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RESUMO 

 

Avaliação de risco à saúde humana associada a exposição inalatória de arsênio, 

níquel e chumbo no MP10 de fonte veicular, na cidade de São Paulo, SP. 

 

 

 

 

Introdução. O material particulado (MP) emitido pela queima de combustíveis fósseis 

de origem veicular é a principal fonte de exposição ambiental à elementos 

potencialmente tóxicos (EPTs) presentes no ar atmosférico dos centros urbanos, entre 

eles arsênio, níquel e chumbo. Objetivos. Este estudo avaliou os riscos à saúde humana 

de efeitos não carcinogênicos e efeitos carcinogênicos associados a exposição inalatória 

de arsênio, níquel e chumbo no MP10 de origem veicular, coletado em uma das estações 

de monitoramento da qualidade do ar, na cidade de São Paulo, ao longo dos anos 2002, 

2006, 2009 e 2012. Métodos. Os dados de concentração dos EPTs foram obtidos pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e estão disponíveis no 

website da agência. As amostras semanais foram coletadas em todas as estações do ano, 

durante 2002, 2006, 2009 e 2012 na estação de monitoramento Cerqueira César, 

localizada próximo a uma via de intenso tráfego veicular. A análise estatística foi 

realizada utilizando o Software R (versão 4.0.5) e RStudio (versão 1.2). O software 

ProUCL foi usado para estimar os valores UCL95%. A avaliação de risco à saúde 

humana foi realizada de acordo com os métodos da United States Environmental 

Protection Agency (USEPA). Resultados. As concentrações de arsênio e chumbo no ar 

apresentaram médias mais elevadas durante o inverno do que nas outras estações (p 

<0,05). O chumbo apresentou o maior risco de efeitos não carcinogênicos (HQ> 1,0). 

Arsênio e níquel apresentaram o maior risco de efeitos carcinogênicos, inclusive acima 

de 1E-06. O risco para ambos os efeitos foi maior no inverno. Conclusão. Esses 

achados destacam a importância da poluição do ar como fator de risco para a saúde da 

população, principalmente em centros urbanos com intenso tráfego veicular. Ações para 

reduzir a exposição à poluição do ar ambiente devem ser priorizadas nas agendas de 

políticas ambientais e de saúde. 

 

 

 

Palavras-Chave: Avaliação de risco, saúde humana, poluição do ar, material 

particulado grosso, emissão veicular, elementos potencialmente tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Assessment of human health risks associated with airborne arsenic, nickel and lead 

exposure in PM10 from vehicular sources in Sao Paulo city. 

 

 

Background. Particulate matter (PM) emitted from the burning of fuels by vehicles is 

the main source of environmental exposure to potentially toxic elements (PTEs) present 

in atmospheric air in urban centers, between them arsenic, nickel and lead. Objective. 

This study evaluated the risk to human health from non-carcinogenic effects and 

carcinogenic effects associated with airborne arsenic, nickel and lead in PM10 exposure 

of the vehicular source collected at one of the air quality monitoring stations in the city 

of Sao Paulo over the years 2002, 2006, 2009 and 2012. Methods. The concentration 

data of the PTEs were obtained by the Sao Paulo State Environmental Protection 

Agency (CETESB) and are available on the agency's website. The statistical analysis 

was performed using the Software R (version 4.0.5) and RStudio (version 1.2). ProUCL 

software was used to estimate UCL95% values. The risk assessment for human health 

was carried out according to the methods of the United States Environmental Protection 

Agency (USEPA). Results. Airborne arsenic and lead concentrations showed higher 

means during the winter than in other seasons (p<0.05). Lead had the greatest risk of 

non-carcinogenic effects (HQ>1.0). Arsenic and nickel had the highest risk of 

carcinogenic effects, including above 1E-06. The risk for both effects was greatest in 

winter. Conclusion. These findings highlight the importance of air pollution as a risk 

factor for population health, especially in urban centers with high vehicular traffic. 

Actions to reduce air pollution exposure should be prioritized in environmental and 

health policies agendas. 

 

 

 
Keywords: Risk assessment, human health, air pollution, coarse particulate matter, 

vehicular source, potentially toxic elements. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A POLUIÇÃO DO AR  

A poluição do ar é um problema crítico de saúde pública, principalmente em áreas 

urbanas (WHO, 2005). A presença de substâncias tóxicas no ar, as quais normalmente não 

deveriam estar presentes e que diminuem a sua qualidade, gerando alterações prejudiciais à 

vida, define a poluição do ar (ENVIRONMENTAL POLLUTION CENTERS, 2021).  

Por sua vez, a urbanização altera o meio ambiente ao concentrar áreas construídas, 

adensamento populacional e impermeabilização do solo (TOLFFO; GIATTI, 2018) que, 

associados à poluição, alteram o equilíbrio dos sistemas de apoio da Terra, gerando danos à 

saúde humana, danos ao meio ambiente e danos aos recursos naturais necessários para o 

desenvolvimento sustentável à longo prazo, ameaçando a sobrevivência contínua das 

sociedades humanas (WHO, 2005). 

Atualmente, estima-se que a poluição do ar seja o fator ambiental mais importante 

de risco à saúde humana, pois está associada a uma carga de doença maior em comparação 

a outros fatores, tais como a poluição da água, do solo, bem como da exposição 

ocupacional (LANDRIGAN et al., 2018). A poluição do ar pode ser doméstica ou externa, 

também chamada de poluição do ar ambiente. Os efeitos combinados da poluição do ar 

doméstico e ambiente mata prematuramente cerca de 7 milhões de pessoas por ano, em 

todo o mundo (WHO, 2021b).  

Na América Latina, especialmente os países de renda média e baixa possuem 

problemas crescentes de poluição do ar ambiente devido à rápida urbanização não 

planejada, aumento da frota de veículos automotores e de tecnologias industriais 

desatualizadas levando grande número de pessoas, incluindo grupos vulneráveis a risco de 

morte e de doenças associadas a esse tipo de exposição ambiental (AFRICA et al., 2019). 

No Brasil, as questões relativas à poluição do ar ambiente refletem o modelo 

urbano-industrial adotado, caracterizado pela rápida urbanização e pela dependência do 

transporte de veículos automotores particulares (GÜNTHER, 2006). No Estado de São 

Paulo, destacam-se algumas áreas críticas em termos de poluição do ar ambiente, 

especialmente a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) (CETESB-QUALAR, 2019), 

considerada a principal aglomeração urbana da América do Sul, ocupando a quarta posição 

entre as maiores do mundo (NATIONS, 2018), centraliza importantes complexos 
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industriais, tais como a cidade de São Paulo, a região do ABC, Guarulhos e Osasco 

(PMSP, 2020).  

Até 1980, as emissões na RMSP eram predominantemente de origem industrial 

(DE TOLEDO; NARDOCCI, 2011), mas, atualmente, as emissões de origem veicular são 

a principal fonte de poluição do ar, na maioria das áreas urbanas (WHO, 2021a), incluindo 

a RMSP (DE TOLEDO; NARDOCCI, 2011; ANDRADE et al., 2017; CETESB-

QUALAR, 2020). Portanto, as grandes metrópoles são aglomerações que possuem uma 

dinâmica complexa de fenômenos e processo físicos, sociais e econômicos que afetam a 

qualidade do ar (TOLFFO; GIATTI, 2018).  

 

1.1.1  O MATERIAL PARTICULADO (MP) 

Entre os poluentes do ar, o material particulado (MP), juntamente com Ozônio 

(O3), Dióxido de Nitrogênio (NO2), Dióxido de Enxofre (SO2) e Monóxido de Carbono 

(CO) são os que possuem maiores evidências de efeitos adversos à saúde humana e são 

considerados indicadores da qualidade do ar (CETESB-QUALAR, 2020; WHO, 2021a). 

Atualmente, o MP é um poluente de maior preocupação, pois muitos estudos 

evidenciaram associação direta entre a exposição ao MP e efeitos adversos à saúde humana  

(WHO, 2021a), ele é uma mistura complexa de poluentes primários, ou seja, poluentes 

lançados diretamente na atmosfera pela fonte produtora, e poluentes secundários, que são 

formados por reações químicas entre poluentes primários e constituintes naturais presentes 

no ar (WHO, 2005). 

O MP é uma mistura de partículas sólidas e líquidas de diferentes composições 

químicas e diâmetros aerodinâmicos (Da). A composição química do MP depende dos 

fatores de emissão que ocorrem em cada região, o MP de origem primária, inclui 

basicamente uma mistura de compostos que podem ser agrupados em sal marinho, 

elementos do solo e metais, já o MP de origem secundária inclui sulfato, nitrato, amônia e 

aerossol orgânico (Figura 1) (US EPA, 2020a).  
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O MP com Da inferior a 10 μm são denominados fração inalável e contem a fração 

grossa MP2,5-10 (diâmetros que variam de 2,5 a 10,0 μm), a fração fina MP2,5 (diâmetros 

que variam de 0,1 a 2,5 μm) e a fração ultrafina MP0,1 (diâmetros inferiores a 0,1 μm) 

(Figura 2) (WHO, 2005), a fração inalável do MP é pelo menos cerca de 5 a 20 vezes mais 

fina que um fio de cabelo humano, podendo ser muito menor quando comparado ao 

MP0,1 (Figura 3).  

O MP 2,5 é gerado principalmente através da combustão de combustível fóssil, pode 

ser carregado pelo vento por longas distâncias e se depositar em solos ou águas 

superficiais, alterando o equilíbrio de seus nutrientes e afetando a diversidade dos 

ecossistemas. Além disso, pode manchar e danificar pedras e outros materiais, incluindo 

objetos culturalmente importantes, como estátuas e monumentos (USEPA, 2020a). 

 

 

 
 

Figura 1 - Composição química do material particulado, de origem primária e secundária. 

Fonte: AL-KINDI, et al., 2020. 
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1.2  FONTES DE EMISSÃO DE POLUENTES DO AR AMBIENTE 

  As principais fontes de poluição do ar ambiente são antropogênicas e incluem 

atividades industriais e agrícolas, abastecimento de energia, incineração de resíduos, poeira 

e transporte (WHO, 2021a). O transporte através da combustão de combustíveis fósseis é a fonte 

mais importante de poluição do ar ambiente em todo o mundo, incluindo veículos leves e pesados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Classificação do material particulado, segundo Da. 

Adaptado de: AL-KINDI, et al., 2020. 

 

MP0.1 MP2.5 MP10 

 

 
 

Figura 3 – Comparação do tamanho das frações de MP, com um fio de cabelo humano. 

Fonte: US EPA, 2020b. 

 



20 

 

além de navios e aviões (AFRICA et al., 2019). Atualmente, as emissões geradas por 

veículos leves e pesados são as mais importantes nos centros urbanos e segundo o 2⁰ 

Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 

(2012), no Brasil, as emissões de escapamento ocorrem devido a queima dos combustíveis 

no motor, liberando poluentes como hidrocarbonetos, aldeídos, metano, dióxido de 

carbono, monóxido de carbono, óxidos nítricos, bem como MP (MMA, 2012). 

Para identificar a possível fonte de emissão de um poluente atmosférico, em 

determinado local é necessário conhecer seu comportamento na atmosfera. Além de 

realizar comparação com outros poluentes e/ou parâmetros meteorológicos (SILVA; 

ASSUNÇÃO, 2018). Pode-se também realizar pesquisa de laboratório, de campo e de 

modelagem, que auxiliam na elucidação da fonte de emissão, principalmente da complexa 

mistura que compõe o MP (GENTNER et al., 2017). Muitas pesquisas realizam correlação 

de um poluente de interesse com outro para sugerir a fonte de emissão.  

Por exemplo, para determinar se a amônia (NH3) na estação de monitoramento da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) de Pinheiros era de origem 

veicular foi aplicado o coeficiente de correlação de Pearson entre as concentrações de CO, 

de fumaça e de médias máximas de temperatura. Os achados sugeriram que a fonte de NH3 

na estação de Pinheiros era o Rio Pinheiros (rio de classe 4), localizado a 350m do local de 

monitoramento e não do tráfego veicular, pois a correlação com as concentrações de CO 

(muito liberado por veículos leves) (r = 0,1) e com a fumaça (r = 0,2) (muito liberada por 

caminhões) foram fracas.  

Entretanto, foi observado similaridade no comportamento das concentrações de 

NH3 com as máximas diárias de temperatura, pois a NH3 aumenta sua concentração nos 

meses mais quentes do ano devido a sua volatilização ser muito sensível à temperatura e 

por ser originada da biodegradação de matéria orgânica nitrogenada; e as fontes de 

nitrogênio nas águas naturais são diversas, como ocorre no Rio Pinheiros (SILVA; 

ASSUNÇÃO, 2018). 

Um outro exemplo de identificação da fonte de emissão é o estudo de Shi et al., 

(2015), que realizou avaliação de risco ecológica para verificar a fonte de emissão em 

Chengdu, capital da província de Sichuan, um dos mais importantes centros de transporte, 

comunicação e economia do sudoeste da China, aplicando o modelo de avaliação de risco 

da US Environmental Protection Agency (US EPA) (Unmix 6.0) e identificou que as 
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contribuições da fonte para PM10 e PM2,5 foram exaustão de diesel (40,70% e 36,64%, 

respectivamente), seguido de exaustão de gasolina (35,09% e 38,47%, respectivamente) e 

por último da combustão de carvão (24,21% e 24,89%, respectivamente), concluindo que a 

contribuição das fontes veiculares na geração do MP, na região, foram significativas. 

Portanto, a identificação das fontes de emissão de poluentes do ar ambiente podem ser 

importantes ferramentas para o estabelecimento de políticas públicas, tanto em escala 

urbana local como também em escala regional (US EPA, 2020a). 

 

1.2.1 EVOLUÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

No Brasil, em 2012, o volume de veículos atingiu um número próximo a 49 

milhões, destes, 57% corresponderam a automóveis, 28% a motocicletas, 11% a veículos 

comerciais leves, 3% a caminhões e 1% a ônibus (MMA, 2012). 

O Estado de São Paulo historicamente possui a maior frota automotiva do país e 

como consequência apresenta grande alteração na qualidade do ar em algumas regiões, tais 

como a RMSP. Entre 2006 e 2019, a evolução da frota circulante no estado apresentou 

expressiva participação dos automóveis, além do aumento na participação dos comerciais 

leves, motocicletas e caminhões, ao longo dos anos, processo que parece ter se estabilizado 

desde 2014 (Figura 4). 

 
 

Figura 4 – Composição da Frota de Veículos no Estado de São Paulo, entre 2006 e 2019. 

Fonte: CETESB-QUALAR, 2020. 
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Em 2019, o número de veículos no estado correspondeu a aproximadamente 15,4 

milhões, estima-se que foram emitidas cerca de 4,2 mil toneladas de MP e os veículos 

pesados (caminhões pesados, semi-pesados, ônibus rodoviários, ônibus urbanos e micro-

ônibus), todos movidos a diesel, foram os maiores emissores desse poluente, com 

participação de 70%. Essas emissões, embora apresentem uma tendência de queda desde 

2006, devido as fases de controle de emissão dos programas federais (CETESB, 2019), 

ainda se mantém em níveis elevados em muitas regiões do estado, por exemplo na cidade 

de São Paulo, onde muitos locais de monitoramento apresentam concentrações médias 

anuais de MP10 no ar ambiente acima de 15 µg m-3, valor atualmente recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2021b). 

 

1.2.2  EMISSÃO DE POLUENTES DE ORIGEM VEICULAR 

  Especificamente sobre as fontes de origem veicular, estas incluem principalmente a 

combustão de combustíveis fósseis (WHO, 2021a), além de biomassa, bem como a 

ressuspensão de MP devido ao movimento dos veículos, desgastes dos freios, pneus, peças 

de carro e da própria pista (OLYMPIO et al., 2018; RODRIGUES et al., 2018; CETESB, 

2019), é o que ocorre em muitas áreas do Estado de São Paulo, principalmente na RMSP, 

onde existem mais de 7 milhões de veículos (NOGUEIRA et al., 2017; CETESB, 2019). 

Os combustíveis de aplicação veicular na cidade de São Paulo são, 

predominantemente, a gasolina comercial (mistura com etanol anidro, que variou de 5% 

até a taxa atualmente em vigor, de 27%), etanol hidratado e diesel (10% de biodiesel) 

(CETESB, 2021d). 

A exposição a poluição do ar ambiente na cidade de São Paulo pode contribuir para 

risco de morbidade e mortalidade da população, em geral. No entanto, o risco não é 

distribuído igualmente pela cidade, os passageiros estão mais expostos ao ar ambiente por 

se deslocarem para o trabalho e esperar por ônibus ou trens nas estações (NOGUEIRA et 

al., 2020), motoristas e indivíduos que vivem perto de áreas com intenso tráfego veicular, 

também estão mais expostos (ZHANG; BATTERMAN, 2013; FARIAS; FARIAS, 2017; 

GOUVEIA et al., 2018; CONNERTON et al., 2020; WHO, 2021). 

