventário de sintomas e uma 

versão em português do OSDI* (Ocular Surface Disease Index) 
(110)

, que avalia a 

frequência de alguns sintomas de olho seco (nos últimos sete dias) e o seu impacto em 

algumas atividades de vida diária. Também foi realizada a avaliação subjetiva por meio 

de um inventário dos sintomas mais frequentemente relacionados ao desconforto ocular, 

abrangendo a intensidade, frequência e tempo de aparecimento dos mesmos, além do 

impacto destes na produtividade dos indivíduos pesquisados.  

Foram realizados:  

Entrevista:  

1.1. questionário OSDI  

1.2. inventário de sintomas mais frequentes (intensidade/ frequência/ tempo) 

Exame Oftalmológico: 

Biomicroscopia (avaliação glândulas de meibomius, córnea, conjuntiva e filme 

lacrimal) 

Tempo de ruptura do Filme Lacrimal 

Coloração com Fluoresceína 

Coloração com Verde de Lissamina 

Teste de Schirmer 

Citologia de impressão – avaliação das células superficiais (caliciformes e 

epiteliais) 
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3.3.2.1  Amostras de conjuntiva bulbar inferior  

Amostras de conjuntiva tarsal inferior  

 

Figura 19.  Foto ilustrando o procedimento de coleta para a citologia 

 

 

Monitoramento da  exposição através da utilização de tubos passivos para 

medidas de NO2 

Para determinar as quantidades de dióxido de nitrogênio (NO2) foi aplicado o 

método passivo de acordo com Novaes e colaboradores 
(62)

. Nós selecionamos nove 

locais ao longo do circuito de carnaval (Casa de Italia, Vitória, Canela, Piedade, 

Praça Municipal, Farol da Barra, Castro Alves, Ondina Espanhol, Ondina Apart) onde 

foram instalados os dispositivos de amostragem passiva durante os 7 dias. O amostrador 

continha um filtro de celulose estéril embebido com 2% de trietanolamina, 0,05% 

o-methoxyphenol e metabissulfito de sódio a 0,025%. O nitrito produzidos durante a 

amostragem foi determinado colorimetricamente. 
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Figura 20.  Foto apresentando os métodos: determinação de NO2 pelo método de tubo passivo e medidas 

de metais no material particulado por Biomonitoramento 

 

População de Estudo 

Foram incluídos no estudo 28 trabalhadores do carnaval de Salvador que 

desenvolviam atividades durante os sete dias do evento. Durante o evento prévio de 

capacitação, que ocorre uma semana antes por todos os setores envolvidos no evento, 

foi apresentado e projeto onde os colaboradores foram convidados a participar. Neste 

momento assinaram os termos de consentimento e foi marcada a consulta oftalmológica 

em clínica da rede, para exames e coleta de dados. 

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critérios de Inclusão: Foram incluídas pessoas que aceitarem participar do 

estudo após leitura do termo de consentimento livre e esclarecido, que tenham idade 

entre 20 e 65 anos, e que trabalhavam nas diferentes funções selecionadas durante o 

período de Carnaval. 

Critérios de Exclusão: Foram excluídos fumantes, usuários de lentes de 

contato, pessoas com doenças oculares associadas, pessoas que viajem para outra cidade 

no período do estudo (7 dias) e aquelas que não aceitaram participar após leitura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. 
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3.3.3  FASE 3 – Gerenciamento do Risco  

 

A terceira etapa consistiu em aplicação de ferramentas de gerenciamento do 

risco, incluindo a comunicação de riscos. Para fins didáticos enumeramos esta etapa 

como terceira fase, entretanto ela ocorre em todas as fases do estudo, onde foram 

executadas ações de articulação e envolvimento entre as partes interessadas. Desde a 

primeira fase o cronograma de execução do projeto foi apresentado à comunidade em 

reunião com os setores interessados e divulgado amplamente pela mídia local. 

 

 

Figura 21.  Foto de Reunião entre os pesquisadores Nelzair Vianna, Dr. Leonardo Andrade e o Secretário 

de Meio Ambiente da Bahia Dr. Juliano Matos 

 

 

Figura 22.  Foto de entrevista concedida à TV na etapa de comunicação do risco 
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A ampla divulgação sobre os métodos a serem adotados para medir a poluição 

foram realizados por meio de mídia e canais de comunicação (jornais, sites 

institucionais, diário oficial e TV), conforme matéria abaixo extraída do site da 

Secretaria de Meio Ambiente da Bahia: 

 

Figura 23.  Matéria publicada em site institucional exemplificando a etapa de comunicação de riscos 
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Da mesma forma os resultados preliminares de cada fase foram apresentados sob 

a forma de relatórios, coletivas de imprensa promovidas pelo governo do Estado, bem 

como palestras em setores da comunidade e órgãos representativos. Assim foi 

contemplada a divulgação interna e externa, utilizando bases para um plano de 

comunicação de riscos, segundo Moreno e colaboradores 
(14)

. 

Relatórios finais foram apresentados à comunidade através de ação articulada 

entre os setores de saúde, meio ambiente, instituições de pesquisa, comunidade e meios 

de comunicação.  

 

 



 

 

4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

No estudo 1 a análise estatística foi feito através de análise descritiva dos 

resultados.  

Para o estudo 2 foi utilizado também um modelo de regressão linear múltipla 

onde a variável dependente foi a citologia tarsal e como variáveis explicativas as 

concentrações médias de NO2, os dias de exposição ao poluente, número de horas 

trabalhadas por dia e sintoma de olhos secos.  

As análises foram realizadas utilizando o programa R versão 2.3.1 and SPSS 

versão 15 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

 



 

 

5  RESULTADOS 

 

 

5.1  Quantificação de metais no material particulado por 

espectrofotometria de absorção atômica. 

 

As concentrações dos metais presentes no material particulado sofreram 

variações por bairro, apresentando índices mais elevados quando comparadas com os 

locais controles em áreas não urbanizadas. 

A Tabela 1 apresenta os resultados da fase 2 de biomonitoramento. Nesta 

amostragem, o bairro de Pirajá apresentou as concentrações médias mais elevadas de 

Zinco (Zn), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Cromo (Cr) e Níquel (Ni). O bairro da Pituba 

apresentou valores mais elevados para Cr, comparando com os outros bairros 

analisados. No Rio Vermelho o nível de cobre foi o que se apresentou mais elevado, 

chegando a 6 vezes maior que a média do mesmo metal para as plantas de área controle.  

Os metais avaliados se apresentaram em concentrações médias de acordo com a 

seguinte ordem: Fe>Mn>Zn>Cu>Ni. 
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Tabela 1.  Concentrações de metais encontradas no material particulado em Salvador (BA) referentes 

amostragem (outono) – Fase 2, expressos em mg/g.  

Locais Zn (mg/kg) Fe (%) Mn (mg/kg) Cr (mg/kg) Ni (mg/kg) Cu (mg/kg) 

Controle  5.3    

(4.1-8.9) 

1.6   

(1.4-1.7) 

28.9  

(27.4-30.8) 

2.8      

(2.6-3) 

0.7    

(0.6-0.8) 

1.7    

(1.5-1.9) 

Pirajá 20 

(18.2-21.7) 

3.1      

(3-3.3) 

90.9 

(87.2-97) 

4      

(3.9-4.2) 

1.1    

(0.9-1.3) 

8.4       

(7.7-9) 

Paralela I 16.7 

(14.7-17.5) 

2.1   

(1.9-2.3) 

50.7 

(42.4-54.7) 

2.6    

(2.4-2.8) 

0.8    

(0.7-0.9) 

10.4 

(7.9-13.1) 

Rio Vermelho                    14.3 

(13.3-15.4) 

2.4   

(2.1-2.7) 

62.5 

(55.1-67.4) 

3      

(2.7-3.3) 

0.8       

(0.6-1) 

12.6 

(11.8-13.7) 

C. Grande  21.2 

(18.2-22.6) 

2.5    

(2.1-2.9) 

62.9 

(53.6-70.3) 

2.9    

(2.4-3.3) 

0.7    

(0.5-0.9) 

5.8    

(5.3-6.5) 

Dique  16.8 

(15.9-18.1) 

1.7    

(1.6-1.9) 

39.4 

(33.1-45.7) 

2.2      

(2-2.4) 

0.5    

(0.5-0.6) 

4      

(3.7-4.4) 

Paralela II 12.3 

(11.9-12.7) 

1.9      

(1.8-2) 

34.5 

(31.9-37.1) 

2.2    

(2.1-2.3) 

0.6    

(0.5-0.7) 

4.3    

(4.2-4.4) 

Pituba          16.9 

(11.8-21.3) 

1.8   

(1.7-1.9) 

28.9 

(27.6-29.6) 

3.8    

(3.1-5.3) 

0.8     

(0.5-1.2) 

9.9     

(8-12.9) 

 

 

O Gráfico 1 mostra os resultados da campanha realizada durante o carnaval e 

também da região controle (neste caso Pituba,  bairro localizado fora do circuito).  

Nesta amostragem, os metais analisados foram Cadmio (Cd), Cobre (Cu), 

Manganês (Mn), Zinco (Zn), Ferro (Fe), Cromo (Cr), Cumbo (Pb) e Níquel (Ni) e 

demonstraram variabilidade da distribuição no material particulado dos diversos locais 

estudados.  

Os metais avaliados se apresentaram em concentrações médias de acordo com a 

seguinte ordem Fe>Mn>Zn>Ni>Pb>Cr>Cu>Cd. O Cd se manteve elevado nesta 

estação no bairro da Barra.  
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Gráfico 1.  Concentrações de metais no material particulado adsorvidos na Tillandsia usneoides no 

período de 7 dias, no circuito do carnaval de Salvador  
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Os pontos Vitória e Ondina I e Ondina II apresentaram os níveis mais elevados 

de Fe. O Zn se apresentou mais elevado em Ondina e Vitória. O Mn se apresentou mais 

elevado na Vitória, Carlos Gomes e Farol da Barra. O Cu se apresentou mais elevado na 

Carlos Gomes e Vitória.  

 

Gráfico 2.  Concentrações dos metais Zn, Mn, Fe e Cu no material particulado adsorvidos pela 

Tillandsia usneoides no circuito do Carnaval de Salvador   

 

  

 

 

O Cr e Ni se apresentaram mais elevados no Farol da Barra e Carlos Gomes. 

O Cd se apresentou mais elevado na Vitória, Carlos Gomes e farol da Barra. O Pb  

apresentou o nível mais elevado na Pituba, conforme resultados apresentados no 

Grafico 3.  
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Gráfico 3.  Concentrações dos metais Cr, Pb, Ni e Cd no material particulado adsorvido pela Tillandsia 

usneoides no circuito do carnaval de Salvador 

 

  

 

 

5.2  Análise morfológica e elementar por microscopia eletrônica de varredura  

 

Através da microscopia eletrônica de varredura convencional foi possível 

observar as características morfológicas das partículas adsorvidas no biomonitor, 

conforme demonstrados nas Figuras 24 a 28.  Visto que o material analisado foi 

proveniente da atmosfera urbana, originadas de fontes emissoras diversificada, as 

partículas apresentaram variabilidade nas dimensões e na forma. Observou-se que as 

partículas variaram na sua forma e tamanho, de partículas esféricas a cubos cristalinos. 

Algumas são totalmente planas e em camadas, globulares e outras são fibrosas 

provenientes de poeira urbana. Apresentaram-se isoladas ou agregadas formando 
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aglomerados, e em alguns casos aparentando partícula única. A superfície das partículas 

também apresentou diferentes texturas, algumas são lisas enquanto outras são muito 

irregulares e porosas.   

As figuras mostram imagem com diferentes tipos de aumento mostrando 

características morfológicas das partículas sobre as escamas. Detalhe de algumas partículas 

com diferentes formatos, retangulares, arredondadas, cilíndricas e outras amorfas.  

             

Detalhes morfológicos estão representados nas figuras abaixo: 

 

Figura 24  (A, B, C e D). MEV de Tillandsia usneoides que foram expostas no bairro Campo Grande 

por 45 dias, mostrando o material particulado adsorvido na superfície da planta 
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Figura 25  (A, B, C e D). MEV de Tillandsia usneoides que foram expostas no bairro Dique do Tororó 

por 45 dias, mostrando o material particulado adsorvido na superfície da planta. Fig. 2A: Imagem de 

baixo aumento mostrando diferentes partículas sobre as escamas. Fig. 2C: Partícula poligonal com 

partículas menores aderidas  
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Figura 26  (A, B, C, D, E e F). MEV de Tillandsia usneoides que foram expostas no bairro Pituba por 

45 dias no verão, mostrando o material particulado adsorvido na superfície da planta. A: Detalhe de um 

tricoma 
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Figura 27  (A, B, C e D). MEV de Tillandsia usneoides que foram expostas no bairro Paralela por 45 

dias no verão, mostrando o material particulado adsorvido na superfície da planta. A: Imagem pequeno 

aumento mostrando detalhe de aglomeração em partículas adsorvidas na superfície da planta. B: partícula 

apresentando superfície plana. C: Imagem apresentando detalhe de partículas menores que 5µm  
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Figura 28  (A, B, C e D). MEV de Tillandsia usneoides que foram expostas no bairro Pirajá por 45 dias 

no verão, mostrando o material particulado adsorvido na superfície da planta  

 

 

5.3  Espectros de microscopia eletrônica de varredura com microanálise 

de raios-x (EDS) 

 

Através da microscopia eletrônica de varredura com microanálise de raios-X foi 

realizada a análise elementar das partículas adsorvidas na superfície da planta. As partículas 

analisadas apresentaram na sua composição átomos de C, O, Na, Al, Si, Cl, K, Ca. 

A Figura 29 representa um espectro de uma partícula destacando a presença de 

alguns dos metais estudados, tais como Cu, Cr e Mn. 
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Figura 29.  Espectro de caracterização elementar por microscopia eletrônica de varredura (microanálise 

de raios-X)  da partícula adsorvida na superfície da planta 

 

 

A distribuição das dimensões das partículas adsorvidas à superfície da planta 

foram distribuídas nas faixas de 0-2,5; 2,5-10; 10-50; 50-100 µm e está representada na 

Figura 30. Partículas na faixa de 2,5 µm apresentaram percentuais acima de 60% no 

Campo Grande, Dique, Paralela e Pirajá. Todos os bairros apresentaram percentuais 

acima de 70% de partículas até 10 µm. Estes resultados demonstraram que o material 

particulado analisado da atmosfera urbana de Salvador, se encontrou predominantemente 

na faixa de partículas inaláveis. 

 

 

Figura 30.  Distribuição das partículas por tamanho aerodinâmico retidas pelo biomonitor  
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5.4  RESULTADOS ARTIGO 2 – Análise de Risco: Estudo de Caso 

 

5.4.1  Etapa 1 – Identificação do Perigo  

 

Determinação de PM 2,5 

O Gráfico 4 apresenta resultados das mensurações realizadas pela técnica 

nefelométrica utilizando o equipamento portátil com leitura a laser nos locais do circuito 

carnavalesco: sem trio, trios novos, trios velhos(trajeto) e concentração de trios. 

Os locais analisados apresentaram diferentes concentrações de material particulado. 