Por esses motivos se enfatiza a importância de medidas de redução das emissões de 

origem veicular (CETESB-QUALAR, 2020), pois são as fontes predominantes de 
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poluentes tóxicos, alguns mutagênicos ou carcinogênicos, nos grandes centros urbanos 

(SILVA; ASSUNÇÃO, 2018).  

Nesse sentido, dois programas federais atuam visando a redução das emissões de 

origem veicular, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE) e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos 

Similares (PROMOT), estes programas possuem parceria com a CETESB na formulação 

de legislação direcionando os fabricantes de veículos na adoção de tecnologias para 

atender aos limites de emissão de poluentes cada vez mais restritivos (SILVA; 

ASSUNÇÃO, 2018; CETESB-QUALAR, 2020).  

A implementação desses programas já resultou na redução de poluentes 

atmosféricos primários (emitidos por veículos) tais como CO, NO2, SO2 e MP10, na RMSP. 

Por outro lado, o controle de poluentes secundários (formados na atmosfera), tais como O3 

e MP2,5 ainda é um desafio na região (ANDRADE et al., 2017).  

O PROCONVE regulamentou a utilização do catalisador automotivo de três vias, 

nos veículos leves (1997) e o sistema de pós-tratamento de gases, Selective Catalyst 

Reduction (SCR) nos veículos movidos a diesel (2012). Apesar disso, ambos os sistemas 

ainda podem emitir NH3 para a atmosfera que ao se transformar em sais de amônia podem 

fazer parte do MP2,5. Com isso, desde 2012, a CETESB realiza o monitoramento 

sistemático de NH3, no estado (SILVA; ASSUNÇÃO, 2018). 

Existe grande diferença nas taxas de emissão e composição química das emissões 

de poluentes entre os diferentes tipos de veículos, que levam em consideração o modelo, o 

ano, o tamanho, o tipo de combustível, o modo de operação e a tecnologia (de controle de 

motor e de pós-tratamento do escapamento). A composição química das emissões de 

poluentes também varia conforme a estação do ano.  

Historicamente, os motores a gasolina foram identificados como a principal fonte 

de emissão de poluentes atmosféricos, em áreas urbanas, influenciando o gerenciamento de 

políticas de controle de emissão, em todo o mundo. Por isso, nos E.U.A, para o controle de 

compostos orgânicos voláteis (COV) se prioriza o controle das emissões de gasolina, e 

para o controle do MP2.5 e NOX se prioriza o controle das emissões de diesel (GENTNER 

et al., 2017). 

O MP de diesel (DPM) é composto de carbono elementar (CE) no qual o CO e 

outras partículas (combustível não queimado, gotas de lubrificante, aditivos metálicos, 
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entre outros) são adsorvidos. A maioria das partículas no DPM está dentro da fração 

inalável, principalmente do MP0,1 (DEBIA et al., 2016). 

Estudo realizado por Debia et al., (2016), com objetivo de avaliar a exposição 

ocupacional de controladores de portão no porto de Montreal, Canadá, às emissões de 

motores a diesel de caminhões de contêiner, observou que as concentrações de CE, 

poluente associado à exaustão do motor a diesel, na zona de respiração dos controladores 

de portão foram de 1,6 µg m -3 (G.M), abaixo dos limites de exposição ocupacional  

recomendados no país pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(ACGIH) de 2001, que é de 20 µg m -3.  

Contudo, o coeficiente de correlação de Pearson encontrado entre o número de 

partículas e o número de caminhões e a velocidade do vento foi significativo (R 2 = 0,432; 

 p < 0,01), evidenciando a importância de análise direta na identificação de fontes de 

exposição. E, assim como estudo de Kumar et al., (2011) ambos sugerem que o 

monitoramento das concentrações do número de partículas melhora a compreensão das 

fontes de exposições a poluentes atmosféricos. 

 

1.3  EFEITOS DO MP NA SAÚDE HUMANA 

A poluição do ar é um fator de risco ambiental importante para a saúde humana 

(SILVA; ASSUNÇÃO, 2018), afetando-a do início ao fim da vida, causando uma série de 

doenças agudas e crônicas, que atingem quase todos os órgãos, sistemas e processos do corpo 

humano, principalmente: os pulmões, o coração, o cérebro, o sistema vascular, o metabolismo e a 

reprodução (AFRICA et al., 2019). Além de causar impactos econômicos significativos, ela 

é responsável por perda de produtividade, custos com assistência médica e custos 

resultantes de danos ao meio ambiente. Contudo, muitas vezes esses custos não são 

reconhecidos como associados à poluição do ar (LANDRIGAN et al., 2018; AFRICA et 

al., 2019). 

Especificamente, o MP desperta preocupação devido ao elevado potencial de 

exposição humana e à sua toxicidade (LIU et al., 2019), causando efeitos adversos à saúde 

principalmente cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórios (WHO, 2021a). Além 

disso, essa exposição é classificada como carcinogênica para humanos (Grupo 1) pela 

International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization (IARC-

WHO) (IARC, 2013) e amplamente relatada como responsável por câncer do sistema 
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respiratório (RIBEIRO et al., 2019a; RIBEIRO et al., 2019b; NAJMEDDIN et al., 2018; 

WHO, 2021b), com evidências suficientes relacionadas ao desenvolvimento de câncer de 

pulmão, além de uma associação positiva de maior risco para o câncer de bexiga (IARC, 

2013).  

Os principais efeitos adversos à saúde humana são causados pela fração inalável do 

MP (<10 µm) (Figura 5), que se deposita na região nasofarígea e o dano é ainda mais grave 

quando causado por fração fina devido ao potencial de atingir a região traqueobrônquica e 

a ultrafina que, por se depositar na região alveolar, dissemina-se rapidamente na circulação 

sanguínea após a inalação (US EPA, 2020b).  

 

Muitos estudos já evidenciaram desfechos respiratórios e cardiovasculares 

associados a exposição ao MP10. Entre os desfechos respiratórios destacam-se asma, 

pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (GOUVEIA et al., 2006) e entre 

os desfechos cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AMANCIO; NASCIMENTO, 

2014), hipertensão (GUO et al., 2010) arritmias (SANTOS et al., 2008) e infarto agudo do 

miocárdio (GOUVEIA et al., 2006). Além disso, outros estudos evidenciaram correlação 

dessa exposição com câncer (pele, pulmão, tireoide, laringe e bexiga) (YANAGI; 

ASSUNÇÃO; BARROZO, 2012; IARC, 2013; WHO, 2021b). 

 
 

Figura 5 – Absorção do MP, no trato respiratório, segundo tamanho da partícula. 

Fonte: OBERDÖRSTER; OBERDÖRSTER; OBERDÖRSTER, 2005. 
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Estima-se que a poluição do ar ambiente na RMSP seja responsável por milhares de 

mortes prematuras anualmente, atribuídas principalmente aos desfechos respiratórios e 

cardiovasculares (GOUVEIA et al., 2017). Nesse sentido, estudo experimental realizado 

por Pasqua et al. (2020) mostrou que a prática de exercício físico de maior duração (ou 

seja, acima de 90 minutos), realizado em condições de poluição do ar devido às emissões 

de origem veicular, no centro da cidade de São Paulo, resulta em respostas pró-

inflamatórias pronunciadas e aumento da pressão arterial.  

Muitos estudos de séries temporais abordaram as associações entre as exposições 

ao MP e mortalidade diária, contudo, a maioria das evidências foi obtida através de estudos 

isolados, e há desafios na comparação desses resultados devido a diferentes abordagens de 

modelagem.  

Nesse sentido, o estudo realizado por Liu et al. (2019) estabeleceu uma rede de 

pesquisa colaborativa - Multi-City, Multi-Country (MCC) - para realizar uma avaliação dos 

efeitos dos poluentes do ar sobre a mortalidade, em nível global, nacional e regional, de 

forma padronizada e investigou a associação entre a poluição do ar em mais de 600 cidades 

do mundo sobre as causas de mortalidade, em uma série temporal de 1986 a 2015, 

observando que um aumento de 10 µg m -3 de MP10 está associado significativamente a um 

aumento de 0,36% (IC 95%: 0,30 a 0,43) na mortalidade cardiovascular diária e 0,47% (IC 

95%: 0,35 a 0,58) na mortalidade respiratória diária. O aumento correspondente na 

mortalidade diária para a mesma mudança no PM 2,5 foi de 0,55% (IC 95%: 0,45- 0,66) e 

0,74% (IC 95%: 0,53 – 0,95), respectivamente.  

Além disso, o projeto ESCALA (Estudio de Salud y Contaminación del Aire na 

Latinoamérica)  que visa examinar a associação entre a exposição à poluição do ar 

ambiente e a mortalidade em cidades latino-americanas, evidenciou nos dados de 2006 a 

2009, associação positiva e estatisticamente significativa, mostrando um risco elevado de 

mortalidade com o aumento das concentrações ambientais de MP10, principalmente, por 

acidente vascular cerebral (AVC) e doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), na 

maioria das cidades (ROMIEU et al., 2018). 

Atualmente, o MP2,5 é muito investigado devido ao alto potencial em gerar efeitos 

adversos à saúde humana, incluindo danos ao DNA (DE OLIVEIRA ALVES et al., 2020). 

A exposição materna ao MP2,5 também está associada a efeitos adversos ao nascimento, 

como baixo peso ao nascer e prematuridade (BEKKAR et al., 2020). Além disso, existem 
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evidências de uma forte associação entre a exposição ao MP2,5 e complicações 

cardiovasculares principalmente, doença isquêmica do coração (AL-KINDI et al., 2020). 

Estudos recentes também evidenciaram a associação dessa exposição a déficit no 

Quociente de Inteligência (QI) (WANG et al., 2017) e depressão, ambos em adolescentes 

(ROBERTS et al., 2019). 

Estudo conduzido por Broome et al., (2015), com o objetivo de estimar os 

benefícios na redução de 10% na emissão de MP2,5 na saúde da população de Sidney, 

Austrália, através do software BenMAP-CE constatou que ao longo de 10 anos essa 

redução resultaria em cerca de 650 (IC 95%: 430-850) menos mortes prematuras, um 

ganho de 3.500 (IC 95%: 2.300 - 4.600) anos de vida e cerca de 700 (IC 95%: 450 – 930) 

menos visitas ao hospital por motivos respiratórios e cardiovasculares. Mesmo a cidade de 

Sidney que possui níveis de poluição do ar abaixo do recomendado pelas diretrizes da 

OMS, em que a média anual não ultrapassa 8 µg m-³, já se notam os benefícios de uma 

redução de 10%, nas médias anuais. 

Já o MP0,1, após inalado é rapidamente absorvido para a circulação sanguínea e 

linfática para alcançar locais-alvo, como medula óssea, nódulos linfáticos, baço e coração, 

além do sistema nervoso central e gânglios. As moléculas de superfície aumentam 

exponencialmente em relação a diminuição do tamanho da partícula, evidenciando a 

importância da área de superfície para o aumento de atividade química e biológica das 

partículas, deixando evidente o potencial que as partículas menores possuem para efeitos 

adversos, mas também do potencial para a nanotecnologia aplicada à saúde.  

Os mecanismos fisiopatológicos de tais partículas no organismo humano ainda não 

estão claramente definidos, mas há interesse emergente na nanotoxicologia, que é o estudo 

das nanopartículas (< 0,1 µm) e seus impactos na saúde humana (OBERDÖRSTER; 

OBERDÖRSTER; OBERDÖRSTER, 2005). 

 

1.4  ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS (EPT)  

O MP proveniente das emissões veiculares é gerado principalmente pela queima de 

combustíveis fósseis e ressuspensão de partículas (MMA, 2012; CETESB, 2019), esse 

processo pode levar a exposição ambiental a vários Elementos Potencialmente Tóxicos 

(EPT) (POURRET; HURSTHOUSE, 2019), entre eles arsênio (As), níquel (Ni) e chumbo 

(Pb) (GUNEY et al., 2017). A exposição ambiental a esses EPTs são uma importante 
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questão de saúde pública, em todo o mundo, pois o As está em 1° lugar na lista de 

substância prioritárias da Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), o 

Pb em 2° e o Ni em 58°, esta lista considera a ameaça potencial mais significativa à saúde 

humana devido à toxicidade conhecida ou suspeita e ao potencial de exposição humana 

(CERCLA, 2019). 

 

1.4.1  Arsênio (As) 

O As é um metalóide, altamente tóxico, que existe em várias substâncias 

inorgânicas e orgânicas (Tabela 1). O As inorgânico ocorre naturalmente na crosta terrestre 

e está presente em cerca de 200 minerais (ATSDR, 2007), geralmente encontrado em 

minérios de ouro (Au), prata (Ag), cobalto (Co), níquel (Ni), chumbo (Pb), cobre (Cu), 

manganês (Mn) e antimônio (Sb), o mineral mais comum é a arsenopirita (FeAsS), com 

46% de As em sua composição e a lollingita (FeAs2), com 73% de As. Já o As orgânico é 

bastante utilizado como herbicida e como aditivos antimicrobianos na alimentação de aves 

e animais (RODRIGUES; MALAFAIA, 2008). 

 

Tabela 1 – Exemplos de compostos de As inorgânicos e orgânicos 

 

Compostos N.⁰ CAS Fórmula Química 

Inorgânicos 

Arsênio 7440-38-2 As 

Ácido Arsênico 7778-39-4 H3AsO4 

Pentóxido de Arsênio 1303-28-2 As2O5 

Trióxido de Arsênio 1327-53-3 As2O3 

Arsenato de Cálcio 7778-44-1 Ca3(AsO4)2 

Arsenato de Gálio 1303-00-0 GaAs 

Arsenato de Sódio 7778-43-0 Na2HAsO4 

Arsenite de Sódio 7784-46-5 NaAsO2 

Orgânicos 

Ácido Arsanílico 98-50-0 C6H8AsNO3 

Arseniobetaína 64436-13-1 C5H11AsO2 

Ácido Dimetilarsinico 75-60-5 C2H7AsO2 

Maetanoarseniato Monossódico (DSMA) 144-21-8 CH3AsO3Na2 

Metano arsonato ácido monossódico (MSMA) 124-58-3 CH5AsO3 

Arselinato de Sádio 127-85-5 C6H7AsNO3Na 

Dimetilarsinato de Sódio 124-65-2 C2H6AsO2Na 

Metanoarsenato de Sódio 2163-80-6 CH4AsO3Na 

Adaptado de: ATSDR, 2007. 
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A toxicidade desses compostos varia de acordo a solubilidade. Os compostos de As 

inorgânicos trivalentes (arsenito) são cerca de 60 vezes mais tóxicos que os pentavalentes 

(arsenato), seguidos pelos compostos orgânicos que, por serem menos solúveis, são menos 

tóxicos (ATSDR, 2007; RODRIGUES; MALAFAIA, 2008). 

As principais causas de liberação do As para o ambiente são antropogênicas, tais 

como fundição e mineração de metais não ferrosos, incineração de lixo, aplicação de 

agrotóxicos e combustão de combustíveis (madeira, carvão, óleo combustível e gás 

natural). Na atmosfera, o As apresenta-se na fase gasosa, fazendo parte da complexa 

mistura que compõe o MP. O As liberado por processos de combustão geralmente ocorre 

como óxidos altamente solúveis (ATSDR, 2007; CETESB, 2017). 

A principal rota de exposição a seres humanos é o consumo de água contaminada e 

a ingestão involuntária de solo contaminado (CETESB, 2017), o que tornam tais rotas e 

seus efeitos adversos à saúde humana amplamente estudados. A exposição ambiental por 

via inalatória é considerada mínima, embora os níveis ambientais do As no ar em áreas 

urbanas variem de 20 a 100 ng m-3, em detrimento dos níveis em regiões remotas que 

variam de 1 a 3 ng m-3 (ATSDR, 2007). O valor de referência para qualidade do ar adotado 

pela European Union (EU) é de 6 ng m-³ (EU, 2004). 

Após absorvido, pela via inalatória, oral ou dérmica, os compostos solúveis de As 

inorgânico são distribuídos ligados aos eritrócitos para praticamente todos os órgãos e 

tecidos do corpo humano, principalmente para o cérebro, pulmão, rim, fígado e mucosa do 

trato gastrointestinal, além de ultrapassar a barreira placentária e de ser detectado no leite 

materno (ATSDR, 2007).  

A biotransformação ocorre por dois processos, um deles é a conversão de As (3+) 

em As (5+) por reações de oxirredução e o outro envolve a metilação do As com produção 

de dois metabólitos no fígado, o MMA (Ácido monometilarsônico) e o DMA (Ácido 

dimetilarsínico), sendo excretado na urina (ATSDR, 2007). O As urinário tem sido 

consistentemente utilizado como o biomarcador de exposição mais comum em vários 

estudos na América Latina para investigar a exposição através do consumo de água 

contaminada e de poluentes do ar (KHAN et al., 2020). 

Os efeitos adversos à saúde humana ocorrem principalmente devido a intoxicação 

por As inorgânico, por via oral, e a pele é o sítio não-câncer. Estudos indicam que as 

alterações dérmicas, como hiperpigmentação, hiperqueratose, formação de múltiplos calos 
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e verrugas começam a aparecer com níveis de exposição oral entre 0,002 e 0,02 mg de 

As/kg/dia. Além disso, a exposição oral ao As inorgânico gera efeitos cardiovasculares 

diversos e neurológicos, principalmente neuropatia periférica (ATSDR, 2007). Efeitos 

cognitivos, comportamentais e neuropsicológicos também foram relacionados à exposição 

ambiental ao As, por via oral em crianças; os resultados sugeriram que um aumento de 

50% dos níveis de As na urina estaria associado a uma diminuição de 0,4 no quociente de 

inteligência (QI) de crianças de 5 a 15 anos (RODRÍGUEZ-BARRANCO et al., 2013).  

A exposição inalatória ao As inorgânico está relacionada principalmente a 

exposição ocupacional e possui efeitos primários não carcinogênicos no sistema 

respiratório, com irritação do trato respiratório. Aumento do risco de câncer de pulmão, 

náuseas, efeitos na pele (dermatite, pigmentação alterada e hiperqueratose) e efeitos 

neurológicos (neuropatia periférica) também foram observados após exposição por 

inalação (ATSDR, 2007).  

A exposição inalatória crônica ao As inorgânico está relacionada com aumento do 

risco de câncer, com tumor primário principalmente nos pulmões, embora alguns estudos 

tenham observado sítio primário em outros locais, como a pele, o fígado e o sistema 

digestório (ATSDR, 2007).  A IARC classifica o As e seus compostos inorgânicos como 

cancerígenos para o ser humano (Grupo 1) (IARC, 2020). Além disso, foi observado a 

importância da exposição in útero do As no comprometimento cognitivo, aumento do risco 

de câncer e alterações nas expressões de genes nas fases posteriores da vida (KHAN et al., 

2020).  

 

1.4.2  Níquel (Ni) 

O Ni é um metal de transição, com vários estados de valência, porém o mais 

relevante é o Ni (2+). O Ni ocorre naturalmente em solo e poeira vulcânica, é o 24° 

elemento mais abundante da crosta terrestre. De maneira geral, os minérios de Ni são de 

dois tipos, sulfetos magnéticos extraídos do subsolo e silicatos lateríticos extraídos da 

superfície (ATSDR, 2005). O Ni forma compostos inorgânicos solúveis, como os 

hidróxidos, sulfatos, cloretos e nitratos, e insolúveis, como os óxidos e sulfetos (Tabela 2). 

Também pode formar carbonila de níquel, um composto orgânico volátil e incolor 

(CETESB, 2021a). 
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O Ni é adicionado a metais para aumentar sua dureza, força, resistência a corrosão 

e ao calor, tais como as ligas de Ni usadas em aço inoxidável, ligas de Ni-Cr usadas em 

elementos de aquecimento e cunhagem de moedas, e as ligas de Ni-Cu usadas em 

instalações hidráulicas e equipamentos marítimos (ATSDR, 2005).  

 

Tabela 2 – Exemplos de compostos de Ni inorgânicos e orgânico 

Compostos N.⁰ CAS Fórmula Química 

Inorgânicos 

Níquel 7440-02-0 Ni 

Acetato de Níquel 373-02-4 Ni(CH3CO2)2 

Sulfato Amônio de Níquel 15699-18-0 Ni(NH4)2(SO4)2 

Carbonato de Níquel 3333-67-3 NiCO3 

Cloreto de Níquel 7718-54-9 NiCl2 

Cianeto de Níquel 557-19-7 Ni(CN)2 

Óxido de Níquel 1313-99-1 NO 

Nitrato de Níquel 13138-45-9 Ni(NO3)2 

Sulfamato de Níquel 13770-89-3 Ni(NH2SO3)2 

Sulfato de Níquel 7786-81-4 NiSO4 

Orgânico 
Carbolina de Níquel 13463-39-3 Ni(CO)4 

Adaptado de: ATSDR, 2005. 

 

Dentre os vários compostos de Ni, os sulfetos são hoje a principal fonte do Ni 

produzido, no Brasil. As reservas totais de minério de Ni no país, são em sua maioria 

formadas por minerais lateríticos, com cerca de 10 milhões de toneladas de Ni contido, e 

distribuem-se por cinco estados: Pará, Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Goiás que é o 

principal polo produtor; a produção nacional corresponde a 139.531 mil t/ano, cerca de 6,2 

% do total mundial (MELFI et al., 2016). 

O Ni está presente no solo, na água e no ar, em concentrações traços. Os solos 

agrícolas podem conter entre 3 e 1.000 mg kg-1. Os níveis naturais na água doce podem 

variar de 2 a 10 µg L-1 e na água do mar de 0,2 a 0,7 µg L-1. Os níveis atmosféricos em 

áreas remotas variam entre menos de 0,1 a 3,0 ng m-3 (CETESB, 2021a). O valor de 

referência para a qualidade do ar adotado pela EU é de 20 ng m-³ (EU, 2004). 

As principais causas de liberação do Ni para o ambiente são antropogênicas, tais 

como fundição de aço e refino de Ni, bem como de outras ligas contendo Ni, incineração 

de lixo e queima de óleo combustível (ATSDR, 2005). O Ni emitido circula por todos os 
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compartimentos ambientais. Na atmosfera, o transporte e a distribuição do Ni particulado 

entre os diferentes compartimentos são fortemente influenciados por condições 

meteorológicas e pelo tamanho da partícula, que depende da fonte de emissão (CETESB, 

2021a). O Ni ligado ao MP pode se depositar no solo onde se liga fortemente a partículas 

que contém Fe ou Mn, podendo atingir águas subterrâneas (ATSDR, 2005; CETESB, 

2021a). 

A principal rota de exposição a seres humanos é o consumo de alimentos 

contaminados. A exposição ambiental por via inalatória pode ocorrer, principalmente em 

áreas urbanas, devido as atividades industriais, ao intenso tráfego veicular, devido a 

queima de óleo combustível e também por exposição ocupacional. Além disso, pode 

ocorrer por ingestão de água contaminada e contato dérmico de materiais contendo Ni, tais 

como joias (ATSDR, 2005) e bijuterias (CETESB, 2021a; FERRREIRA et al., 2019). 

Após absorvido, pela via inalatória, oral ou dérmica, os compostos de Ni são 

distribuídos para todos os órgãos e tecidos do corpo, ligados a proteína plasmática 

albumina, se concentrando principalmente nos rins, pulmões, fígado, e trato 

gastrointestinal. Sendo eliminado pelas fezes e urina (ATSDR, 2005). 

Os efeitos adversos à saúde humana devido à exposição dérmica incluem dermatite 

de contato, muito comum no uso de bijuterias e adereços de roupas contendo Ni. Embora, 

os dados em humanos sejam limitados para efeitos não carcinogênicos de exposição 

inalatória, desfechos respiratórios graves foram observados (bronquite crônica, diminuição 

da função pulmonar, enfisema e fibrose) na exposição ocupacional, em trabalhadores 

soldadores e de indústrias de processamento de Ni. Além disso, o câncer nos pulmões e 

seios nasais por exposição ocupacional, em trabalhadores de refinarias foram bem 

documentados (ATSDR, 2005; CETESB, 2021a).  

A IARC classifica o Ni metálico como possível cancerígeno para o ser humano 

(Grupo 2B) e os compostos de níquel como cancerígenos para o ser humano (Grupo 1). 

(IARC, 2020). Existem evidências em seres humanos da carcinogenicidade de misturas 

contendo compostos de Ni e Ni metálico, tais compostos causam câncer de pulmão, na 

cavidade nasal e nos seios paranasais (CETESB, 2021a). 
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1.4.3  Chumbo (Pb) 

 O Pb é um metal tóxico, naturalmente encontrado em pequenas quantidades na 

crosta terrestre, geralmente está associado aos minérios, entre as diversas espécies (Tabela 

3) a galena ou sulfeto de chumbo (PbS) é a fonte mais importante (ATSDR, 2020), com 

86% de ocorrência do Pb na natureza (DE QUEIROZ et al., 2019). Aproximadamente, 

40% do Pb é utilizado como metal, 25% em ligas e 35% em compostos químicos, tais 

como tintas e pigmentos (CETESB, 2021b).  

As suas propriedades químicas, como resistência à corrosão, baixa dureza e baixo 

ponto de fusão fazem com que ele seja bastante utilizado em tubulações, soldas e baterias 

(ATSDR, 2020). Portanto, devido a ocorrência natural na natureza e a ampla utilização na 

indústria, o Pb é considerado um metal onipresente, ao qual os seres humanos em geral 

encontram-se expostos (MOREIRA; MOREIRA, 2004; OLYMPIO et al., 2009; MAZOTO 

et al., 2014; ALVARENGA et al., 2015; KIRA et al., 2016; OLYMPIO et al., 2017; 

RODRIGUES et al., 2018). 

As principais causas de liberação do Pb para o ambiente são antropogênicas, tais 

como atividades industriais, de mineração, de disposição de lixo eletrônico e baterias, além 

do tráfego veicular intenso. Sendo as atividades de fundição de Pb, a principal fonte 

(CETESB, 2021b).  

 

Tabela 3 – Exemplos de compostos de Pb inorgânicos e orgânico 

 

Compostos N.⁰ CAS Fórmula Química 

Inorgânicos 

Chumbo 7439-92-1b Pb 

Acetato de Chumbo  301-04-2 Pb(CH3CO2)2 

Azida de Chumbo 13424-46-9 Pb(N3)2 

Brometo de Chumbo 10031-22-8 PbBr2 

Cloreto de Chumbo (II) 7758-95-4 PbCl2 

Cromato de Chumbo 7758-97-6 PbCrO4 

Iodeto de Chumbo (II) 10101-63-0 PbI2 

Nitrato de Chumbo (II) 10099-74-8 Pb(NO3)2 

Óxido de Chumbo (II) 1317-36-8 PbO 

Fosfato de Chumbo (II) 7446-27-7 Pb3(PO4)2 

Sulfato de Chumbo (II) 7446-14-2 PbSO4 

Sulfeto de Chumbo (II) 1314-87-0 PbS 

Orgânico 

Chumbo Tetraetila 78-00-2 C8H20Pb 

Adaptado de: ATSDR, 2020. 
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Os níveis de Pb no ambiente variam muito, pois dependem do grau de urbanização 

e de desenvolvimento industrial da região (WHO, 2005). Na atmosfera, o Pb apresenta-se, 

principalmente, no MP2.5 (WHO, 2005; CETESB, 2021b). A proibição do uso de Pb 

tetraetila como aditivo da gasolina nos veículos automotores, em vários países, incluindo o 

Brasil, na década de 1990, reduziram a emissão de Pb por essa fonte (KIRA et al., 2016; 

OLYMPIO et al., 2018; RODRIGUES et al., 2018), mas não determinou o 

desaparecimento do problema, em vários desses países, pois outras fontes ainda são 

responsáveis por emissão de Pb particulado, em áreas urbanas e industriais, principalmente 

nos países em desenvolvimento, como em fundições, fábricas de bateria e indústrias 

químicas (OLYMPIO et al., 2017) e na utilização do carvão mineral no processamento 

industrial de caulinita e bauxita (DE QUEIROZ et al., 2019). 

Nos EUA, essa intervenção começou em 1975 e uma década depois já se observou 

a redução da concentração média de Pb no sangue da população em mais de 90%, 

reduzindo a exposição por Pb na infância (Figura 5) e aumentando a capacidade cognitiva 

de todas as crianças americanas nascidas desde 1980 em 2 a 5 pontos de QI 

(LANDRIGAN et al., 2018). 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Correlação entre a concentração média de Pb no sangue e o uso de Pb na 

gasolina nos EUA, 1974–91. 

Fonte: LANDRIGAN et al., 2018. 
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Para crianças, o hábito de levar a mão a boca ou objetos contendo Pb, tais como 

lascas de tintas à base de Pb e zarcão podem ser uma importante fonte de exposição (DO 

NASCIMENTO et al., 2014; OLYMPIO et al., 2018; RODRIGUES et al., 2018). Embora 

a regulamentação em outros países tenha iniciado em 1970 e atualmente cerca de 38% dos 

países possuam regulamentação específica (WHO, 2020), no Brasil, a regulamentação dos 

níveis de Pb em tintas teve início apenas em 2008, através da Lei nº 11.762 fixando o 

limite máximo de Pb em tintas mobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais 

similares em 600 ppm (BRASIL, 2008), contudo a legislação americana estabelece um 

limite bem mais protetor, de 90 ppm (WHO, 2020).  

As principais vias de exposição a seres humanos são a oral e a inalatória, com cerca 

de 80% proveniente da ingestão de alimentos, água e poeira contaminada (CETESB, 

2021b; RODRIGUES et al., 2018). O Pb orgânico também pode ser absorvido através da 

pele íntegra, (MOREIRA; MOREIRA, 2004; ATSDR, 2020). Pode ocorrer, ainda, 

transferência transplacentária e exposição via lactação de leite materno contaminado 

(LANDRIGAN et al., 2018). Além disso, muitas atividades podem provocar exposição 

ocupacional inalatória ao Pb, principalmente a soldagem que é um processo industrial 

muito comum e pode expor milhões de trabalhadores ao redor do mundo, ao fumo de 

solda, que contém diversos EPTs, incluindo Pb (FERRREIRA et al., 2019). 

O estudo das condições ambientais na exposição a EPTs da população inserida no 

arranjo produtivo de joias e bijuterias de Limeira/SP evidenciou, através da avaliação do ar 

na zona de respiração de soldadores, que os níveis de Cd, Mn, Ni, Pb e Zn encontraram-se 

superiores aos limites ambientais e que os níveis de Cd, Cu, Pb e Zn encontraram-se até 

mesmo superiores aos limites ocupacionais, quando comparados as normas internacionais, 

estabelecidas por Occupational Safety and Health Administration (OSHA) e National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), respectivamente.  

Além disso, a análise da concentração dos EPTs, em amostras de sangue, 

evidenciou que os familiares dos trabalhadores possuem maiores níveis de Pb no sangue 

que os controles, indicando que o trabalho domiciliar influencia no grau de exposição dos 

familiares, uma questão bastante preocupante, uma vez que os mesmos sofrem exposição 

química domiciliar, em níveis ocupacionais (FERRREIRA et al., 2019). E estudo realizado 

por Salles et al., (2019) constatou concentrações elevadas de EPTs no sangue de 

soldadores para As (0,44 μg L-1), Cd (0,21 μg L-1) e Pb (1,88 μg L-1) em comparação aos 
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controles, As (0,35 μg L-1), Cd (0,01 μg L-1) e Pb (1,04 μg L-1). Os trabalhadores e seus 

familiares representam um grupo de risco particular devido à realização de atividades 

ocupacionais descontroladas, em ambiente doméstico (SALLES et al., 2021). 

A toxicocinética do Pb é amplamente conhecida, os processos fisiológicos podem 

ser influenciados por vários fatores endógenos, tais como constituição genética, fatores 

antropométricos e estado de saúde, e também fatores exógenos, tais como atividade 

laboral, aporte nutricional, consumo de álcool, tabaco e drogas. O Pb não é diretamente 

metabolizado, mas complexado por macromoléculas e diretamente absorvido, distribuído e 

excretado. Após absorção por inalação, o Pb sofre deposição no trato respiratório, e a 

depender do Da e da solubilidade do MP, pode se depositar nas regiões traqueobrônquicas 

e alveolares, sendo posteriormente absorvido por dissolução extracelular ou ingestão por 

células fagocíticas (ATSDR, 2020).  

O Pb é um neurotóxico que afeta múltiplos sistemas corporais, em adultos cerca de 

94% da carga corporal total de Pb se concentra nos ossos, que é o sítio primário de 

armazenamento (ATSDR, 2020), e pode permanecer durante décadas e se tornar uma fonte 

contínua de contaminação (DE QUEIROZ et al., 2019). Existem evidências de que a 

mobilização de Pb dos ossos para a corrente sanguínea é intensificada nos períodos de 

maior remodelação óssea, como em estados de osteoporose/osteopenia, durante o rápido 

crescimento na infância, assim como na gravidez, na amamentação e na menopausa 

(ATSDR, 2020).  

A meia-vida do Pb é estimada em 36 dias no sangue, 40 dias nos tecidos moles e de 

27 anos nos ossos (RABINOWITZ; WETHERILL; KOPPLE, 1976). Sendo eliminado, 

principalmente através da urina, mas também através das fezes e mais escassamente 

através do suor, cabelos, unhas e leite materno (ATSDR, 2020), as unhas representam 

menos de 8% da eliminação (OLIVEIRA et al., 2021).  