Foram detectados níveis elevados de partículas com média de 600 g/m
3
 na área de 

concentração dos trios, em ordem decrescente para o trajeto com médias de 200 g/m
3 
e 

75 g/m
3 

para trios novos e velhos respectivamente. Nos locais sem trio detectamos 

média de 30 g/m
3
. Observamos que os trios velhos apresentaram níveis mais elevados 

de emissão de partículas quando comparados aos trios novos. Nos locais onde a 

circulação do ar estava comprometida, os picos de material particulado apresentaram 

níveis mais elevados (750 g/m
3
).  
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Tabela 2.  Concentração de PM2.5 (g/m
3
) por nefelometria nas áreas controle, trios novos, trios velhos 

e concentração de trios. Os valores estão expressos em medias e desvio padrão  

 Área controle 

(sem trios) 

Trios Novos 

 

Trios velhos 

 

Concentração 

de trio 

Média (g/m
3
) 19.1 52.4 210 580 

Desvio padrão 2.5 9.4 69.1 134 

 

 

Gráfico 4.  Concentração de material particulado (PM2,5) medidos pela nefelometria (g/m
3
) 
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Tabela 3.  Concentração de material particulado total medido pelo método gravimétrico  (g)  

 Área controle  

(sem trios) 

Ruas do circuito Área de 

concentração  

Média (g) 15.5 20.9 35.6 

Desvio padrão 2.3 4.6 6.7 

 

 

Gráfico 5.  Concentração de poeira medida pelo método gravimétrico (g) 

 

 

 

Os resultados utilizando  técnicas gravimétricas e nefelométricas apresentaram 

resultados equivalentes de acúmulo de poeira detectáveis (Gráficos 4 e 5).  

O Gráfico 6 apresenta resultados das mensurações realizadas em ambiente 

interno (camarotes) no circuito do carnaval. As concentrações de PM2.5 dentro dos 

camarotes foram registradas pelo nefelômetro, apresentando medias de 400,28 g/m
3
 

durante a passagem do trio em ambiente aberto, 1265 g/m
3
 em ambientes fechados  e 
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53.03 g/m3 nas varandas dos camarotes. Picos de até 1600 g/m
3
 foram detectados em 

ambiente fechado e climatizado. 

 

Tabela 4.  Concentrações de material particulado medidos pela nefelometria em áreas de camarotes no 

circuito do carnaval (Sacadas, Camarotes com ventilação natural, Camarotes climatizados) 

 Sacada próximas a 

passage dos trios 

Áreas abertas 

(ventilação natural) 
Áreas fechados 

(climatizados) 

Médias (g/m
3
) 53.7 390 1,265 

Desvio padrão 15.4 180 650 

 

 

Gráfico 6.  Concentração de material particulado (PM2.5) medido pela nefelometria em camarotes 

(sacadas, ambientes climatizados e ambientes com ventilação natural) no circuito do carnaval 
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5.4.2  Etapa 2: Avaliação de exposição à saúde humana  

 

As concentrações de NO2 variaram de 30,5 g/m
3
 a 79,7g/m

3
. O tempo de 

exposição avaliado variou entre 3 e 6 dias, e o número de horas trabalhadas por dia 

variou de 5 a 24h. Os sintomas mais frequentes de desconforto ocular foram ardor 

(64%), irritação (54%) e olhos vermelhos (46%). Obtiveram-se resultados significativos 

associando o número de pontos PAS positivos (muco) na citologia tarsal com as 

concentrações médias de NO2 (p<0,05, R
2
=0,33).  

 

Tabela 5.  Concentrações de NO2 obtido pelo método de tubo passivo (µg/m
3
)  

Locais 

Casa  

Itália Vitória Canela Piedade 

Praça 

Municipal 

Farol da 

Barra 

Castro 

Alves 

Ondina 

Espanhol 

Ondina 

Apart 

Mean NO2 70.94 74.83** 65.86 47.60 34.63* 43.04 40.66 57.24 36.26 

Range 

65,87-

76,01 

69.92-

79.72 

60.45-

71.26 

47.25-

47.94 

30.45-

38.79 

40.5-

45.71 

39.14-

42.18 

53.01-

61.47 

33.72-

38.79 

* Controle (ruas sem trios).  **Area de concentração de trios 

 

 

5.4.3  Etapa 3 – Etapa de comunicação de riscos 

 

A tabela 6 apresenta a divulgação em mídia onde o tema foi apresentado à 

comunidade através de matérias veiculadas em imprensa escrita, bem como publicações 

institucionais. Este indicador representa a fluidez da informação científica sendo 

apresentada à comunidade e setores interessados na abordagem de análise de riscos. 
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Tabela 6.  Lista de matérias publicadas em mídias 

Título  Tipo de mídia 

Monitoramento do Ar no Carnaval Bahia Viva, Salvador, p. 22 - 23, 05 abr. 2008. 

Poluição do ar excede limites no carnaval. A Tarde, Salvador, 15 fev. 2008. 

Pesquisa monitora poluição do ar Correio da Bahia, Salvador, p. 3, 31 jan. 2008. 

Salvador é uma das campeãs em doenças respiratórias. Correio da Bahia, Salvador, p. 4, 15 set. 2007 

Ar fica mais poluído no carnaval A TARDE, Salvador, p. 7 - 7, 11 maio 2007 

Descarbonizando o carnaval da Bahia Folha de São Paulo, São Paulo, 18 fev. 2007. 

Saúde monitora emissão de poluentes por trios elétricos 
durante carnaval 

Diário Oficial do Município, Salvador, 17 fev. 2007. 

Bromélias vão indicar se carnaval tem poluição A TARDE, Salvador, p. 5 - 5, 14 fev. 2007. 

Qualidade do ar será monitorada Correio da Bahia, Salvador, 14 fev. 2007 

Bioquímica vai monitorar qualidade do ar no carnaval de 
Salvador 

Tribuna da Bahia, Salvador, p. 9 - 9, 14 fev. 2007 

Folia Baiana levanta poeira e aguça a atenção de 
especialistas 

ASCOM, Salvador, 06 fev. 2007 

 

 

5.4.4  Resultados em tomada de decisão local 

 

A evidencia científica utilizada como suporte para a tomada de decisão foi 

demonstrada através da publicação do Decreto Municipal nº 20.505 - Estatuto das 

Festas Populares, pela Prefeitura Municipal de Salvador, em 28 de dezembro de 2009 

(em anexo). Neste regulamento foi incluído o monitoramento da qualidade do ar durante 

o período de carnaval, de festas populares e de outros eventos que porventura necessitem do 

licenciamento e que estejam incluídos no calendário oficial ou privados em Salvador.  

Ações de ciência e políticas públicas ocorreram durante o processo de análise de 

risco da poluição do ar em Salvador. Na tabela 7 está listado um paralelo destas ações 

entre os anos de 2005 e 2014. 
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Tabela 7.  Ciência e Política Pública sobre Qualidade do Ar em Salvador, BA, resultantes da Ação 

Intersetorial 

Data Ciência  Política Pública 

2005 Inicio do Estudo  Biomonitoramento usando Tillandsia usneoides  

2006 I Workshop de Poluição Atmosférica e Saúde Humana 

 

Diálogo Intersetorial para implantação da Rede 
de Monitoramento da Qualidade do Ar 

2007 Estudo de caso no Carnaval – Fase 1-Caracterização do Risco 

Conclusão do estudo Biomonitoramento usando Tillandsia 
usneoides – Fase 1 

 

2008 Estudo de caso no Carnaval – Fase 2 – Dose resposta Campanha carnaval Sustentável 

2009 Estudo de caso Carnaval – Fase 3 – Comunicação de Riscos Utilização de Biodiesel pelos trios 

Publicação Decreto Municipal 

2010 Biomonitoramento – Fase 2 

 

Elaboração do Projeto NIQA – Núcleo Intersetorial para a 

Qualidade do Ar - Copa 

Inicio de Instalação da Rede de Monitoramento 

da Qualidade do Ar em Salvador 

2011 II Workshop de Poluição Atmosférica e Saúde Humana Implementação do NIQA- Núcleo Intersetorial 
para a Qualidade do Ar – Copa 2014 – 

Protocolo para Rede de Pesquisa 

2012 Curso Comunicação de Riscos 

Estudo com PRONEX Asma 

-Poluição do Ar e Asma Grave em Salvador: Um estudo caso 

controle 

 

2012 Biomonitoramento em Estações da Rede Automática de Salvador Elaboração do Plano de Comunicação de 

Riscos sobre Qualidade do Ar para o Carnaval 

de Salvador 

2013 Poluição do ar, Densidade do Tráfego e áreas destinadas à 

atividade física em Salvador: Abordagem utilizando SIG 

Elaboração de Campanha Carona Solidária 

2014 Poluição do Ar e Doenças Cardiovasculares em Salvador, BA: uma 
Análise de Serie Temporal. 

-Campanha Eu Promovo o Carnaval 
Sustentável 

-Aquisição de dois nefelômetros, 

(equipamentos portáteis para medição de 
material particulado) pela Vigilância em Saúde 

Ambiental de Salvador-VIGIAR  

 

 



 

 

6  DISCUSSÃO 

 

 

6.1  Estudo biomonitoramento 

 

O monitoramento da qualidade do ar é obrigatório em todo o mundo e têm sido 

feito através de diversas técnicas, sejam instrumentais ou utilizando biomonitores, 

considerando a disponibilidade de infra-estrutura de cada região. Países desenvolvidos, 

onde já existem estações de monitoramento automatizadas para o controle da qualidade 

do ar, têm utilizado o biomonitoramento para acompanhar a dispersão de poluentes na 

atmosfera, e em outras circunstâncias para observar o acúmulo destes poluentes em 

organismos vivos 
(111)(112)

. Em países em desenvolvimento são escassas as estações de 

monitoramento mecânico. No Brasil, capitais como São Paulo e Rio de Janeiro embora 

já apresentem um sistema de monitoramento automatizado, também tem utilizado 

biomonitores como modelo de estudo para quantificação de metais adsorvidos nas 

partículas atmosféricas 
(11) (113) (114) (115) (116)

.  O monitoramento contínuo realizado pelo 

nosso estudo tem demonstrado a relevância do acompanhamento desses contaminantes 

na atmosfera de Salvador. 

A detecção de metais no material particulado permite  traçar o perfil de possíveis 

fontes emissoras bem como acompanhar o nível de emissão ao longo do tempo. 

Os nossos resultados são indicativos de contaminação e acúmulo destes elementos na 

atmosfera  e que estes podem estar disponíveis para inalação já que os biomonitores 

foram instalados em altura compatível com o ar inalável por um indivíduo.  
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Conhecida popularmente como “falsa barba de velho” ou “barba de bode”, a 

Tillandsia usneoides foi o modelo de biomonitor utilizado para acessar metais no material 

particulado presente na atmosfera urbana de Salvador também por ser um método eficaz, 

de baixo custo, bem como por permitir a avaliação em diversos locais concomitantemente, 

sendo os resultados comparáveis 
(113)

. Revelou ser um modelo acessível às localidades 

que ainda necessitam de algum dado ambiental para implementar ações de Vigilância, 

portanto uma ferramenta alternativa ao método mecânico na primeira etapa do processo 

de análise de riscos, indicando a existência do perigo. 

A quantificação de metais no material particulado retido pelo biomonitor foi 

analisada por espectrofotomotria de absorção atômica de chama, técnica utilizada 

amplamente em laboratórios de análises e de pesquisas para quantificação de diversos 

átomos. O biomonitoramento requer um trabalho a longo prazo, já que fatores 

meteorológicos influenciam fortemente sobre a dispersão do material particulado. 

Nossos resultados obtidos em duas campanhas mostraram que as concentrações de 

metais sofreram variações espaciais e temporais, apresentando heterogeneidade nos 

locais monitorados. Os resultados de Salvador quando comparados com área controle 

(áreas não urbanizadas ou com baixa intensidade de tráfego), as diferenças foram claras, 

apontando que Salvador possui disponibilidade de metais na atmosfera. Na amostragem 

realizada durante o carnaval houve diferença observada quando comparadas área 

controle (sem trios) e área de concentração de trios. Isto reforça a utilização da técnica 

para detecção de elementos traços em áreas com intenso fluxo de veículos. 

Até o momento não existem valores referenciais para estes metais na atmosfera 
(92)

, 

exceto para o Pb. Os nossos resultados revelando a presença de metais não são 

comparáveis aos padrões da qualidade do ar da legislação vigente visto que os 
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resultados são expressos em massa, enquanto que os padrões adotam medidas em 

volume cúbico de ar. Observou-se que elementos como Pb ainda encontra-se espalhado 

pela cidade de Salvador. Gasolina aditivada com este elemento (chumbo tetraetila) não 

é mais utilizada no Brasil desde 1992, entretanto ainda são usados em combustíveis de 

aviões e helicópteros, bem como na fabricação de pneus e asfalto.  

A mensuração de partículas em volume de ar (g/m
3
) considerando o seu  tamanho 

aerodinâmico em suspensão no ar, é geralmente realizada através de equipamentos 

mecânicos. Entretanto no presente estudo com a técnica de biomonitoramento e análise 

morfológica das partículas utilizando a microscopia eletrônica de varredura, foi possível 

estimar o tamanho de partículas predominantes na atmosfera urbana de Salvador. 

A  partir da medida de partículas aderidas à superfície da planta observou-se que o 

material particulado das amostras analisadas apresentou 60% de partículas na faixa de 

2,5 e 10m, e desta forma pôde-se estimar, que o material particulado da atmosfera 

urbana de Salvador está na faixa de partículas respiráveis.  

O Pb apresentou concentrações mais elevadas na Pituba em amostragem 

realizada no verão. Um estudo de determinação de metais em material particulado de 

2,5m realizado em Atenas, demonstrou que alguns elementos apresentam 

concentrações mais altas em determinada estação do ano. No referido estudo, os 

elementos Pb e Ni apresentaram concentrações mais elevadas na estação mais quente, 

sendo que o Pb, dentre os cinco elementos estudados, foi o que apresentou um 

percentual maior (64%) do PM2,5  na estação quente 
(117)

.  

Conhecer a composição química das partículas permite uma melhor investigação 

epidemiológica para se avaliar a real exposição ambiental e os efeitos à saúde humana. 

Bell e colaboradores realizou um estudo onde caracterizou a variação temporal e 
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espacial na composição química do material particulado (PM 2,5) nos Estados Unidos 

com o objetivo de identificar os componentes para avaliação em estudos 

epidemiológicos futuros 
(48)

. Os resultados apontaram para  a complexidade da mistura 

de componentes do MP e a sua variabilidade por estação e região. Sabe-se que muitos 

estudos epidemiológicos têm demonstrado os  efeitos do MP sobre mortalidade 
(23)

 e 

sobre admissões hospitalares 
(30) (46)

 
(118)

. As diferenças regionais podem refletir 

variações na composição do MP e suas fontes de origem. 

A contaminação por metais apresentou variação de acordo com o local da 

amostragem, entretanto os metais Fe, Mn e Zn são encontrados em níveis mais 

elevados. No circuito do carnaval os locais que apresentaram níveis mais elevados 

foram Vitória, Carlos Gomes e Barra, onde havia concentração de trios. Tais resultados 

demonstraram a variabilidade da distribuição destes elementos no material particulado, 

que podem ser influenciados tanto pelas fontes emissoras, direção dos ventos, 

topografia e condições meteorológicas 
(119)

. 

Os metais avaliados apresentaram concentrações médias no material particulado 

em ordem decrescente Fe>Mn>Zn>Ni>Pb>Cr>Cu>Cd. O Cd apresentou o nível 

mais  elevado no bairro da Barra e o Pb na Pituba. Resultados de estudo anterior do 

nosso grupo 
(11)

 sinaliza a presença de concentrações elevadas destes metais nos 

mesmos locais.  

Sabe-se que mesmo em baixas concentrações alguns metais podem apresentar 

maiores riscos à saúde humana devido ao potencial de acúmulo, a exemplo de Pb e Cd. 