A maioria dos casos de intoxicação em seres humanos ocorre por exposição aguda 

ao Pb inorgânico gerando fraqueza, irritabilidade, astenia, náusea, dor abdominal com 

constipação e anemia (CETESB, 2021b). Os efeitos adversos do Pb independem de sua 

rota e são direcionados principalmente ao sistema nervoso, mas podem existir efeitos 

renais, hematopoiético, imunológicos, reprodutivos, respiratórios e cardiovasculares 

(ATSDR, 2020). Os efeitos sobre o sistema respiratório, incluem diminuição da função 

pulmonar, aumento da hiperatividade brônquica, aumento do risco de asma e doença 
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pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (LANDRIGAN et al., 2018; ATSDR, 2020). Os 

efeitos cardiovasculares incluem hipertensão, doença arterial coronariana, acidente 

vascular cerebral, arritmias cardíacas e doença arterial periférica, responsáveis pela maioria 

das mortes atribuíveis ao Pb em adultos, inclusive, com concentrações de Pb no sangue de 

cerca de 5 μg dL-1 (LANDRIGAN et al., 2018).  

Lanphear et al., (2018) investigaram a contribuição relativa da exposição ambiental 

ao Pb para mortalidade por doenças cardiovasculares, em um estudo de coorte prospectiva 

e representativa da população dos EUA evidenciando que um aumento na concentração de 

Pb no sangue de 1,0 μg dL-1 para 6,7 μg dL-1 está associado com mortalidade por doença 

cardiovascular (RR 1,70; IC95% 1,30 – 2,22) e mortalidade por doença cardíaca isquêmica 

(RR 2,08; IC95% 1,52 – 2,85). A fração populacional atribuível a concentração de Pb no 

sangue foi de 28,7% (15,5 – 39,5) para mortalidade por doenças cardiovasculares e 37,4% 

(23,4 – 48,6) para mortalidade por doenças isquêmicas do coração. 

O Pb é particularmente prejudicial para crianças pequenas pois possuem absorção 

de 4 a 5 vezes maior do que adultos (WHO, 2020). As crianças são especialmente sensíveis 

ao Pb, principalmente, por seu sistema nervoso central estar em desenvolvimento e serem 

mais vulneráveis a agentes tóxicos. Assim, a proliferação neural, a diferenciação e a 

plasticidade são fortemente prejudicadas pelo Pb (OLYMPIO et al., 2009; DO 

NASCIMENTO et al., 2014).  

Existem evidências da associação entre exposição crônica ao Pb (< 10µg dL-1) 

durante a infância e prejuízo na função cognitiva (DO NASCIMENTO et al., 2014; 

OLYMPIO et al., 2017; MENEZES-FILHO et al., 2018) e neurofisiológica 

(ALVARENGA et al., 2015). Além de estar associado a comportamento agressivo e 

antissocial (DIETRICH et al., 2001; NEEDLEMAN et al., 2002; OLYMPIO et al., 2009; 

OLYMPIO et al., 2010). 

No Brasil, não existe uma política direcionada para a prevenção de intoxicação por 

exposição ambiental a metais pesados e o atual valor de referência brasileiro ainda 

considera 40 μg dL-1 como parâmetro para controle biológico de exposição ocupacional 

para o Pb inorgânico (BRASIL, 1994). Embora a concentração média de Pb no sangue de 

5µg dL-1 seja o valor de referência americano, com base no percentil 97,5 de crianças de 1 

a 5 anos (CDC, 2012), não há níveis de exposição ao Pb considerados seguros (DO 

NASCIMENTO et al., 2014; KIRA et al., 2016; OLYMPIO et al., 2017; RODRIGUES et 
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al., 2018). O valor de referência para a qualidade do ar adotado pela EU é de 0,5 µg m-³ 

(EU, 2004) e de 0,15 µg m-³ pela US EPA (US EPA, 2017). 

Quanto a carcinogenicidade, a IARC classifica o Pb como possivelmente 

carcinogênico para humanos (2B) quando na forma elementar; provavelmente 

carcinogênicos para humanos (2A) para os compostos inorgânicos e como não 

carcinogênico para humanos (3) para os compostos orgânicos (IARC, 2020).  

 

1.4.4  Quadro Resumo dos EPTs (As, Ni e Pb) 

No Quadro 1, estão relacionadas a ocorrência dos EPTs na natureza, as principais 

causas de liberação no ambiente, as principais vias de exposição, rotas e efeitos adversos à 

saúde humana, além da classificação de carcinogenicidade, segundo a IARC. 
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Quadro 1 – Resumo dos EPTs (As, Ni e Pb) 

 

 
EPT Ocorrência 

Principais atividades 

antropogênicas 

Principal via 

de exposição 

Principais  

rotas 

Classificação de 

Carcinogenicidade  

IARC 

As 
 

n.⁰ CAS. 

7440-38-2 

Metaloide, que na forma 

inorgânica, ocorre 

naturalmente na natureza 

(ATSDR, 2007) 

Fundição e mineração de metais 

não-ferrosos, incineração de lixo, 

aplicação de agrotóxicos, combustão 

de carvão e de madeira (CETESB, 2017) 

Oral 
Água e poeira 

(CETESB, 2017) 

Grupo 1 

(carcinogênico) - 
 

Compostos inorgânicos de As 

 

Efeitos não carcinogênicos: A exposição inalatória ao As inorgânico gera efeitos de irritação do trato respiratório, náuseas, efeitos na pele 

(dermatite, alteração da pigmentação e hiperqueratose) e efeitos neurológicos (neuropatia periférica) (ATSDR, 2007). 

 

Efeitos Carcinogênicos: o sítio primário principal é o pulmão, mas existem evidências de outros órgãos como sítio primário (fígado, pele e 

sistema digestório) (ATSDR, 2007).  

Ni 
 

n.⁰ CAS. 

7440-02-2 

Metal de transição, que 

ocorre naturalmente na 

natureza (ATSDR, 2005) 

Fundição de aço e refino de Ni, bem 

como de outras ligas contendo Ni, 

incineração de lixo e combustão de óleo 

combustível (ATSDR, 2005) 

Oral, inalatória 

e dérmica 

Água, alimentos e 

contato com joias 

e bijuterias 

(CETESB, 2018) 

Grupo 1 

(carcinogênico) - 
 

Ni e compostos de Ni 

 

Efeitos não carcinogênicos: Dados sobre efeitos não carcinogênicos, devido a inalação de compostos de Ni são limitados em humanos. 

Contudo, estudos em animais apresentam fortes evidências de inflamação pulmonar. Efeitos respiratórios graves (bronquite crônica, 

diminuição da função pulmonar, enfisema e fibrose) foram observados por exposição ocupacional a elevadas doses (ATSDR, 2005). 

 

Efeitos Carcinogênicos: órgãos alvo (pulmões e seios paranasais) relacionados a exposição ocupacional de trabalhadores de refinarias e 

indústrias de processamento de Ni (ATSDR, 2005; CETESB, 2018). 

Pb 
 

(n.⁰ CAS. 

7439-92-1) 

Metal pesado, 

considerado onipresente 

(ATSDR, 2020) 

Atividades industriais (fundição de Pb), 

mineração, disposição de lixo eletrônico 

e de baterias, tráfego veicular intenso, 

uso de cerâmica vitrificada com Pb, 

pigmentos e tintas (CETESB, 2012) 

Oral e 

inalatória 

Água, alimentos, 

poeira e algumas 

atividades 

ocupacionais 

(CETESB, 2012) 

Grupo 2A 

(provavelmente 

carcinogênico) - 
 

Compostos inorgânicos de Pb  

 

Os Efeitos adversos independem da rota: O Pb é um neurotóxico que afeta múltiplos órgãos e sistemas, principalmente o sistema nervoso 

em desenvolvimento, o rim, e os sistemas hematológico, cardiovascular, imunológico e respitaratório (ATSDR, 2020). Além de prejuízo da 

função cognitiva (Olympio et al., 2017); neurofisiológica (Alvarenga et al., 2015) e comportamento agressivo e antissocial (Dietrich et al., 

2001; Olympio et al., 2009). 
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1.5  REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR NO ESTADO DE 

SÃO PAULO  

A CETESB é responsável por monitorar a qualidade do ar no Estado de São Paulo, 

e desde 1981, o faz de forma automática. Em 2020, a rede de monitoramento automática 

foi composta por: 

• (61) estações automáticas fixas, que são ligadas a uma central de computadores, com 

sistema de telemetria e que registram initerruptamente as concentrações de poluentes na 

atmosfera, gerando médias horárias. Possuem condições para analisar poluentes tais como 

MP2,5, MP10, SO2, NOx, O3, CO, S, Benzeno e Tolueno; 

• (2) estações automáticas móveis, que realizam estudos temporários. Possuem condições 

para analisar poluentes tais como MP2,5, MP10, SO2, Fumaça (FMC), Partículas Totais em 

Suspensão (PTS), Acetaldeído e Formaldeído (Figura 7a); 

A RMSP contou com uma rede de monitoramento composta por 28 estações 

automáticas fixas e 1 estação automática móvel, sendo elas: Capão Redondo, Carapicuíba, 

Cerqueira César, Cidade Universitária-USP/Ipen, Congonhas, Diadema, Grajaú-

Parelheiros, Guarulhos-Paço Municipal, Guarulhos-Pimentas, Ibirapuera, Interlagos, Itaim 

Paulista, Itaquera, Marginal Tietê-Ponte dos Remédios, Mauá, Mooca, Nossa Senhora do 

Ó, Osasco, Perus, Parque Dom Pedro II, Pico do Jaraguá, Pinheiros, Santana, Santo 

Amaro, Santo André-Capuava, São Bernardo do Campo-Centro, São Bernardo do Campo-

Pauliceia, São Caetano do Sul, e Taboão da Serra (Figura 7b), das estação automáticas 

fixas, 17 realizam a medição do MP2,5 e 21 realizam medição de MP10. 

O Estado de São Paulo também possui uma rede manual de monitoramento, e em 

2020 contou com 22 locais de amostragem, nos quais as amostras são coletadas em campo 

e analisadas nos laboratórios da CETESB (Figura 8a). A RMSP contou com 9 estações de 

monitoramento manual, sendo elas: Campos Elísios, Cerqueira César, Pinheiros, 

Ibirapuera, Santo Amaro, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André- Capuava e 

Tatuapé. Apenas as estações Cerqueira César, Santo Amaro e Santo André-Capuava 

realizam medição de MP2,5 e nenhuma realiza medição de MP10 (Figura 8b) (CETESB-

QUALAR, 2020). 
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a) 

 
b) 

 

 

Figura 7 – Localização da Rede Automática, no Estado de São Paulo (a) e na RMSP (b). 

Adaptado de: CETESB-QUALAR, 2020. 
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  A caracterização das estações de monitoramento localizadas na RMSP, por fonte de 

emissão, está descrita abaixo (Tabela 4). 

a) 

 
b) 

 
 

Figura 8 – Localização da Rede Manual, no Estado de São Paulo (a) e na RMSP (b). 

Adaptado de: CETESB-QUALAR, 2020. 
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Tabela 4 – Caracterização das Estações de Monitoramento Automática e Manual, por 

fonte de emissão, na RMSP 

 

Estação Automática Fonte de Emissão 

Capão Redondo Não informado 

Carapicuíba Não informado 

Cerqueira César Veicular 

Congonhas Veicular 

Diadema Veicular e Industrial 

Grajaú-Palheireiros Veicular 

Guarulhos - Pimentas Não informado 

Guarulhos Paço Municipal Não informado 

Ibirapuera Veicular 

Interlagos Não informado 

Itaim Paulista Não informado 

Itaquera Veicular 

Marginal-Tietê Veicular 

Mauá Veicular e Industrial 

Mooca Veicular 

Nossa Senhora do Ó Veicular 

Osasco Veicular 

Perus Não informado 

Pico do Jaraguá Não informado 

Pinheiros Veicular 

Pq. Dom Pedro II Veicular 

São Bernardo do Campo - Paulicéia Veicular 

São Bernardo do Campo - Centro Não informado 

São Caetano do Sul Veicular e Industrial 

Santana Veicular 

Santo Amaro Não informado 

Santo André-Capuava Não informado 

Taboão da Serra Veicular 

Universitária - USP/Ipen Veicular 

Estação Móvel Fonte de Emissão 

Campos Elísios Veicular 

Cerqueira César Veicular 

Ibirapuera Veicular 

Osasco Não informado 

Pinheiros Veicular 

São Bernardo do Campo Veicular  

Santo Amaro Não informado 

Santo André Industrial  

Tatuapé Veicular  

     Adaptado de: CETESB, 2021c. 
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A fonte de emissão veicular é predominante na RMSP. Em 2021, dentre as 29 

estações de monitoramento automáticas, 15 (51,8%) apresentaram a fonte veicular como a 

fonte que dá origem aos poluentes do ar na região, inclusive na emissão do MP analisado, 

3 foram de fonte veicular e industrial (10,3%) e 11 (37,9%) não tiveram os dados de 

origem de fonte informados pela agência (Figura 9). Entre as 9 estações de monitoramento 

manual, 6 (66,7%) tiveram a fonte veicular como fonte que dá origem aos poluentes 

analisados, tais como PTS, FMC e MP2,5; 1 (11,1%) industrial e 2 (22,2%) não tiveram os 

dados informados pela agência (Figura 10) (CETESB, 2021c). 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Estações de Monitoramento Manual, da RMSP, segundo a fonte de emissão. 

Adaptado de: CETESB, 2021c. 

 

 
Figura 9 – Estações de Monitoramento Automáticas, da RMSP, segundo a fonte de emissão. 

Adaptado de: CETESB, 2021c. 
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1.6  PADRÕES DE QUALIDADE DO AR 

Os padrões de qualidade do ar podem variar de acordo as características específicas 

de cada país e/ou território, pois considera vários fatores, tais como a viabilidade técnica, 

questões econômicas, políticas e sociais, que por sua vez dependem, entre outras coisas, do 

nível de desenvolvimento e da capacidade nacional de gerenciar a qualidade do ar.  

Além disso, a variação da qualidade do ar está intimamente associada às condições 

meteorológicas, dessa forma existe uma piora dos parâmetros para CO, MP e SO2 durante 

o inverno, devido as condições meteorológicas serem desfavoráveis à dispersão dos 

poluentes. Já o O3 apresenta maior concentração no verão e na primavera, por ser um 

poluente secundário que depende, dentre outros fatores, da intensidade de luz solar para 

sua formação (CETESB- QUALAR, 2019). 

O Decreto Estadual nº 59.113, de 23/04/2013 (SÃO PAULO, 2013), estabelece 

padrões de qualidade do ar para o Estado de São Paulo, e visa atingir as diretrizes 

estabelecidas pela OMS, através de Metas Intermediárias (MI) estabelecidas como valores 

temporários a serem cumpridos em três etapas (MI 1; MI 2 e MI 3) objetivando alcançar os 

Padrões Finais (PF).  

Os padrões nacionais de qualidade do ar foram atualizados pela Resolução 

CONAMA nº 491, de 19/1/2018 (BRASIL, 2018), a qual estabelece que cada estado e o 

DF devem realizar o controle da qualidade do ar e adequar as emissões segundo os padrões 

de qualidade do ar intermediários. Os padrões tanto no Estado de São Paulo quanto no 

Brasil vigentes atualmente para o MP correspondem a MI 1, já para o Pb o padrão 

considerado atualmente corresponde ao PF que é de 0,5 µg m-³ (Tabela 5).  

A avaliação de EPTs tais como (As, Ni e Pb) pela CETESB não é realizada de 

forma sistemática, ocorreu em caráter especial, apenas na Estação de Monitoramento 

Cerqueira César em 2002, 2006, 2009 e 2012 e foi compilado em um relatório de edição 

especial (CETESB, 2015). 

Os padrões internacionais de qualidade do ar adotados pela WHO, EU e USEPA 

possuem valores mais restritivos que os adotados atualmente no país (Tabela 6). Contudo, 

mais de 90% da população global vive em áreas com exposição à MP 2,5 que excedem os 

limites recomendados pela OMS (média anual de 5 µg m-³). Esta exposição em curto e 

longo prazo são reconhecidamente associadas a aumento da mortalidade por doenças 

cardiovasculares, respiratórias e câncer de pulmão (WHO, 2021b). 
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Tabela 5 – Padrões Estaduais de Qualidade do Ar 

Poluente Tempo de Amostragem 
MI 1 

(µg/m³) 

MI 2 

(µg/m³) 

MI 3 

(µg/m³) 

PF 

(µg/m³) 

Partículas 

inaláveis 

finas 

(MP2,5) 

24 horas 60 50 37 25 

Média Aritmética Anual 20 17 15 10 

Partículas 

inaláveis 

grossas 

(MP10) 

24 horas 120 100 75 50 

Média Aritmética Anual 40 35 30 20 

Pb Média Aritmética Anual N.A. N.A. N.A. 0,5 

Adaptado de: CETESB-QUALAR, 2020. 