Mesmo os metais essenciais ao metabolismo humano como Fe e Zn, quando em altas 

concentrações podem causar estresse oxidativo gerando radicais livres e 

consequentemente interferir em metabolismos celulares 
(120)

 (Donaldson et al., 1997). 
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Através da análise morfológica por microscopia eletrônica foi possível observar 

as características das partículas adsorvidas no biomonitor. Embora a composição 

química das partículas seja similar, a sua morfologia pode ser muito diferente, 

apresentando partículas mais irregulares ou mais esféricas. A informação obtida em 

relação à morfologia da partícula é importante para identificação das fontes emissoras, 

de abrasão mecânica ou combustão. A identificação da distribuição interna dos 

elementos pode ajudar a distinguir partículas originadas por diversas fontes, coletando-

as, analisando-as e comparando com aquelas coletadas na atmosfera 
(54)

. 

O método de microanálise de Raios-X (EDS) permitiu analisar a composição 

elementar do material particulado ao estudar partículas de diâmetros menores que 10 m, 

que são inaláveis e oferecem maior risco à saúde. A presença de metais no particulado 

fino merece uma atenção especial devido a possibilidade de maior penetração no 

organismo e elevado grau de toxicidade. Alguns elementos como Cd e As tem sido 

classificados como potencialmente carcinogênicos e suas concentrações no particulado 

fino são importantes para avaliação de risco. Muitos compostos de metais apresentam-se 

como óxidos, mais prevalentes em frações grossas. Silicatos se apresentam em 

abundância proveniente do solo. Estudo de análise elementar demonstrou diferentes 

tipos de particulados: Partículas ricas em Carbono; carbonato de Ca e Mg; sulfatos de 

Ca; sílica; silicatos e partículas ricas em Fe 
(121)

. Buscamos através destas análises, 

estudar partículas de menor diâmetro e identificar a presença de metais. Nas amostras 

neste trabalho foram evidenciadas contaminação por Cu, Cr, Zn Cd, Mn, Ti e Fe. 

Um  estudo de análise elementar demonstrou que elementos como Cu, Cr e Zn são 

encontrados predominantemente em partículas < 21µm 
(122)

. Em outro estudo de 

distribuição de material particulado e sua associação com metais pesados em rodovias, 
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ficou clara a relação entre o tamanho da partícula e a concentração de determinados 

metais. Pb, Cd , Ni, Cu e Mn se apresentaram em partículas finas, intermediárias e 

grossa e o Fe foi principalmente encontrado em partículas grossas 
(123)

. 

O biomonitor foi transplantado para locais, cuja altura, as pessoas circulam e 

respiram. As partículas que foram retidas pela planta poderiam ter sido aspiradas pelas 

pessoas, já que foi demonstrado que se encontraram predominantemente na faixa dos 

inaláveis. Análise das concentrações e distribuição de metais no material particulado 

atmosférico urbano utilizando métodos instrumentais para coleta apontam para a 

predominância de partículas >2,1m na proporção de 55-64%, próximo às rodovias, 
(122)

 

o que comprova a emissão de partículas finas geradas pelo tráfego de veículos. 

O setor de transportes é o maior responsável pela geração de PM2,5, devido à 

exaustão veicular que emite partículas muito pequenas. Estas partículas colidem, 

agregam e aglomeram constituindo predominantemente a fração fina do material 

particulado 
(124)

. Partículas maiores estão relacionadas com a poeira proveniente do 

intenso tráfego nas rodovias. Os nossos resultados apontam para a predominância de 

particulado fino possivelmente originado do intenso tráfego de veículos, visto que os 

locais monitorados foram das principais vias de trânsito da cidade e de um evento com 

presença intensa de caminhões e de outros geradores de energia movidos a diesel. 

Existe um interesse cada vez maior em caracterizar as dimensões e formas das 

partículas que causam efeitos adversos ao sistema respiratório. Entretanto são ainda 

insuficientes estudos que relacionam a toxicidade da partícula aos eventos adversos de 

saúde. Conhecer a composição do material particulado que pode conter metais, compostos 

orgânicos, componentes biológicos, sulfatos, nitratos, acidez e presença de gases 

adsorvidos tais como ozônio é fundamental para o entendimento da sua toxicidade 
(125)

. 
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Alguns estudos têm associado diferentes elementos presentes no MP com mortalidade 

incluindo Fe, Ni e Zn 
(126)

 nitrato de amônio, monóxido de carbono, carbono elementar e 

nitratos 
(127)

. 

Em Salvador não existem investigações epidemiológicas locais que relacionem a 

prevalência de alergias respiratórias com a poluição atmosférica, embora estudo de asma 

tenha revelado uma  prevalência desta morbidade em 27,1% 
(128)

. Recursos financeiros de 

grande porte são alocados para controle desta doença 
(129)

, desta forma a investigação de 

fatores de risco ambientais poderia ser útil para a adoção de medidas preventivas, 

contribuindo também para a otimização destes recursos. A carência destes estudos se deve 

principalmente à falta de informações ambientais, visto que, a cidade de Salvador até 

então, não oferecia nenhum tipo de monitoramento para avaliar a qualidade do ar. 

 

 

6.2  Estudo de caso em análise de riscos 

 

De acordo com a abordagem em análise de riscos proposta pela U.S. EPA 
(3)

, o 

desenvolvimento de algumas etapas são essenciais para a abordagem: caracterização de 

risco, avaliação de risco, gerenciamento de risco e comunicação de risco, são essências 

para condução deste processo. O presente estudo corrobora com o desenvolvimento 

destas etapas no estudo de caso do evento de massa em Salvador.  

A escolha deste cenário para a abordagem em análise de riscos consiste em 

critérios que definem um evento de massa como sendo um contexto que pelas atividades 

coletivas movimentem e/ou atraiam um elevado contingente de pessoas vindas de todas 

as partes do país e do mundo.  O carnaval em Salvador, considerado o maior evento de 
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massa do mundo, utiliza trios elétricos, que comandam o desfile, por onde seguem 

aproximadamente 2 milhões de pessoas e cerca de 170 mil trabalhadores ao longo de 

um circuito de 11 km 
(130)

.  Estes trios elétricos utilizam óleo diesel como matriz 

energética. Durante 7 dias, os foliões e trabalhadores são expostos ao material 

particulado e gases tóxicos por até mais de 12 horas por dia. Os poluentes emitidos pela 

combustão do diesel pode ser um importante fator de risco também para o surgimento 

de doenças respiratórias e oftalmológicas, manifestações clínicas comuns no período 

pós carnaval. Além do desfile de trios a festa também possui estruturas de camarotes no 

entorno do circuito carnavalesco. Alguns destes camarotes recebem diariamente cinco 

mil pessoas por dia em área de dois mil e quinhentos metros quadrados. Segundo 

relatório da Emtursa, órgão oficial  responsável pela organização do evento, a média em 

toda extensão da festa é de 4 pessoas por metro quadrado. Esses camarotes em sua 

grande parte possui áreas fechadas com sistema de ar condicionado, outras áreas com 

ventilação natural, além de áreas abertas bem próximas ao desfile dos trios na desfile. 

Os níveis de material particulado gerado pelos trios elétricos, demonstrados na 

primeira fase do estudo, apresentaram níveis acima dos padrões da Organização 

Mundial de Saúde  que preconizava médias diárias de 20 g/m
3  (1)

.  Os resultados desta 

fase  identifica a presença do perigo (contaminação) no circuito do carnaval, o que 

determina a necessidade de realização das etapas subsequentes para o gerenciamento de 

risco da população exposta.   

Foi possível verificar que as técnicas para a mensuração dos poluentes, 

gravimetria e nefelometria utilizadas apresentaram resultados  comparáveis quando 

observados locais “sem trio” e “concentração de trios”. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde a utilização de métodos alternativos para detecção de poluentes 
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devem ser estimulados em localidades onde os recursos são escassos. Os nossos 

resultados contribuem para a sugestão de viabilidade da técnica gravimétrica, visto que 

o gradiente de concentração da poeira acumulada durante o período estudado foi 

compatível com os níveis de material particulado medidos pelo método nefelométrico. 

O presente estudo mediu os níveis de partículas no interior dos camarotes. A alta 

concentração de material particulado em ambientes internos verificados em ambientes 

climatizados nos camarotes, possivelmente não apresenta correlação com o ambiente 

externo. Nos ambientes fechados dos camarotes, com sistema de ar condicionado, foram 

encontradas fontes emissoras de poluição do ar tais como cigarro, gelo seco e produtos 

químicos utilizados em salões de beleza. Alguns locais foram detectados pobre 

ventilação, o que pode ter influenciado os altos níveis de material particulado encontrados 

em ambientes internos. Nossos achados corroboram com estudo realizado em ambientes 

internos que apresentaram níveis de particulado variando de 318 to 2000 g/m
3
 

(Junquer et. al., 2000).  

A plausibilidade da exposição ocular à poluição atmosférica já foi reportada na 

literatura 
(62)

 bem como a perda da qualidade de vida devido à doenças respiratórias e 

cardiovasculares associadas às diferentes concentrações de partículas inaláveis 
(89)

. 

Na fase 2 da abordagem metodológica (avaliação de risco) se discute a importância de 

um estudo que possa avaliar o impacto da exposição ambiental à saúde humana. 

Para  esta etapa do processo vários tipos de desenho de estudo podem ser utilizados, tais 

como estudos epidemiológicos, toxicológicos e avaliação de dose-resposta conforme 

amplamente descrito na literatura 
(80) (90) (127)

. Nosso resultado demonstrou impacto à 

saúde através associação entre a presença de maior quantidade de muco e concentrações 

de poluição ambiental.   
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Considerando que este tipo de exposição pode representar riscos à saúde de 

foliões e trabalhadores, este diagnóstico constitui numa ferramenta importante para a 

tomada de decisões em políticas públicas e fiscalização eficiente das fontes poluidoras 

no circuito carnavalesco.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde a comunicação de riscos é um 

componente necessário para os programas de gerenciamento da qualidade do ar, 

sobretudo pela possibilidade de encaminhamento dos resultados preliminares aos órgãos 

e gestores responsáveis pela tomada de decisão no controle das fontes emissoras. 

A  comunicação de riscos deve alcançar todos os potencias stakeholders, incluindo 

gestores, setor privado, mídia e o público em geral. Neste estudo observamos que as 

informações divulgadas pela mídia facilitou o diálogo e conscientização da opinião 

pública. Contribuiu para a interlocução com o poder público e inclusão deste tema em 

agenda de governo, onde ocorreram reuniões e audiências com esferas representativas 

firmando a pauta de discussão na busca de soluções para a questão.  

De acordo com a Instrução Normativa nº 1/2005, do Ministério da Saúde, a 

parceria entre os setores de saúde, ambiente e academia para elaboração de estudos é 

competência da esfera federal, estadual e municipal, onde consta  como atribuição do 

órgão de Vigilância em Saúde Ambiental promover, coordenar e executar estudos e 

pesquisas aplicadas na área de vigilância em saúde ambiental. Assim, através deste 

órgão na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador foi iniciada a articulação 

intersetorial incluindo diversos saberes para a realização deste estudo. Para tanto fez-se 

necessário o envolvimento de stakeholders, com propósitos em comum, tais como 

setores de saúde, ambiente, mídia, comunidade e academia. No presente estudo a 

ciência foi experimentada no contexto da ação, onde buscou validar métodos e levantar 
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os indicadores para subsidiar decisões locais no tocante à regulamentação das emissões 

atmosféricas em evento de massa em Salvador.  

A participação do setor acadêmico na abordagem de avaliação de riscos é de 

caráter multi e interdisciplinar 
(72)

, o que revela a necessidade de formação de rede em 

pesquisa para o enfrentamento das questões levantadas, com capacidade técnica e 

operacional para planejar o escopo da análise, definindo os métodos e técnicas a serem 

utilizados para as fases de caracterização,  avaliação de impacto à saúde e comunicação 

dos riscos. Segundo Thiollent 
(131)

 o grande desafio da pesquisa no plano da pesquisa 

ação, talvez seja o de unir as exigências da tomada de decisão no plano do agir, com as 

exigências cientificas no plano do saber. 

A tomada de decisão em políticas públicas locais é o resultado esperado num 

processo bem sucedido de análise de análise de riscos. A articulação intersetorial 

prevista nesta abordagem e a fluidez de comunicação entre os setores envolvidos 

permitiu que os resultados apresentados sob a forma de relatórios preliminares ao órgão 

gestor pudessem ser incluídos na pauta de discussão de um decreto municipal acerca da 

organização de festas populares. Ainda em 2008, ocorreu o lançamento da campanha 

“Carnaval Sustentável” por iniciativa do governo e apoio da iniciativa privada, onde os 

trios passariam a utilizar o biodiesel. Neste primeiro ano a campanha teve fraca adesão, 

justificada pela dificuldade de fornecimento de combustível limpo, que pudesse atender 

a demanda no carnaval. Em 2009, a publicação do Decreto nº 20.505/2009 pela 

Prefeitura Municipal de Salvador, atribuiu competência para o monitoramento da 

qualidade do ar durante o carnaval e outros eventos de massa, ao órgão de ambiente e 

demais órgãos de atividades correlatas.  Este fato fortaleceu as ações iniciadas voltadas 

ao controle das fontes emissoras no circuito, tais como campanhas para mudança de 
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matriz energética utilizada pelos trios. Em 2009, a campanha para utilização de 

biodiesel se apresentou mais estruturada onde uma parceria público-privada garantia o 

fornecimento do combustível aos trios elétricos e carros de apoio no circuito. Nos anos 

subsequentes o poder público fez novas recomendações ao setor privado responsável 

pelos veículos. Em contrapartida o governo fornece um selo de qualidade aos trios que 

utilizam o Biodiesel. Em 2014 foi utilizado o combustível B50 em trios elétricos e 

carros de apoio.  

Incertezas são inerentes em todos os estágios da avaliação de risco. De acordo 

com a Environmental Protection Agency (EPA) 
(3)

 os critérios metodológicos devem 

estar claramente disponíveis para análise científica. Muitas vezes uma tomada de 

decisão utiliza inferências resultantes de estudos epidemiológicos. Investigações 

toxicológicas também são importantes para conhecer a função dose-resposta e assegurar 

o nível de exposição tolerável pelo organismo, quando se trata de contaminante 

desconhecido. Fator limitante considerado neste estudo é resultante da pesquisa no 

contexto da ação que apresenta peculiaridades no tempo de realização do estudo. Para a 

execução do protocolo exige-se habilidade da equipe no sentido de intervir e gerenciar 

os processos em tempo que viabilize a implementação da técnica científica. Considero 

também como limitação o recorte do tempo que o método foi aplicado, onde a estrutura 

montada para a realização do carnaval ocorre às vésperas do evento, o que não permite 

repetição do experimento, e assim só permitir trabalhar com as amostras factíveis de 

serem coletadas no evento. Estudos de impacto à saúde dos grupos vulneráveis tais 

como categorias de trabalhadores cordeiros e ambulantes devem ser estimulados. 

De acordo com as agencias internacionais 
(1) (3) (13)

 a comunicação de riscos é um 

componente necessário para os programas de gerenciamento da qualidade do ar, 
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sobretudo pela possibilidade de encaminhamento dos resultados preliminares aos órgãos 

e gestores responsáveis pela tomada de decisão no controle das fontes emissoras. 