 

Tabela 6 – Padrões Internacionais de Qualidade do Ar 

Poluente Tempo de Amostragem 
Brasil 

(µg m-³) 

WHO 

(µg m-³) 

EU 

(µg m-³) 

USEPA 

(µg m-³) 

Partículas 

inaláveis 

finas 

(MP 2,5) 

24 horas 60 15  N.A. 35 

Primário – Anual 
 20 5 25 

12 

Secundário - Anual 15 

Partículas 

inaláveis 

grossas 

(MP 10) 

24 horas 120 45 50 150 

Anual 40 15 40 N.A. 

As Anual N.A. N.A. 6 ¹ N.A. 

Ni Anual N.A. N.A. 20 ¹ N.A. 

Pb Anual 0,5 N.A. 0,5 0,15 

 

Fonte: EU, 2004; USEPA, 2017; BRASIL, 2018; WHO 2021b.  
1 ng m-³ 

 

 

Estudo realizado por Connerton et al., (2020) observou redução da concentração do 

MP2,5, durante o mês de março de 2020, período de quarentena devido ao COVID-19 em 

quatro grandes cidades globais: São Paulo teve a menor redução (12%), e Los Angeles a 

maior (37%), seguida de Paris (28%) e Nova York (24%).  No caso da cidade de São 
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Paulo, houve redução de aproximadamente 20% no consumo de gasolina e etanol e de 13% 

de diesel, o que mostra o impacto das atividades antropogênicas sobre a qualidade do ar. E, 

portanto, torna-se imprescindível a adoção de limites mais restritivos para a média anual do 

MP2,5, a fim de reduzir substancialmente a mortalidade prematura, por causas 

cardiovasculares e respiratórias, na maior parte do mundo (GIANNADAKI, LELIEVELD; 

POZZER et al., 2016).  

 

1.7 CONCEITOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA 

A avaliação de risco à saúde humana é o processo de estimar a natureza e a 

probabilidade de efeitos adversos à saúde de humanos, que podem ser expostos a agentes 

estressores, em meios ambientais contaminados, no presente ou no futuro. Embora envolva 

incertezas, sua principal finalidade é subsidiar a tomada de decisão envolvida no processo 

de gestão do risco. Após o planejamento, a avaliação de risco é realizada em 4 etapas 

básicas, que são a identificação do perigo, a avaliação da dose resposta, a avaliação da 

exposição e a caracterização do risco (US EPA, 1992). 

Dessa forma, após a identificação do perigo, que possui por objetivo selecionar os 

agentes estressores, entre eles agentes químicos com potencial para danos à saúde humana, 

segue-se para a avaliação da dose resposta, que examina a relação numérica entre a 

exposição e efeitos gerados por ela. O próximo passo é a avaliação da exposição, que 

estima a magnitude, a frequência e a duração dessa exposição, além de estimar a dose 

potencial.  

A dose potencial (Dpot), que é a quantidade média diária do agente químico 

incorporado ao organismo humano, por unidade de peso corpóreo é estimada através da 

equação (1). E por último a caracterização do risco que pretende estimar a probabilidade de 

ocorrência de um efeito adverso a um dado agente num dado organismo ou população sob 

condições definidas de exposição, incluindo as incertezas (US EPA, 1992). 

 

Dpot =  C.TI. FE.DE    (1) 

   PC. TR 

 

Em que: 

Dpot é a dose potencial diária média (mg kg.dia-1); 
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C é a concentração do agente no meio de exposição (mg L-1 ou mg kg-1); 

TI é a taxa de ingestão ou de inalação (L dia-1 ou mg dia-1); 

FE é a frequência de exposição (dias ano-1); 

DE é a duração da exposição (anos); 

PC é o peso corpóreo (kg); 

TR é o tempo de referência (dias). 

 

 

 

Os efeitos adversos podem ser com limiar de dose, que são efeitos sistêmicos, não 

carcinogênicos. Nesse sentido, a Dose de Referência (RfD) ou a Concentração de 

Referência (RfC) é definida como a dose diária de uma substância química, em mg Kg-1 de 

peso corpóreo que, provavelmente, não causará efeito adverso à saúde, mesmo que o 

indivíduo esteja exposto durante todo o seu tempo de vida. Esses valores são derivados do 

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), que é o nível no qual não se observam efeitos 

adversos, considerando fatores de segurança e incerteza (NARDOCCI et al., 2019).  

Por sua vez, o Quociente de Risco - HQ (Hazard Quotient) é a razão entre a dose 

estimada e dose de referência ou concentração de referência, conforme a equação (2). Se o 

HQ for menor que 1, a exposição à substância química é considerada tolerável e pouco 

provável de causar efeitos adversos significativos à saúde humana (US EPA, 1992).  

 

 

QR =  Dpot      (2) 

                      RfD  

 

Em que: 

Dpot é a dose potencial diária média (mg kg.dia-1); 

RfD é a dose de referência (mg kg.dia-1). 

 

 

Os efeitos adversos também podem ser sem limiar de dose, neste caso o câncer é o 

mais importante. Nesse sentido, a IARC e a US EPA são as principais agências que 

possuem sistema de classificação para substâncias químicas desenvolvido (Tabela 7). O 

cálculo do risco para efeitos carcinogênicos utiliza o Fator Potencial de Carcinogenicidade 

- SF (Slope Factor), conforme a equação (3). E o incremento do risco de câncer ao longo 

da vida (ICRL) é estimado pela soma do risco de câncer, também multiplicado pelo SF, 

ponderado pela duração da exposição, até 70 anos, conforme a equação (4). 
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Tabela 7 – Sistema de classificação para substâncias químicas, quanto a carcinogenicidade 

 

IARC 1 USEPA 2 Descrição 

Grupo 1 Grupo A Carcinogênico para humanos 

Grupo 2A Grupo B (1 e 2) Provavelmente carcinogênico para humanos 

Grupo 2B Grupo C Possivelmente carcinogênico para humanos 

Grupo 3 Grupo D Não classificável quanto a carcinogenicidade humana 

 

(1) International Agency for Cancer Research: http://monographs.iarc.fr   

(2) USEPA: Integrated Risk Information System (IRIS) http://www.epa.gov/iris/  

 

Risco Câncer = Dpot . SF  (3) 

ICRL =  
𝐼𝑅𝐿𝑇 =  𝐴𝐷𝐷𝑗

  𝑛  𝑚

𝑙 ,𝑗=1 

 . 𝑆𝐹 

  Dpot  . SF . (DE/70) (4) 

 

 

Em que: 

Dpot é a dose potencial diária média (mg kg.dia-1); 

SF é o fator potencial de carcinogenicidade (mg kg.dia-1); 

DE é a duração da exposição (anos); 

  

 

Se o valor do risco for menor que 1E-06, que é um valor considerado tolerável em 

muitos países, a exposição à substância química é considerada pouco provável de causar 

câncer (US EPA, 1992). O risco fornece a probabilidade de um incremento na ocorrência 

de efeitos adversos na população exposta, é expresso por um valor entre 0 e 1 e é 

adimensional. Um valor de risco de 1E-03, por exemplo, representa 1 caso de câncer 

esperado a cada 1.000 pessoas expostas (NARDOCCI et al., 2019). 

A avaliação do risco à saúde humana por poluentes do ar pode ser realizada através 

de diferentes abordagens e modelagens. Atualmente, a maioria dos estudos realiza análise 

estatística epidemiológica, que integram os dados de qualidade do ar com parâmetros 

epidemiológicos de mortalidade por causas, evidenciando associação positiva com o 

aumento da mortalidade por causas cardiovasculares e respiratórias a medida em que 

ocorre aumento das concentrações de MP na atmosfera (BAHRAMI ASL et al., 2018).  

 

 

 

http://monographs.iarc.fr/
http://www.epa.gov/iris/
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2.  JUSTIFICATIVA 

A poluição do ar é um problema crítico de saúde pública, principalmente nos 

centros urbanos. Estima-se que essa exposição seja responsável por cerca de sete milhões 

de mortes por ano, em todo o mundo, e que quase toda a população global (99%) esteja 

exposta a concentrações de poluentes do ar acima dos limites recomendados, sendo os 

países de baixa e média renda os mais atingidos (WHO, 2021b).  

A OMS apoia esses países no combate à poluição do ar, com estímulo a maior 

produção científica, além de aplicar mobilização social com parcerias estratégicas e 

identificar problemas com proposição de soluções locais específicas (WHO, 2021a). Além 

disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) propõe entre seus objetivos para o 

desenvolvimento sustentável no Brasil, reduzir substancialmente o número de mortes e de 

doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar, da água e do 

solo, até 2030 (ONU-BRASIL, 2021). 

Muitos estudos sobre a associação da exposição à poluição do ar com o risco de 

efeitos adversos à saude humana são conduzidos em todo o mundo, com evidências 

suficientes da relação com doenças cardiovasculares e respiratórias, bem como da 

associação com o câncer de pulmão (IARC, 2013) e mortalidade (WHO, 2021b). Porém, a 

quantidade dessas evidências são reduzidas em países de baixa e média renda, que 

inclusive suportam as maiores cargas de morbidade e mortalidade advindos dessa 

exposição (LANDRIGAN et al., 2018), incluindo os países pertencentes a América do Sul, 

tais como o Brasil (ABE et al., 2018; NOGUEIRA et al., 2020).  

Mesmo diante da elevada produção científica sobre os níveis, a origem e a 

formação de poluentes do ar na cidade de São Paulo (ANDRADE et al., 2017; 

CORNNETON et al., 2020) há necessidade de se gerar mais evidências sobre a relação da 

complexa mistura que compõe o PM com o risco de efeitos adversos à saúde humana. 

Além disso, existe uma carência global de estudos que abordem estratégias de promoção e 

proteção à saúde humana relativos à poluição do ar. Portanto, este estudo teve como 

objetivo avaliar os riscos à saúde humana associados a exposição ambiental a alguns 

contituintes do MP10 de fonte veicular, na cidade de São Paulo. 



51 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os riscos à saúde humana associados a exposição inalatória de As, Ni e Pb 

no MP10 de origem veicular, coletado em uma das estações de monitoramento da qualidade 

do ar, na cidade de São Paulo, ao longo dos anos 2002, 2006, 2009 e 2012. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Avaliar a tendência sazonal e temporal das concentrações de As, Ni e Pb, no ar; 

b) Avaliar os riscos de efeitos não carcinogênicos devido a inalação de As, Ni e Pb, 

utilizando a abordagem de avaliação de risco à saúde humana recomendada pela 

USEPA (2009); 

c) Avaliar o risco de efeitos carcinogênicos devido a inalação de As, Ni e Pb, 

utilizando a abordagem de avaliação de riscos à saúde humana recomendada pela 

USEPA (1992).   

 

4.  MÉTODOS 

 

4.1   DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Estação de Monitoramento Cerqueira César é uma estação fixa que compõe a 

rede de monitoramento da qualidade do ar da Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB) (Figura 11), inaugurada em 1998, e realiza medições automáticas de 

PM10, SO2, NO, NO2 e CO. Está instalada na Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo (FSP-USP), distrito de Pinheiros, região oeste da cidade de São Paulo, 

pertencente a MASP, a 7m de avenida com intenso tráfego veicular (CETESB, 2021c), 

com predominância de trânsito de passagem proveniente da região oeste da cidade em 

direção à região central. Essa avenida é caracterizada por ser um dos corredores estruturais 

de transporte coletivo (SÃO PAULO, 2019).  Desde 2018, situa-se na Zona Máxima de 

Restrição de Caminhões (SÃO PAULO, 2018).  
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Figura 11 – Rede de Monitoramento Automático na RMSP e Estação Cerqueira César 

Adaptado de: CETESB-QUALAR, 2020. 
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O distrito de Pinheiros está entre os distritos com melhores indicadores de trabalho 

e renda na cidade de São Paulo. O valor do rendimento familiar mensal na cidade de São 

Paulo é de quase R$ 5.000,00, entretanto no distrito de Pinheiros o rendimento familiar 

mensal está entre R$ 5.525,00 e R$ 20.825,10 e a proporção de pessoas ocupadas em 

relação a população total no distrito é de 48,5% (IBGE, 2010a). 

 

4.2  COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS 

 A coleta e a análise das amostras foram realizadas pela CETESB e os resultados 

disponibilizados em seu website no âmbito do Relatório sobre a evolução das 

concentrações de níquel, cádmio, arsênio, e chumbo no material particulado na atmosfera 

de São Paulo (Estação Cerqueira César) (CETESB, 2015). 

As amostras foram coletadas semanalmente, em um total de 181 dias, sendo que 

132 coletas foram realizadas em dias da semana e 49 no final de semana, durante o período 

de 2002, 2006, 2009 e 2012, em todas as estações do ano, considerando verão (Dezembro, 

Janeiro e Fevereiro), Outono (Março, Abril e Maio), Inverno (Junho, Julho e Agosto) e 

Primavera (Setembro, Outubro e Novembro). As amostras de MP10 foram coletadas 

utilizando um amostrador de ar dicotômico (Filtro de Teflon com 37-mm de diâmetro), a 

uma vazão de 16,7 L min-1 e a análise da composição elementar foi realizada por 

Espectrometria de Fluorescência de Raio-X por Energia Dispersiva (FRXED), marca 

PANalytical, modelo Epson 5. Os limites de detecção para As, Cd, Ni e Pb foram 0.3, 5.1, 

1.3, 3.8 (ng m-3), respectivamente. Em virtude das concentrações do Cd estarem abaixo do 

limite de detecção, com exceção de uma única medição (Jan. 2002) (CETESB, 2015), este 

elemento não foi utilizado para este estudo.  

 

4.3   ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

  Foi realizada análise exploratória para avaliar a qualidade e consistência dos dados. 

Foram calculadas medidas resumo: média aritmética (A.M), desvio padrão, mínimo, 

máximo, mediana e percentil 95 (P95). A análise estatística verificou a tendência das 

concentrações dos EPTs (As, Ni e Pb) no MP10, segundo variáveis de interesse (estações 

do ano, período e dias da semana) utilizando o Software R (versão 4.0.5; R Foundation for 



54 

 

Statistical Computing) e RStudio (versão 1.2). A regressão linear foi aplicada para avaliar 

essa tendência e o teste t-Student foi utilizado para verificar a significância do modelo. O 

nível de significância adotado foi de 5%. A avaliação de risco à saúde humana foi realizada 

segundo as variáveis de interesse (inverno e outras estação). O Software ProUCL foi 

utilizado para estimar os valores superiores do intervalo de confiança de 95% (UCL 95%). 

 

4.4   AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA 

  Os métodos de avaliação de risco recomendados pela US Environmental Protection 

Agency (US EPA) foram utilizados para avaliar os riscos de efeitos carcinogênicos e não 

carcinogênicos à saúde humana devido a inalação dos EPTs (As, Ni e Pb) presentes no 

MP10.  

 

4.4.1 Risco de efeitos não carcinogênicos  

 Para a estimativa do risco não carcinogênico, inicialmente, foi obtido o valor da 

concentração de exposição crônica (EC), pois não existem valores de dose de referência 

para o risco de efeitos não carcinogênicos devido a inalação dos EPTs analisados. Portanto, 

a concentração de exposição crônica devido a inalação de As, Ni e Pb foi estimada de 

acordo com a Equação (1), elaborada pela USEPA (US EPA, 2009). 

 

  (1) 

Em que EC (µg m -3) é a concentração de exposição crônica; CA (µg m -3) é a 

concentração de As, Ni e Pb no PM10; ET (horas dia -1) é o tempo de exposição (neste 

estudo consideramos ET =24 horas dia -1); EF (dias ano -1) é a frequência de exposição 

(neste estudo consideramos EF = 365 dias ano -1); ED (anos) duração da exposição e AT é 

o tempo médio, sendo ED x 365 dias ano -1 x 24 horas dia -1. 

 

 O risco de efeitos não carcinogênicos foi estimado por meio do Quociente de 

Perigo (Hazard Quotient - HQ), de acordo com a Equação (2). Valores de HQ ≤ 1,0 

representam que efeitos significativos à saúde não são esperados e valores de HQ ˃ 1,0 

representam que a exposição é considerada preocupante para a saúde e a redução no nível 

de exposição é recomendada (USEPA, 2009). Além disso, foi realizada a soma dos valores 
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de HQ dos contaminantes com efeitos coincidentes para estimar o risco integrado (IHQ) de 

efeitos não carcinogênicos coincidentes. 