A  comunicação de riscos deve alcançar todos os potencias stakeholders, incluindo 

gestores, setor privado, mídia e o público em geral. Um programa efetivo de comunicação 

de riscos pode modificar comportamentos e decisões acerca do controle e exposição das 

fontes emissoras 
(87)

. Neste estudo observamos que as informações divulgadas pela 

mídia facilitou o diálogo e conscientização da opinião pública. Contribuiu para a 

interlocução com o poder público e inclusão deste tema em agenda de governo, onde 

ocorreram reuniões e audiências com esferas representativas firmando a pauta de 

discussão na busca de soluções para a questão.   

 

 

6.3  Considerações finais 

 

O monitoramento atmosférico constitui uma necessidade premente para a 

realização de diagnóstico da situação ambiental, visto que o crescimento das fontes 

emissoras em nossa cidade se encontra em plena expansão. 

Embora Salvador apresente condições geográficas que facilitam a dispersão dos 

poluentes na atmosfera, a emissão gerada pelo intenso tráfego de veículos pode expor 

diretamente as pessoas que circulam ou residem próximas a estas vias. Partículas de 

menor diâmetro permanecem mais tempo suspensas no ar e apresentam maior 

probabilidade de penetrar nas vias aéreas.  

As informações ambientais além de serem cruciais para a construção de políticas 

de saúde ambiental, coerentes e eficazes, são também fundamentais para o avanço em 
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investigações epidemiológicas e estudos bem delineados sobre a relação entre poluição 

do ar e saúde. 

Considerando que este tipo de exposição pode representar riscos à saúde de 

foliões e trabalhadores, este diagnóstico constituiu numa ferramenta importante para a 

tomada de decisões em políticas públicas e fiscalização eficiente das fontes poluidoras 

no circuito carnavalesco.  

O presente estudo forneceu indicador ambiental referente à presença de metais 

no ar de Salvador, o qual possibilitou implementação de ações do VIGIAR. Integrou 

ações do Estado da Bahia e do Município de Salvador no controle e na fiscalização das 

fontes emissoras através de parcerias interinstitucionais, entre os órgãos de fiscalização 

de saúde e meio ambiente, bem como centros de pesquisa. Estabeleceu uma rede de 

informações para implementar as ações de fiscalização, prevenção e proteção à saúde 

humana atendendo à demanda de gestão interdisciplinar e intersetorial. 

Além disso considero que  uma das principais contribuições deste estudo, 

sobretudo pela necessidade de aplicação de métodos e técnicas que exigem  saberes 

complexos em diversas disciplinas, foi a formação de uma rede temática transdisciplinar 

que congregou profissionais diversos que atuam em sete instituições públicas (UFBA, 

SMS,  SMA, SEMA, USP, UFRJ, e FIOCRUZ) de três Estados brasileiros (SP, RJ e 

BA), que facilitou a transferência de tecnologia e conhecimento de técnicas especificas 

para as ações no serviço, como por exemplo análises morfológicas através de microscopia 

eletrônica, análise química de metais utilizando  espectrofotometria de absorção atômica 

e outros métodos laboratoriais. 

A fiscalização prévia dos trios e matriz energética no circuito do carnaval pode ser 

recomendada como uma ação de vigilância sanitária e ambiental, além de implementação 
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de um plano de comunicação de riscos durante o evento, envolvendo a comunidade para o 

autogerenciamento do risco, onde o poder público possa disponibilizar informações sobre 

o acesso aos índices de qualidade do ar, bem como informações sobre a prevenção e 

gerenciamento de sintomas respiratórios. 

São necessários estudos posteriores para avaliação de impacto em doenças 

respiratórias e ensaios toxicológicos para avaliar a cinética destes elementos no organismo 

humano, bem como elucidar mecanismos de biodisponibilidade destes elementos.  

 

 

6.4  Méritos e limitações 

 

Incertezas são inerentes em todos os estágios da análise de riscos. 

O biomonitoramento não permite uma quantificação de partículas por metro 

cúbico de ar, o que inviabiliza estudos análise de serie temporal para elaboração de 

indicadores em saúde, limitando o uso desta técnica. A realização de mais campanhas 

ao longo do ano em mais estações aumentaria as chances de comparação entre os 

resultados em condições climáticas diferentes. Também permitiria um melhor 

acompanhamento na dispersão destes poluentes ao longo do ano. O monitoramento deve 

ser instituído de forma contínua e quanto maior o número de amostragens maior a 

possibilidade de interpretação dos resultados.  

Para o estudo de caso do carnaval, um fator limitante foi o recorte do tempo em 

que o método foi aplicado, pois a estrutura do evento somente é montada às vésperas, 

permanecendo por curto período, o que também não permite repetição do experimento. 

Assim, só é possível trabalhar com as amostras factíveis de serem coletadas no próprio 
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evento. Para a execução dos protocolos de pesquisa em tais condições, exige-se 

habilidade da equipe no sentido de intervir e gerenciar os processos de coleta, ao tempo 

que viabilize a implementação da técnica científica. 

 



 

 

7  CONCLUSÕES 

 

 

O material particulado estudado apresentou níveis significativos de metais 

detectados pelo método de espectrofotometria de absorção atômica. Os elementos 

pesquisados (Cr, Cu, Mn, Fe e Zn) associados às partículas podem representar 

marcadores de tráfego de veículo na Cidade de Salvador. 

A análise morfológica através da Microscopia Eletrônica de Varredura permitiu 

observar partículas de diferentes formas e tamanhos adsorvidas na superfície da planta, 

bem como verificar a predominância do particulado fino no material estudado .  

A caracterização elementar realizada pelo sistema de micro-análise de raios-X 

acoplado ao microscópio eletrônico de varredura permitiu constatar a presença de 

metais em partículas de dimensões que podem alcançar o trato respiratório inferior. 

O biomonitoramento, utilizando a Tillandsia usneoides para detecção de 

poluentes atmosféricos, representou um método de potencial aplicabilidade para a fase 

de identificação do perigo, em alternativa ao método mecânico. 

As técnicas de mensuração de poluentes aplicados no estudo de caso no Circuito 

do Carnaval de Salvador demonstrou altos níveis de material particulado em ambientes 

externos e internos.  

O estudo de avaliação da exposição em trabalhadores, segunda etapa da 

abordagem em análise de riscos, demonstrou uma associação entre a presença de maior 
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quantidade de muco e concentrações de poluição ambiental, caracterizando assim o 

risco para a saúde. 

A tomada de decisão em políticas públicas, etapa de gerenciamento do risco, foi 

demonstrada neste estudo pela publicação do decreto municipal que instituiu a 

fiscalização das fontes poluidoras no circuito carnavalesco.  

As etapas implementadas neste estudo (identificação do perigo, avaliação de 

risco, comunicação do risco e gerenciamento do risco) constituíram o modelo de 

abordagem em análise de riscos para as ações de Vigilância em Saúde relacionada à 

Qualidade do Ar. 

 

 



 

 

8  PERSPECTIVAS 

 

 

Prosseguir com os estudos abaixo listados, iniciados através de colaborações 

durante o período desta tese, com apoio da rede de pesquisa idealizada pelo NIQA 

(Núcleo Intersetorial para a Qualidade do Ar) – Copa do Mundo 2014, os quais se 

encontram em fase de análise dos dados: 

1- Análise de serie temporal em poluição do ar, doenças respiratórias e 

cardiovasculares na cidade de Salvador; 

2- Diagnóstico situacional sobre densidade de tráfego, poluição do ar e áreas 

destinadas à atividade física usando a ferramenta SIG; 

3- Asma grave e poluição do ar em Salvador: Um estudo caso controle  

 

Consolidar as publicações que poderão impulsionar novos projetos e 

desenvolvimento da minha carreira de Pesquisadora em Saúde Pública na Fiocruz, Bahia. 

Realizar pós-doutorado para o aprendizado de modelos e métodos de análise 

aplicados em Epidemiologia Ambiental e Análise de Riscos. 
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Anexo 1: Carta de aprovação da CAPPesq 
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Anexo 2: Cartas de Anuência 

 

Carta de Anuência 
 
 
 
 
  São Paulo  ,  13  de  agosto   de 2008. 

 
 
 
À Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Programa de Pós-graduação em Patologia 
 
 
 
 
 
 
Ref. ao projeto: “Poluição atmosférica urbana em Salvador: Uma análise de 

risco para a saúde humana baseado nas concentrações de particulado fino”. 
 
 
 
 
 
 
Eu,  abaixo  assinado,    Luciana  Vanni  Gatti  ,  RG  n°,   7.561.571-X ,  CPF  n°  
071.468.838-09 , Coordenadora do LABORATÓRIO DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA do 
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES –IPEN, tenho pleno 
conhecimento do projeto proposto, submetido ao Programa de Pós-graduação em 
Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo pelo   Dr. 
Paulo Hilário Nascimento Saldiva, e confirmo a cooperação desta instituição  no 
mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(nome completo e assinatura) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAUDE  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
 
 
 

Carta de Anuência 
 

 
 

Rio de Janeiro      ,    13  de     agosto   de 2008. 
 

 
 

À Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Programa de Pós-graduação em Patologia 
 
 
 

Ref. ao projeto: “Poluição atmosférica urbana em Salvador: Uma análise 

de risco para a saúde humana baseado nas concentrações de particulado 

fino em Salvador, BA” 
 

 
 
 
 
 

Eu, abaixo assinado,                 Leonardo Rodrigues de Andrade                    , RG 

n°,            10028923-0           , CPF n°    07179860719         , Pesquisador do 
Laboratório de Biomineralização da  Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
tenho pleno conhecimento do projeto proposto, submetido ao Programa de Pós- 
graduação em Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
pelo              Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, e confirmo a cooperação desta 
instituição  no mesmo. 
 

 

 

Leonardo Rodrigues de Andrade 
Prof. Adjunto 
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Anexo 3: Lista dos resumos de trabalhos apresentados em congressos. 

 

Apresentação Oral: 

Congresso Internacional - Environmental Health 2011, Salvador, BA fevereiro 2011 

Título da Apresentação: “Caracterization of particulate matter from urban air pollution 

in Salvador” 

 

Posters: 

Novaes, Priscila ; Miraglia, S ; VIANNA, Nelzair Araújo . Avaliação da Exposição 

Ocular aos Efeitos da Poluição Atmosférica: Um Estudo De Caso Em Salvador - 

BA. 2009. CBO, 2009.(Apresentação de Trabalho/Congresso). 

VIANNA, Nelzair Araújo ; SALDIVA, P. H. N. ; Novaes, Priscila ; Gnoatto, Nelson ; 

ANDRADE, L. R. . Particulate matter emitted from diesel-powered vehicles during 

Carnival in Salvador, Bahia, Brazil: diagnosis for a risk communication 

management. SETAC NORTH AMERICA 2009. (Apresentação de 

Trabalho/Congresso). 

VIANNA, Nelzair Araújo ; Gnoatto, Nelson ; SALDIVA, P. H. N. ; ANDRADE, L. R. . 

Indoor air monitoring of particulate matter in boxes areas along 2009 Carnival 

circuit in Salvador, Bahia, Brazil. 2010. AAAR San Diego, 2010  (Apresentação de 

Trabalho/Congresso) 

VIANNA, Nelzair Araújo ; SALDIVA, P. H. N. ; Novaes, Priscila ; Gnoatto, Nelson ; 

ANDRADE, L. R. . Monitoramento da Poluição Atmosférica no carnaval de 

Salvador Uma ação de intersetorialidade. SIMBRAVISA 2008. (Apresentação de 

Trabalho/Simpósio). 

VIANNA, Nelzair Araújo ; Gnoatto, Nelson ; ANDRADE, L. R. ; SALDIVA, P. H. N. . 

Indoor air monitoring in boxes areas of carnival in Salvador, BA, Brazil. 2011. 

ENVIRONMENTAL HEALTH 2011(Apresentação de Trabalho/Congresso). 

VIANNA, Nelzair Araújo ; DOLIVEIRA JUNIOR, A. ; ANDRADE, L. R. . 

Caracterization of particulate matter in Salvador, BA, Brazil. 

2011.ENVIRONMENTAL HEALTH 2011 (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
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N.A. Vianna O. Malm, P.H.N. Saldiva*, L.R. Andrade. University of Sao Paulo, Brazil, 

2Federal University of Rio de Janeiro, Brazil. Caracterization of particulate matter 

from urban air pollution in Salvador, Bahia, Brazil URBAN AIR POLLUTION 

2012, AMSTERDÃ, HOLANDA 

N. A. Vianna
1,2

 , P. H. N. Saldiva 
1
,
1
University of Sao Paulo

 
; 

2
Environmental Health 

Surveillance of Salvador;Universidade de São Paulo; Vigilância em Saúde Ambiental 

de Salvador, SMS. Application of risk assessment for policy formulation in air 

quality, in Salvador, BA, Brazil. ENVIRONMENTAL HEALTH 2013, BOSTON, 

2013. 

Nelzair Araujo Vianna, Samya de Lara Lins de Araujo Pinheiro, Ademario Spinola, 

Sebastiao Loureiro, Federal University of Bahia, Paulo Hilario Nascimento Saldiva, 

University of Sao Paulo. Traffic, air quality and urban health: a proposal of 

intersectoral action involving stakeholders.  ENVIRONMENTAL HEALTH 2013, 

BOSTON, EUA, 2013 

N. A. Vianna
1,2

 , P. H. N. Saldiva 
1
,
1
University of Sao Paulo

 
; 

2
Environmental Health 

Surveillance of Salvador. Application of risk assessment for policy formulation in 

air quality, in Salvador, BA, Brazil SOCIETY FOR RISK ANALYSIS ANNUAL 

MEETING, BALTIMORE, EUA, 2013 

N. A. Vianna
1,2

 , A. Lino; O. Malm; E. A. Santos; L. Campos; P. H. N. Saldiva 
1
,
1
University of Sao Paulo

 
; 

2
Environmental Health Surveillance of Salvador; Oswaldo 

Cruz Foundation; Secretaria de Educaçao da Bahia; Federal University of Rio de 

Janeiro; Federal University of Bahia. Elemental and Morfological Analyses of 

Particulate Matter in Salvador, Ba, Brazil. International Society for 

Environmental Epidemiology Conference, Seattle, EUA, 2014   
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Anexo 4: Artigo Publicado, incluindo o número DOI. 

 

Environ Sci Pollut Res DOI 10.1007/s11356-010-0387-y 

Nelzair A. Vianna, Daniel Gonçalves, Flavia Brandão, Roberta P. de Barros, Gilberto M. 

Amado Filho, Rodrigo O. Meire, João Paulo M. Torres, Olaf Malm, Argemiro D’Oliveira 

Júnior, Leonardo R. Andrade. Assessment of heavy metals in the particulate matter of two 

Brazilian metropolitan areas by using Tillandsia usneoides as atmospheric biomonitor 
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Anexo 5: Decreto 
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Anexo 6: Boletim VIGIAR 
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Anexo 7: Setores participantes da articulação intersetorial para a 

abordagem em análises de riscos no estudo da poluição do ar em 

Salvador 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profissões dos membros da 
equipe: 

Toxicologista/Farmacêutico 

Biólogo 

Epidemiologista 

Médico 

Engenheiro 

Estatístico 

Jornalista/comunicadores 

Educadores em Saúde 

Secretaria de 
Educação 

Vigilância em 

Saúde Ambiental 

Da Secretaria 
Municipal 

De Saúde 

Universidades e 

Centro de Pesquisa : 

USP, UFRJ, UFBA, 

Fiocruz, FBDC 

Secretaria de Meio 
Ambiente da Bahia 

SECIS/PMS 

Assessoria de 
Comunicação da 

SEMA e SMS 

SEMUT 

Secretaria de 

Transporte 

DETRAN 
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