 

    (2) 

Em que HQ é o Quociente de Perigo (Hazard Quotient - HQ); EC (µg m-3) é a 

concentração de exposição crônica; Ref (µg m-3) é o valor de referência para efeito não 

carcinogênico obtido de California Office of Environmental Health Hazard Assessment 

(OEHHA). Para As e Ni o Ref considerado foi o nível de exposição de referência devido a 

inalação crônica de 0.015 e 0.014, respectivamente. Para o Pb o Ref considerado foi o 

valor de 0.028 por ser a concentração de inalação necessária para resultar na redução de 

QI (Quociente de Inteligância), na ordem de 0,1 em crianças, na avaliação de risco 

escolar (OEHHA, 2021).  

 

4.4.2   Risco de efeitos carcinogênicos  

  Para a estimativa do risco carcinogênico, inicialmente, foi obtido o valor da Dose 

Potencial. A dose potencial, por idade/faixa etária (Dpot j) devido a inalação de As, Ni e Pb 

foi estimada de acordo com a Equação (3), elaborada pela US EPA (US EPA, 1992). 

Considerando a significativa variação do peso corpóreo em função da idade em especial 

para crianças e adolescentes menores de 19 anos, o risco carcinogênico foi avaliado de ano 

a ano até a idade de 19 anos e por faixa etária de 5 em 5 anos para idades entre 20 e 70 

anos, visando minimizar as incertezas.  

  O peso corporal para cada idade/faixa etária  foi obtido do levantamento 

antropométrico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(IBGE, 2010b). E considerando a maior taxa metabólica que bebês e crianças possuem em 

relação aos adultos, devido ao crescimento acelerado e maior superfície pulmonar por 

unidade de peso corporal fazendo com que as taxas de inalação (Inhalation Rate - IR) 

sejam maiores das taxas dos adultos, sob as mesmas condições (US EPA, 2019), portanto, 

para cada idade/faixa etária foi utilizada uma IR específica, segundo o Handbook of 

Exposure Factors (US EPAS, 2011). Todos os parâmetros utilizados para o cálculo da 

Dose Potencial (Dpot j) estão descritos na Tabela 8.  

 

 (3) 
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Em que Dpot j (mg kg -1 dia -1) é a dose potencial para a faixa etária; CA (mg kg -1) é a 

concentração de As, Ni e Pb no PM10; IR j (m³ dia -1) é a taxa de inalação para a faixa 

etária; EDj (anos) é a duração da exposição; EFj (dias ano -1) é a frequencia de exposição 

para a faixa etária (neste estudo consideramos EF = 365 dias ano -1); BWj (kg) é o peso 

corpóreo por faixa etária e AT (dias) é o tempo médio, sendo ED j x 365 dias. 

  

Tabela 8 – Faixa etária e parâmetros usados para cálculo da Dpot j 

Faixa Etária 

Peso 

Corpóreo*  

BW (kg)        

Taxa de 

Inalação**  

IR (m3 dia -1)         

Duração da 

Exposição  

ED (anos)                 

Tempo Médio 

AT (ED*365) 

< 1 year 07,82 03,72 00,75 273,75 

1 year 11,19 04,90 01,00 365,00 

2 years 13,70 07,28 01,00 365,00 

3 years 15,71 07,28 01,00 365,00 

4 years 17,80 07,28 01,00 365,00 

5 years 19,77 07,28 01,00 365,00 

6 years 22,17 09,98 01,00 365,00 

7 years 24,98 09,98 01,00 365,00 

8 years 27,70 09,98 01,00 365,00 

9 years 31,66 09,98 01,00 365,00 

10 years 33,82 09,98 01,00 365,00 

11 years 38,11 14,29 01,00 365,00 

12 years 43,06 14,29 01,00 365,00 

13 years 47,66 14,29 01,00 365,00 

14 years 51,21 14,29 01,00 365,00 

15 years 54,87 14,29 01,00 365,00 

16 years 56,82 14,29 01,00 365,00 

17 years 58,79 14,29 01,00 365,00 

18 years 60,38 14,29 01,00 365,00 

19 years 61,18 14,29 01,00 365,00 

20 to 24 years 63,77 14,57 05,00 1825,00 

25 to 29 years 66,70 14,59 05,00 1825,00 

30 to 34 years 67,95 14,97 50,00 1825,00 

35 to 44 years 68,94 14,61 10,00 3650,00 

45 to 54 years 69,54 13,74 10,00 3650,00 

55 to 64 years 68,93 13,35 10,00 3650,00 

65 to 70 years 66,52 12,57 10,00 3650,00 

*Anthropometric Survey (IBGE, 2010b). 

**Handbook of Exposure Factors (USEPAS, 2011). 

 

   

  O risco de efeitos carcinogênicos (Risk j) devido a inalação de As, Ni e Pb no MP10 

foi estimado multiplicando-se a dose potencial (Dpot j) pelo fator potencial de 

carcinogenicidade (Slope Factor - SF), para cada idade/faixa etária, conforme a Equação 

(4). O As é classificado como carcinogênico (Grupo 1, pela IARC e Grupo A, pela US 



57 

 

EPA), o Ni é classificado como carcinogênico (Grupo 1, pela IARC e não foi classificado 

pela US EPA) e o Pb como provavelmente carcinogênico (Grupo 2A, pela IARC e Grupo 

B2, pela US EPA) (Tabela 9). 

 O incremento do risco de câncer ao longo da vida (Incremental lifetime cancer risk - 

ILCR) foi estimado pela somatória do risco de câncer por idade/faixa etária, ponderada 

pela duração da exposição até 70 anos, conforme a Equação (5) (US EPA, 1989). Além 

disso, foi realizada a soma dos valores de ILCR Total (TILCR) para As, Ni e Pb. O risco 

carcinogênico de 1E-06 é considerado por muitos países como nível de risco aceitável para 

exposições de longo prazo (US EPA, 1991). 

 

    (4) 

   (5) 

Em que Risk é o risco de efeitos carcinogênicos por faixa etária; Dpot j (mg kg -1 dia -1) é a 

dose potencial por faixa etáriaj; SF (mg kg -1 dia -1) é o fator de carcinogenicidade - slope 

factor obtido de California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA). 

Para As, Ni e Pb o SF considerado foi 1.2E+1; 9.1E-1 e 4.2E-2, respectivamente (OEHHA, 

2021). E ILCR é o incremento de risco de cancer ao logo da vida - incremental lifetime 

câncer risk; EDj (anos) é a duração da exposição para a faixa etária; LT é o tempo, sendo 

70 anos, n é o número de intervalo para as idades. 

 

Tabela 9 – Classificação dos EPTs, quanto a carcinogenicidade, e SF definido 

 

EPT N.⁰ CAS Tipo IARC USEPA 

Carcinogênico/ 
provavelmente 
carcinogênico 
(via inalatória) 

SF 
definido 

Arsênio 7440-38-2 
Compostos 
inorgânicos 

1 A Sim sim 

Níquel 7440-02-2 Ni e compostos de Ni 1 NC Sim sim 

Chumbo 7439-92-1 
Compostos 
inorgânicos 

2A B2 Sim sim 

NC – “Não classificado” pela  agência . 

 

 

 



58 

 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO À REVISTA SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 

(STOTEN) - CLASSIFICAÇÃO QUALIS CAPES A1. 
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ABSTRACT 

Particulate matter (PM) emitted from the burning of fuels by vehicles is the main source of 

environmental exposure to potentially toxic elements (PTEs), such as arsenic, nickel and 

lead, in atmospheric air within urban centers. Therefore, the present study assessed the risk 

to human health of airborne arsenic, nickel, and lead exposure in coarse particulate matter 

(PM10) (diameter ≤10 µm) from vehicular sources in the city of Sao Paulo, Brazil. 

Elemental concentration data used in this study were provided by the São Paulo State 

Environmental Protection Agency (CETESB) from air sampled at an Air Quality 

Monitoring Station located near an avenue with heavy vehicular traffic for the years 2002, 

2006, 2009 and 2012. The risk assessment was carried out according to the methods of the 

United States Environmental Protection Agency (USEPA). The results for airborne arsenic 

and lead concentrations showed higher means during the winter than the other seasons 

(p<0.05). The risk for non-carcinogenic effects due to airborne lead exposure exceeded the 

value considered acceptable (HQ ≤ 1.0), with a mean (95% UCL) for the exposed 

population of 1.49 (1.75) in winter and 0.92 (1.04) in the other seasons. The incremental 

lifetime cancer risk of airborne arsenic and nickel exposure for the exposed population 

exceeded the value considered acceptable in many countries (1E-06), with means 

(95%UCL) for arsenic of 4.43E-06 (5.81E-06) in winter and of 2.29E-06 (3.21E-06) in the 

other seasons. Mean concentrations for nickel were 1.58E-06 (1.99E-06) in winter and 

1.48E-06 (2.21E-06) in the other seasons. These findings highlight the importance of air 

pollution as a risk factor for population health, especially in urban centers with high 

vehicular traffic. Actions to reduce air pollution exposure should be prioritized in 

environmental and health policy agendas. 

 

 

Keywords: Risk assessment, human health, air pollution, coarse particulate matter, 

vehicular source, potentially toxic elements. 
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1. Introduction 

Transport is the leading source of ambient air pollution in urban centers, due to the 

burning of fossil fuels, including emissions by light and heavy-duty vehicles, as well as 

aircraft (AFRICA et al., 2019; WHO, 2021a). In addition, transport causes resuspension of 

particulate matter due to the movement of vehicles, wearing of brakes, tires, vehicle parts 

and the road surface (MMA, 2012; OLYMPIO et al., 2018; RODRIGUES et al., 2018; 

CETESB, 2019; FONT et al., 2019). 

In Brazil, issues concerning ambient air pollution reflect the industrial-urban model 

adopted, characterized by rapid urbanization and dependence on transport by private motor 

vehicles (GÜNTHER, 2006; SILVA; ASSUNÇÃO, 2018; TOLFFO; GIATTI, 2018). The 

São Paulo State Environmental Protection Agency (CETESB) is responsible for 

monitoring air quality in the State of São Paulo. In 2019, there were approximately 15.4 

million vehicles in the state, emitting an estimated 42,000 tons of particulate matter (PM). 

Heavy-duty vehicles, all of which are diesel-powered, were the greatest source of 

emissions, accounting for 70% of this pollution. The diesel engine exhaust was classified 

as carcinogenic for humans (Group 1) by the International Agency for Research on Cancer 

of the World Health Organization (IARC-WHO) based on sufficient evidence that 

exposure is associated with an increased risk for lung cancer (IARC, 2012). 

 These emissions, although declining since 2006 (CETESB, 2019), remain high in 

many parts of the state, particularly in the Greater São Paulo region (ANDRADE et al., 

2017; PACHECO et al., 2017; CETESB, 2019), where many monitoring sites have 

repeatedly reported annual mean PM10 concentrations in ambient air exceeding 15 µg m-3, 

the acceptable level recommended by the World Health Organization (WHO) (WHO, 

2021b). 

Exposure to ambient air pollution in São Paulo city can increase the risks of 

morbidity and mortality of the population at large. These risks, however, are not evenly 

distributed in the city, with the most exposed groups including public transport users 

awaiting buses and trains at stations during their daily commute (NOGUEIRA et al., 

2020), cyclists traveling in congested areas and rush hour (RAMOS et al., 2017), as well as 

drivers and individuals residing near areas with heavy vehicular traffic (ZHANG; 

BATTERMAN, 2013; FARIAS; FARIAS, 2017; GOUVEIA et al., 2018; CONNERTON 

et al., 2020; WHO, 2021a). 

Particulate matter from vehicular emissions can lead to environment exposure to a 

number of different Potentially Toxic Elements (PTEs) (POURRET; HURSTHOUSE, 



61 

 

2019), including arsenic (As), nickel (Ni) and lead (Pb) (ATSDR, 2005; ATSDR, 2007; 

CETESB, 2017; ATSDR, 2020 CETESB, 2021a; CETESB, 2021b). Environmental 

exposure to ambient air pollution is a major public health concern worldwide given its 

potential adverse human health effects (CERCLA, 2019), especially cardiovascular, 

cerebrovascular (ROMIEU et al., 2018; WHO, 2021a; PASQUA et al., 2020) and 

respiratory (ROMIEU et al., 2018; WHO, 2021a; TO et al., 2021) diseases. Moreover, this 

exposure has been classified as carcinogenic for humans (Group 1) by the IARC-WHO due 

to the positive association with lung cancer (IARC, 2013). 

There is a large body of evidence linking exposure to air pollution with increased 

risk of morbidity and mortality globally (WHO, 2021b). However, scant evidence is 

available for low-to-middle income countries, including nations of South America, such as 

Brazil (ABE et al., 2018; NOGUEIRA et al., 2020; WHO, 2021b; ONU-BRASIL, 2021). 

Despite extensive research on the levels, origins and formation of ambient air pollutants in 

São Paulo city (ANDRADE et al., 2017; CORNNETON et al., 2020), further studies 

exploring the relationship between the complex mixture comprising PM and the risk of 

adverse health effects are needed. Therefore, the objective of the present study was to 

assess the human health risks associated with inhalatory exposure to As, Ni and Pb in PM10 

from vehicular sources, collected at an air quality monitoring station in São Paulo city 

during 2002, 2006, 2009 and 2012. 

 

2. Methods 

2.1  Description of study area   

The Cerqueira César Monitoring Station is a permanent station which is part of 

CETESB´s air quality monitoring network (Figure 1 - Supplementary Information), 

established in 1998, and performs automatic measurements of PM10, SO2, NO, NO2 and 

CO. The station is installed at the School of Public Health of the University of São Paulo in 

the district of Pinheiros located in the west region of São Paulo city, within Greater São 

Paulo, 7m from an avenue with heavy vehicular traffic (CETESB, 2021c). The roadway 

predominantly conveys through-traffic from the city´s west region to its central region. The 

avenue is a backbone corridor of the public transport network (SÃO PAULO, 2019). Since 

2018, the avenue has been situated within a Zone of Maximum Restriction to Heavy-duty 

Vehicles (SÃO PAULO, 2018). Pinheiros numbers among the districts with the highest 

levels of employment and income in São Paulo city. Monthly family income in São Paulo 

city is typically around R$ 5,000.00, whereas in Pinheiros this value lies in the R$ 5,525.00 
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to R$ 20,825.10 range, while the proportion of employed individuals relative to the total 

population of the district stands at 48.5% (IBGE, 2010a). 

 

2.2  Sample collection and analysis 

 The assessment of PTEs (As, Ni and Pb) in PM10 is not systematically performed 

by the environmental agency (CETESB), and in this case was carried out sporadically at a 

single sampling site (Cerqueira Cesar Monitoring Station) exposed to vehicular sources of 

emissions during 2002, 2006, 2009 and 2012. These data are very relevant as they are the 

single data available up to this moment in Sao Paulo for that PTEs in air. 

The collection and analysis of the samples was performed by the CETESB, and the 

results are available on their website under the section Report on Evolution of 

concentrations of nickel, cadmium, arsenic and lead in particulate matter in the atmosphere 

of São Paulo (Cerqueira César Station) (CETESB, 2015). The samples were collected 

weekly for a total of 181 days, comprising 132 weekdays and 49 weekends, during 2002, 

2006, 2009 and 2012 throughout all 4 seasons: summer (December, January, February), 

Autumn (March, April and May), Winter (June, July and August) and Spring (September, 

October and November). 

The PM10 samples were collected using a dichotomous air sampler (Teflon Filter 

measuring 37mm in diameter), with a flow rate of 16.7 L min-1 and elemental composition 

analysis was carried out using Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) on a 

PANalytical spectrometer, model Epson 5. Limits of detection for As, Cd, Ni and Pb were 

0.3; 5.1; 1.3 and 3.8 (ng m-3), respectively. Given that all Cd concentrations were below 

the limit of detection, except for a single measurement (Jan. 2002) (CETESB, 2015), data 

for this element were not included in the present analysis. 

 

2.3   Statistical analysis 

  Exploratory analysis was performed to assess the data quality and consistency.  

Summary measures were calculated: arithmetic mean (AM), standard deviation, minimum, 

maximum, median and 95th percentile (P95). Statistical analysis evaluated the pattern of 

PTE concentrations (As, Ni and Pb) in PM10, according to the variables of interest 

(seasons, period and days of week) using the Software R (version 4.0.5; R Foundation for 

Statistical Computing) and RStudio (version 1.2). Linear regression was applied to assess 

this tendency and Student´s t-test was used to determine the significance of the model. The 

level of significance adopted was 5%. Pearson´s correlation coefficient was applied to the 
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PTEs by season. The assessment of risk to human health was performed according to the 

variables of interest (winter and the other seasons). The statistical software ProUCL was 

used to estimate the 95% upper confidence interval limits (95% UCL). 

 

2.4  Evaluation of risk to human health  

 The risk assessment methods recommended by the US Environmental Protection 

Agency (USEPA) were used to assess the risks of non-carcinogenic and carcinogenic 

effects on human health due to chronic inhalation of PTEs (As, Ni and Pb) present in PM10.  

 

2.4.1 Risk of non-carcinogenic effects  

 Non-carcinogenic risk was initially estimated based on the value of the chronic 

exposure concentration (EC) due to inhalation of As, Ni and Pb, estimated using Equation 

(1), obtained from the USEPA (2009). 

 

  (1) 

Where EC (µg m -3) is the chronic exposure concentration; CA (µg m -3) is the 

concentration of As, Ni, and Pb in PM10; ET (hours day -1) is the exposure time (in this 

study, ET = 24 h day -1); EF (day year -1) is the exposure frequency (in this study, EF = 

365 days year -1); ED (years) exposure duration; and AT is the average time, which is ED 

x 365 days year -1 x 24 hours day -1. 

 

The risk of non-carcinogenic effects was estimated using Hazard Quotient (HQ), 

according to Equation (2). Values of HQ ≤ 1.0 indicate no significant health effects are 

expected, while values of HQ ˃ 1.0 indicate exposure is deemed unacceptable and 

exposure reduction measures are recommended (USEPA, 2009). In addition, the HQ 

values of the contaminants with coincident effects were summed to estimate the integrated 

risk (IHQ) of coincident non-carcinogenic effects. 

 

     (2) 

Where HQ is the Hazard Quotient; EC (µg m -3) is the chronic exposure concentration; Ref 

(µg m-3) is the reference value for non-carcinogenic effects obtained from the California 

Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA). For As and Ni, the Ref 

values considered were the reference exposure levels (REL) due to chronic inhalation of 

0.015 (OEHHA, 2008) and 0.014 (OEHHA, 2009), respectively. For Pb, the Ref value 

considered was 0.028 because this represents the inhalatory concentration necessary to 
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promote a 0.1 reduction in IQ (Intelligence Quotient) among school-age children for 

school risk assessments (OEHHA, 2007).  

 

Note: As there is no safe value of exposure to Pb, the school risk assessment was used, 

which presents a modified reference dose method, representing a minimal change in effect 

and not at a level with no effect. 

 

 

2.4.2   Risk of carcinogenic effects  

  Carcinogenic risk was initially estimate based on Potential Dose value. Potential 

dose by age/age group (Dpot j) due to inhalation of As, Ni and Pb was estimated according 

to Equation (3), obtained from the USEPA (1992). In order to account for age-related 

differences in body weight, particularly for children and adolescents under 19 years, the 

risk of carcinogenic effects was assessed for each year of age under 19 years and for every 

5-year age increment thereafter between 20 and 70 years, to minimize uncertainties. Body 

weight for each age/age group was determined based on the anthropometric survey carried 

out by the Brazilian Institute of Statistics and Geography (IBGE) (IBGE, 2010b). Given 

the higher metabolic rate of infants and children compared to adults, implying higher 

inhalation rates (IR) in these younger groups compared to adults under the same conditions 

(USEPA, 2019), a specific IRj was used for each age/age group, according to the USEPA 

(2011). All parameters used for calculating Potential Dose (Dpot j) are provided in the 

Supplementary Information (Table 1). 

 

  (3) 

Where Dpot j (mg kg -1 day -1) is the potential dose for the age group j; CA (mg kg -1) is the 

concentration of As, Ni, and Pb in PM10; IR j (m³ day -1) is the inhalation rate for the age 

group j. EDj (years) is the exposure duration; EFj (day year -1) is the exposure frequency 

for the age group j, (in this study, EF = 365 days year -1); BWj (kg) is the bodyweight for 

the age group j, and AT (days) is the average time, which is ED j x 365 days.  

 

  The risk of carcinogenic effects (Risk j) due to inhalation of As, Ni and Pb in PM10 

was estimated multiplying potential dose (Dpot j) by the Slope Factor (SF) for each age 

group, as per Equation (4). The element As is classified as carcinogenic to humans (Group 

1, by the IARC and Group A, by the USEPA), Ni is classified as carcinogenic to humans 

(Group 1, by the IARC and not classified by the USEPA), while Pb is classified as 

probably carcinogenic to humans (Group 2A, by the IARC and Group B2, by the USEPA).  
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The incremental lifetime cancer risk (ILCR) was estimated by summing the cancer 

risk by age/age group, calculated based on the duration of exposure up to 70 years of age, 

according to Equation (5) (USEPA, 1989). In addition, the ILCR values were summed to 

estimate the Total ILCR for As, Ni and Pb. The increase in carcinogenic risk of up to 1E-

06 for the general population is considered by many countries and international agencies as 

an acceptable risk level (USEPA, 1991). 

 

          (4) 

    (5) 

Where Risk j is the risk of carcinogenic effect for the age group j; Dpot j (mg kg -1 day -1) is 

the potential dose for the age group j; SF (mg kg -1 day -1) is slope factor, obtained from 

the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA). Values 

considered for As, Ni and Pb were 1.2E+1; 9.1E-1 and 4.2E-2, respectively (OEHHA, 

2008; OEHHA, 2009; OEHHA, 2007). ILCR is the incremental lifetime cancer risk; EDj 

(years) is the exposure duration for the age group j; LT is the lifetime, which is 70 years, 

and n is the number of age intervals. 

 

3. Results and Discussion 

3.1   PM10 concentration during period analyzed 

Mean annual PM10 concentrations at the study site during 2002, 2006, 2009 and 

2012 were 48, 36, 26 and 33 (µg m-3), respectively (CETESB, 2015). However, mean 

annual levels for the total period analyzed exceeded the air-quality limits recommended by 

the WHO since 2005 (20 µg m-3) (WHO, 2016). In 2021, the WHO updated this value to 

15 µg m-3 (WHO, 2021b). In general, PM10 concentrations within the Greater São Paulo 

region appear to conform to national regulations (40 µg m-3) (BRASIL, 2018), which are 

less stringent than limits recommended by the WHO (ANDRADE et al., 2017; PACHECO 

et al., 2017). 

In the central megalopolis of Mexico (Mexico), the data from the local monitoring 

station showed that mean annual PM10 concentration, since 2003-15, exceeded levels 

stipulated by Mexico´s national regulations (40 μg m −3) (MORA et al., 2017) and 

standards recommended by the WHO (WHO, 2021b). Nevertheless, two European cities 

have shown a decline in mean annual concentrations of PM10, remaining in line with 

national regulations (40 μg m −3) (EU, 2004), namely, in London since 2005–09 and in 
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Paris since 2010–16, at most monitoring sites except those located alongside busy 

highways (FONT et al., 2019). 

In urban centers of large cities worldwide, vehicular emissions represent the leading 

source of PM (WHO, 2021a), a complex mixture of microscopic particles together with 

different toxic chemical substances, including PTEs (WHO, 2005). Consequently, the 

chemical composition of PM can be a predictor of risk of human health effects in these 

areas (RAMOS et al., 2017).  

 

3.2   Distribution of PTE concentrations in PM10 during period analyzed  

Of the PTEs measured during the period analyzed, Pb exhibited the highest mean 

concentration (30.9 ± 20.4 ng m-3), followed by Ni (6.1 ± 4.4 ng m-3) and As (5.1 ± 3.3 ng 

m -3) (Figure 2a). Lead is considered an omnipresent metal to which humans are generally 

exposed (OLYMPIO et al., 2009; MAZOTO et al., 2014; ALVARENGA et al., 2015; 

KIRA et al., 2016; OLYMPIO et al., 2017; RODRIGUES et al., 2018). The element Pb 

constitutes one of the most abundant PTEs in PM (LI; LIANG; WANG, 2016; LIU et al., 

2018; WANG et al., 2018; WU et al., 2019). 

On the analysis of mean concentrations during week days (WD) and weekends 

(WE) over the period analyzed, PTE levels proved highest during WD. On WD, mean Pb 

levels were highest (31.9 ± 8.3 ng m-3), followed by Ni (8.9 ± 2.3 ng m-3) and As (3.9 ± 1.2 

ng m-3). On WE, Pb was again the PTE with the highest mean concentration (25.7 ± 3.7 ng 

m3), followed by Ni (6.2 ± 1.9 ng m-3) and As (3.1 ± 0.7 ng m-3) (Figure 2b). The WD/WE 

ratio was 1.24; 1.43 and 1.25 for Pb, Ni and As, respectively. The slight reduction in PTE 

concentrations on weekends may be associated with lower vehicular traffic flow in the 

region, as observed in a previous study (NOGUEIRA et al., 2020).  

Similarly, lower levels of air pollutants were found during weekends in urban areas 

with heavy vehicular traffic, such as in Agra (India) (KULSHRESTHA et al., 2009) and 

Mexico city (Mexico). These findings suggest that anthropogenic activities are the main 

contributors to higher PM levels in the environment during week days (MORA et al., 

2017). 
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Fig. 2 a) Potentially Toxic Elements (PTEs) concentrations and arithmetic means (A.M) (•), (ng 

m-3), for all years analyzed; and b) on weekdays and weekends. RfC (ng m-3): As: 6.0 (EU); Ni: 

20.0 (EU); Pb: 150.0 (USEPA) 

 

 

3.3   Distribution of PTE concentrations in PM10 by year 

The analysis of PTE concentrations by year revealed a rise in mean annual 

concentrations for 2002 and 2006, followed by a fall in 2009 and a further rise in 2012, 

except for Pb, which akin to PM10, showed a decline from 2002 to 2009 and a slight rise in 

2012. Nonetheless, mean annual concentrations of PTEs were below air-quality standards 

stipulated by international agencies (EU, 2004; US EPA, 2017). Levels of As, however, 

exceeded the 95th percentile (P95) of reference concentrations for air quality (6.0 ng m-3) 

(EU, 2004) in all years analyzed, while Ni concentrations exceeded the P95 of reference 

concentration (20.0 ng m-3) (EU, 2004) in both 2006 and 2012 (Figure 3).  
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Fig. 3 Potentially Toxic Elements (PTEs) concentrations with arithmetic means (A.M) (•) and 

P95 (—), (ng m-3), by year. RfC (ng m-3): As: 6.0 (EU); Ni: 20.0 (EU); Pb: 150.0 (USEPA) 

 

These results are consistent with the emission control policies adopted over the 

period. In this respect, the Program for Control of Air Pollution by Motorcycles and 

Similar Vehicles (PROMOT) was important, given the increase in the motorcycle fleet in 

São Paulo city since 2000. The first emission limits came into force in 2003 (phase M1), 

equivalent to the EURO I phase (97/24/EC), and from January 2006 (phase M2) with the 

adoption of limits equivalent to EURO II. A reduction in air pollution over the period was 

therefore expected. In addition, more stringent limits have been applied in subsequent 

years and motorcycles are currently at phase M4, equivalent to EURO phase IV (CETESB, 

2021d).  In addition, from 2003 onwards, there were significant changes in Brazil´s fleet of 

vehicles, with the introduction of flex-fuel vehicles (powered by gasoline, ethanol or any 

mixture of the two fuels), promoting an increase in ethanol consumption relative to 

gasoline (CETESB, 2021d).  

From 2006 onwards, there was a major increase in the fleet of heavy-duty vehicles, 

medium-duty vehicles, urban buses (all diesel-powered) and diesel-powered light-duty 

vehicles (such as pick-ups and vans) throughout the state and city of São Paulo, which 

historically accounts for almost half the state fleet (CETESB 2012). Diesel-powered 
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vehicles are the main sources of PM in the region (CETESB, 2019). Also, heavy-duty 

vehicles, medium-duty vehicles and urban buses are the categories predominantly 

responsible for resuspension of PM due to brake and tire wear, reaching levels of around 

0.59 g km -1, or 42 times greater than light-duty vehicles. These heavy-duty vehicles also 

cause greater road surface wear, with values of 0.038 g km -1, or 5 times higher than light-

duty vehicles (MMA, 2012). This may explain the similar trends observed for both Pb and 

PM, because Pb from vehicular emissions is associated predominantly with resuspension 

of particles (OLYMPIO et al., 2018; RODRIGUES et al., 2018; CETESB, 2019; FONT et 

al., 2019).  

The fuels for vehicular use in São Paulo city are predominantly commercial 

gasoline (blended with anhydrous ethanol at rates ranging from 5%, to the current rate of 

27%), hydrous ethanol and diesel (10% biodiesel) (CETESB, 2021d). Between 2009 and 

2011, gasoline prices controlled by the Brazilian government remained stable, while sugar-

cane ethanol prices tracked the significant fluctuations in world sugar prices, with major 

fluctuations in the relative price of ethanol. This scenario led to a wholesale switch from 

use of ethanol over to gasoline in the order of 62% (SALVO; GEIGER, 2014). The 

concentration of ultrafine particles (UFP) (7-100 nm in diameter) increased by a third 

during the morning commute when higher ethanol prices led 2 million drivers in São Paulo 

city to switch over to gasoline.  Conversely, these concentrations fall when consumers 

switch back to using ethanol (SALVO et al., 2017).  

The general trend of decline in mean PTE concentration seen between 2002 and 

2012 may have been associated with the reduction in air pollutant emission due to tighter 

regulation and control of vehicular emissions over the last few years in São Paulo city 

(CARVALHO et al., 2015; ANDRADE et al., 2017; PACHECO et al., 2017). In this 

respect, the Federal programs were decisive, including the Program for Control of Air 

Pollution by Motor Vehicles (PROCONVE) and the previously cited PROMOT program. 

These programs are run in collaboration with the CETESB and involve the devising of 

legislation guiding vehicle makers in the adoption of technologies to comply with the 

increasingly stringent pollutant emission limits (SILVA; ASSUNÇÃO, 2018; CETESB-

QUALAR, 2020; CETESB, 2021d). The implementation of these programs has resulted in 

a reduction in primary atmospheric pollutants (emitted by vehicles), such as CO, NO2, SO2 

and PM10, with the Greater São Paulo region. On the other hand, the control of secondary 

pollutants (formed in the atmosphere), such as O3 and PM2.5 in the region remains a 

challenge (ANDRADE et al., 2017).  
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In 2016, the Municipal Secretariat of Mobility and Transport of São Paulo 

classified the roadways and defined the Zone of Maximum Restriction to heavy-duty 

vehicles. The monitoring station involved in this study is now located within a restricted 

zone. From 2018, these roadways have been closed to heavy-duty traffic from Monday to 

Friday between 5am and 9pm and on Saturdays between 10am and 2pm, except during 

public holidays (SÃO PAULO, 2018). In Paris, from 2015, similar bans were implemented 

in the city center, promoting a substantial reduction in the level of airborne pollutants over 

recent years (FONT et al., 2019). 

 

3.4   Distribution of PTE concentrations in PM10 by season 

 After application of Pearson´s Correlation Coefficient, the statistical analysis 

showed significant correlation between PTEs during winter and autumn. Pearson´s 

correlations for Pb-As ranged from 0.79 to 0.87 (p <0.01) in the winter and autumn, 

respectively. For Pb-Ni, these values ranged from 0.61 to 0.56 (p <0.01), whereas for As-

Ni correlations ranged from 0.47 to 0.57 for these same seasons (p <0.01) (Table 2 

Supplementary Information). 

Mean As and Pb concentrations proved higher in the winter than during other 

seasons (p <0.05). The local meteorological conditions, in the analyzed period, was 

characterized winter as a dry cold period, with light winds and the predominance of a high 

pressure system over the continent (CETESB-QUALAR, 2020), besides the occurrence of 

more frequent thermal inversions close to the surface, causing pollutants to accumulate 

(KULSHRESTHA et al., 2009; CAPENARI et al., 2014; SUN et al., 2014; CARVALHO 

et al., 2015; NOGUEIRA et al., 2017; LIU et al., 2018). Nonetheless, the mean 

concentrations of all PTEs analyzed remained below the recommended limits for air 

quality across all seasons and years analyzed, except for the element As, exhibiting values 

of 6.9 ± 3.5 ng m-3 (Winter/2002) and 8.2 ± 4.4 ng m-3 (Winter/2006). During all years 

assessed, Pb had only one discrepant value (Winter/2006) exceeding the reference level for 

air quality (150.0 ng m-3) (USEPA, 2017) (Figure 4).   
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Fig. 4 Potentially Toxic Elements (PTEs) concentration (ng m-3), by season, in all 

years analyzed 

 

3.5   Risk evaluation for non-carcinogenic effects of PTEs 

  The assessment of risk of non-carcinogenic effects (HQ) revealed a mean 

(95%UCL) for the population exposed to As of 0.18 (0.25) in other seasons and of 0.34 

(0.45) in winter. Risk for Ni was 0.45 (0.67) in other seasons and 0.48 (0.60) in the winter. 

For Pb, risk was 0.92 (1.04) in other seasons versus 1.49 (1.75) in winter (Figure 5a). Pb 

showed the highest risk of non-carcinogenic effects, exceeding the acceptable limit (HQ 

≤1), even when mean annual airborne Pb levels were below the reference level for air 

quality (150.0 ng m-3) (USEPA, 2017). 

  A study performed by Wu et al., (2019) in Zhongshan China also found non-

carcinogenic risks that exceeded acceptable limits. These risks were related to chronic 

inhalation of Pb in the resident population (children and adults), among the other PTEs 

assessed, even when mean annual Pb concentrations were below the reference levels for air 

quality defined by the WHO (500.0 ng m-3) (WHO, 2021).  

 Inhalatory exposure to As, Ni and Pb is associated with non-carcinogenic coincident 

effects on the respiratory system, such as chronic obstructive pulmonary disease (ATSDR, 

2005; ATSDR, 2007; ATSDR, 2020). Moreover, inhalatory exposure to As and Pb is also 
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associated with non-carcinogenic coincident effects on the nervous system, with 

neurological impairments (ATSDR, 2007; ATSDR, 2020). Chronic Pb exposure (< 10µg 

dL-1) during childhood can lead to deficits in cognitive (DO NASCIMENTO et al., 2014; 

OLYMPIO et al., 2017; MENEZES-FILHO et al., 2018; ATSDR, 2021) and 

neurophysiological (ALVARENGA et al., 2015; ATSDR, 2021) function, and is 

associated with aggressive and anti-social behavior (DIETRICH et al., 2001; 

NEEDLEMAN et al., 2002; OLYMPIO et al., 2009; OLYMPIO et al., 2010; ATSDR, 

2021).  

  Given that exposure to the contaminants As, Ni and Pb occurs simultaneously and 

exposures are associated with coincident outcomes, the integrated risk (IHQ) was 

estimated for coincident non-carcinogenic effects on the respiratory system. Coincident 

effects on the nervous system of As plus Pb were also determined. Results revealed IHQ 

values exceeding acceptable limits (IHQ ≤ 1.0) both in the winter and in the other seasons. 

Mean estimated IHQ values (95%UCL) for As-Ni-Pb were 1.55 (1.96) in other seasons 

and 2.31 (2.80) in the winter, while mean values for As-Pb were 1.10 (1.29) in other 

seasons and 1.83 (2.20) in the winter (Figure 5b).  

 

 

Fig. 5 a) Hazard Quotient for Potentially Toxic Elements; and b) Integrated Hazard 

Quotient of Potentially Toxic Elements (PTEs) with coincident effects 
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 Therefore, the risk of non-carcinogenic effects due to chronic inhalation of the PTEs 

analyzed was considered unacceptable and likely to have significant associated harmful 

health effects in the exposed population, particularly on respiratory and nervous systems. 

These effects were greater in the winter season. Further health effects associated with Pb 

exposure cannot be ruled out, especially in children. 

   

3.6 Risk evaluation of carcinogenic effects of PTEs 

The risk of carcinogenic effects (Risk j) was below 1E-06 for all ages/age groups, 

both in winter and during the other seasons, except for As, which exhibited higher values 

in the other seasons for adults aged >35 years, and in the winter for the ≥20 age group 

(Table 3 - Supplementary Information).   

Mean ILCR values (95%UCL) for the population exposed to As were 8.32E-06 

(1.17E-05) in other seasons and 1.61E-05 (2.11E-05) in the winter. Risk for Ni was 1.48E-

06 (2.21E-06) in other seasons and 1.58E-06 (1.99E-06) in the winter. For Pb, risk was 

2.80E-07 (3.16E-07) in other seasons and 4.53E-07 (5.35E-07) in the winter (Figure 6a). 

However, As had the highest carcinogenic risk, followed by Ni, both exceeding 1E-06, 

while mean total incremental lifetime cancer risk (TILCR) of As, Ni and Pb (UCL95%) for 

the exposed population was 1.01E-05 (1.42E-05) in other seasons versus 1.81E-05 (2.36E-

05) in the winter (Figure 6b).   
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Fig. 6 a) Incremental lifetime cancer risk for Potentially Toxic Elements (PTEs: As, 

Ni and Pb); and b) Total incremental lifetime cancer risk of PTEs 

 

A study performed by Wu et al., (2019) in China found ILCR of As to be the 

highest, exceeding 1E-06. In addition, the authors found that TILCR of As, Ni, Cd and Pb 

were also above 1E-06, showing that the total pollution of these PTEs has an important 

impact on health, particularly among adults. In Edmonton (Canada), the carcinogenic risk 

associated with vehicular emission and resuspension of particles exceeded the acceptable 

risk value for As, and also for TILCR of the metals analyzed (As, Cd, Cr, Co, Mn, Ni and 

Pb), even when air pollutant levels were well below the limits for air quality defined by 

Alberta (AEP, 2016) and international agencies (EU, 2004; US EPA, 2017) (BARI; 

KINDZIERSKI, 2017). 

Air pollution is one of the leading environmental causes of death from cancer, 

where PM is one of the main components of this pollution (IARC, 2013). Chronic 

inhalatory exposure to PM (diameter < 10 μm) is associated with greater risk of developing 

cancer, even in areas with air pollution levels below the limits for air quality recommended 

by the WHO (PUN et al., 2017; CAKMAK et al. 2018; YU et al., 2020).  

There is a large body of evidence supporting the association of environmental 

exposure to PM with the development of lung cancer, besides a positive association of 
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increased risk for cancer of the bladder (IARC, 2013). An association of environmental 

exposure to PM with lung cancer has been found in cohort and ecological studies for many 

regions worldwide, chiefly in Europe, Asia and North America, in previous studies by 

Turner et al., (2011), Raaschou-Nielsen et al., (2013), Hamra et al., (2014), Huang et al., 

(2017), Pun et al., (2017) and Cakmak et al., (2018).  

Particulate matter can be composed of numerous toxic chemical substances, such as 

As, Ni and Pb. Chronic inhalatory exposure of As is associated with increased cancer risk, 

including primary tumors, especially in the lungs, although some studies have reported 

primary cancers at other sites, such as the skin, liver and digestive system (ATSDR, 2007). 

Moreover, there is evidence in humans of carcinogenicity of mixtures containing 

compounds of metallic Ni and Ni, potentially causing lung, nasal cavity and paranasal 

sinus cancer (CETESB, 2021). Lead contamination is also associated with increased risk of 

all types of cancer, including cancers of respiratory and intestinal systems (ATSDR, 2020).   

 

3.7  Control of ambient air pollution 

The global burden of air pollution is high (LANDRIGAN et al., 2018), and this 

holds true for São Paulo city (ABE et al., 2018). Greater control of air pollution translates 

to, among other things, a decrease in the incidence and prevalence of diseases and a 

reduction in premature deaths, promoting economic and social gains (LANDRIGAN et al., 

2018). 

Control of ambient pollution from vehicular emissions is achieved by establishing 

and refining public policies imposing increasingly stringent pollutant limits, besides 

introducing vehicular technologies that allow lower emissions (CETESB, 2021d; EC, 

2004; USEPA, 2017). In 2021, the WHO recommended systematic measuring and 

development of standards for environmental levels of the constituents of PM, such as black 

carbon (BC) and elemental carbon (EC) (WHO, 2021b).  

Brazil is one of the largest ethanol producers in the world. This biofuel has many 

competitive advantages that need to be better used in the country, as they can contribute to 

the reduction of air pollutants from vehicular emissions (EMBRAPA, 2022). In addition, 

green spaces also need to be better used, as there is evidence of proximity to these areas 

and reduction of air pollutant levels, and temperature reduction (MOREIRA et al., 2020). 

 

3.8 Assessment of study uncertainties and limitations   
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The present study had several strengths, including the fact that analyses exploring the level 

of PTEs in PM10 and the risk of harmful health effects are scarce in South American 

countries such as Brazil. Consequently, the risk assessment models developed by the 

USEPA were adopted in this study to estimate the risk of harmful health effects due to 

inhalatory exposure of PTEs (As, Ni and Pb) in PM10. While concentrations of PTE in 

PM10 were detected weekly for all months of the years during 2002, 2006, 2009 and 2012, 

uncertainties may have occurred in the form of daily variations in concentrations of these 

elements in PM10 due to meteorological factors, such as wind speed and direction and 

precipitation. However, it crucial to highlight that these data are very relevant as they are 

the single data available up to this moment in Sao Paulo, one of the biggest cities of the 

world, for that PTEs in air. 

The assessment of PTEs (As, Ni and Pb) in PM10 is not systematically undertaken 

by the CETESB. Thus, assessments including a larger number of sampling sites in 

different areas and investigating a wider variety of PTEs in PM10 can yield more accurate 

and representative results for health risks to the exposed population.    

Uncertainties also exist with regard to the method of estimating risks for both 

carcinogenic and non-carcinogenic effects, as well as for the model and values used. 

Notwithstanding its uncertainties and limitations, this theoretical study of risks involved in 

environmental exposures provides valuable evidence that can inform public policies and 

decision-making on measures preventing risks of exposure to PTEs (As, Ni and Pb) in 

PM10. 

 

3.9  Conclusions 

Although mean annual levels of PTEs (As, Ni and Pb) in PM1 have remained below the 

acceptable limits for air quality recommended by international agencies (EU, 2004; 

USEPA, 2017), significant risk of harmful effects on human health was found in this study. 

These included both carcinogenic and non-carcinogenic risks, particularly for effects on 

nervous and respiratory systems, which proved higher in the winter, highlighting the 

importance of air pollution as a risk factor for population health, especially in urban 

centers with high vehicular traffic. There is no safe level for lead exposure and the United 

Nations Children's Fund (UNICEF) released the 2020 publication, reporting that lead 

exposure spans the 17 sustainable development goals (SDGs), with 1 in 3 children in the 

world (approximately 800 million) presenting blood lead levels above the reference values 

accepted by the World Health Organization (WHO) and the U.S. Centers for Disease 
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Control and Prevention (CDC), calling for urgent global actions to combat this public 

health problem. We strongly recommend that environmental agencies include PTE 

surveillance in their routine analyses and actions to reduce air pollution exposure should be 

prioritized in environmental and health policy agendas. 
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Figure A.1  

 

 
 

Figure A.1 – Air quality monitoring network in megacity Sao Paulo and Cerqueira Cesar monitoring station, 

installed at the School of Public Health, University of Sao Paulo, RMSP, Brazil. 
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Table A.1 – Age groups and description of the parameters used to calculate the Dpot j 

 

Age Groupe 

BW IR ED AT 

Body 

weight*  

(kg)        

Inhalation 

Rate**  

(m3 day -1)         

Exposure 

Duration 

(years)                 

Avarege 

Time 

(ED*365) 

< 1 year 7.82 3.72 0.75 273.75 

1 year 11.19 4.9 1.00 365.00 

2 years 13.7 7.28 1.00 365.00 

3 years 15.71 7.28 1.00 365.00 

4 years 17.8 7.28 1.00 365.00 

5 years 19.77 7.28 1.00 365.00 

6 years 22.17 9.98 1.00 365.00 

7 years 24.98 9.98 1.00 365.00 

8 years 27.7 9.98 1.00 365.00 

9 years 31.66 9.98 1.00 365.00 

10 years 33.82 9.98 1.00 365.00 

11 years 38.11 14.29 1.00 365.00 

12 years 43.06 14.29 1.00 365.00 

13 years 47.66 14.29 1.00 365.00 

14 years 51.21 14.29 1.00 365.00 

15 years 54.87 14.29 1.00 365.00 

16 years 56.82 14.29 1.00 365.00 

17 years 58.79 14.29 1.00 365.00 

18 years 60.38 14.29 1.00 365.00 

19 years 61.18 14.29 1.00 365.00 

20 to 24 years 63.77 14.57 5.00 1825.00 

25 to 29 years 66.70 14.59 5.00 1825.00 

30 to 34 years 67.95 14.97 5.00 1825.00 

35 to 44 years 68.94 14.61 10.00 3650.00 

45 to 54 years 69.54 13.74 10.00 3650,00 

55 to 64 years 68.93 13.35 10.00 3650.00 

65 to 70 years 66.52 12.57 10.00 3650.00 

*Anthropometric Survey (IBGE, 2010). 

** Exposure Factors Handbook (US EPA, 2011). 

 Dpot j – Dose potencial, por faixa etária. 
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Table A.2 - Pearson’s correlation and Liner Regression between PTEs 

 

PTE Seasons 

Pearson’s 

correlations 
Linear Regression 

r R2 p-value 

Pb-As 

Autumn 0.87 0.76 p<0.01 

Spring 0.74 0.55 p<0.01 

Summer 0.71 0.50 p<0.01 

Winter 0.79 0.62 p<0.01 

Pb-Ni 

Autumn 0.56 0.32 p<0.01 

Spring 0.36 0.13 0.02 

Summer 0.31 0.10 0.04 

Winter 0.61 0.38 p<0.01 

As-Ni 

Autumn 0.57 0.33 p<0.01 

Spring 0.61 0.37 p<0.01 

Summer 0.41 0.17 p<0.01 

Winter 0.47 0.22 p<0.01 

 

Abbreviations: PTE, Potentially Toxic Elements; As, Arsenic; Ni, Nickel, and 

Pb, Lead; r, Pearson’s correlations; R2, Determination Coefficient. 
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Table A.3 - Carcinogenic effects risks from PTEs in PM10 for the age group 

 

Age group 

Risk j for As Risk j for Ni Risk j for Pb 

Winter Other seasons Winter Other seasons Winter Other seasons 

mean UCL 95% mean UCL 95% mean UCL 95% mean UCL 95% mean UCL 95% mean UCL 95% 

< 1 year 3,16E-07 4,15E-07 1,63E-07 2,29E-07 3,11E-08 3,90E-08 2,91E-08 4,35E-08 8,91E-09 1,05E-08 5,49E-09 6,22E-09 

1 year 3,88E-07 5,10E-07 2,01E-07 2,81E-07 3,82E-08 4,79E-08 3,57E-08 5,34E-08 1,09E-08 1,29E-08 6,74E-09 7,63E-09 

2 years 4,71E-07 6,19E-07 2,43E-07 3,41E-07 4,64E-08 5,81E-08 4,34E-08 6,48E-08 1,33E-08 1,57E-08 8,18E-09 9,26E-09 

3 years 4,11E-07 5,40E-07 2,12E-07 2,98E-07 4,04E-08 5,07E-08 3,78E-08 5,65E-08 1,16E-08 1,36E-08 7,13E-09 8,07E-09 

4 years 3,62E-07 4,76E-07 1,87E-07 2,63E-07 3,57E-08 4,47E-08 3,34E-08 4,99E-08 1,02E-08 1,20E-08 6,30E-09 7,13E-09 

5 years 3,26E-07 4,29E-07 1,69E-07 2,37E-07 3,21E-08 4,03E-08 3,01E-08 4,49E-08 9,19E-09 1,08E-08 5,67E-09 6,42E-09 

6 years 3,99E-07 5,24E-07 2,06E-07 2,89E-07 3,93E-08 4,92E-08 3,68E-08 5,49E-08 1,12E-08 1,33E-08 6,93E-09 7,84E-09 

7 years 3,54E-07 4,65E-07 1,83E-07 2,57E-07 3,49E-08 4,37E-08 3,26E-08 4,87E-08 9,97E-09 1,18E-08 6,15E-09 6,96E-09 

8 years 3,19E-07 4,20E-07 1,65E-07 2,31E-07 3,14E-08 3,94E-08 2,94E-08 4,39E-08 8,99E-09 1,06E-08 5,55E-09 6,28E-09 

9 years 2,79E-07 3,67E-07 1,44E-07 2,02E-07 2,75E-08 3,45E-08 2,57E-08 3,84E-08 7,87E-09 9,28E-09 4,85E-09 5,49E-09 

10 years 2,62E-07 3,44E-07 1,35E-07 1,90E-07 2,57E-08 3,23E-08 2,41E-08 3,60E-08 7,37E-09 8,69E-09 4,54E-09 5,14E-09 

11 years 3,32E-07 4,37E-07 1,72E-07 2,41E-07 3,27E-08 4,10E-08 3,06E-08 4,57E-08 9,36E-09 1,10E-08 5,77E-09 6,53E-09 

12 years 2,94E-07 3,86E-07 1,52E-07 2,13E-07 2,89E-08 3,63E-08 2,71E-08 4,05E-08 8,29E-09 9,77E-09 5,11E-09 5,78E-09 

13 years 2,66E-07 3,49E-07 1,37E-07 1,93E-07 2,62E-08 3,28E-08 2,45E-08 3,66E-08 7,49E-09 8,83E-09 4,62E-09 5,22E-09 

14 years 2,47E-07 3,25E-07 1,28E-07 1,79E-07 2,43E-08 3,05E-08 2,28E-08 3,40E-08 6,97E-09 8,22E-09 4,30E-09 4,86E-09 

15 years 2,31E-07 3,03E-07 1,19E-07 1,67E-07 2,27E-08 2,85E-08 2,13E-08 3,18E-08 6,50E-09 7,67E-09 4,01E-09 4,54E-09 

16 years 2,23E-07 2,93E-07 1,15E-07 1,62E-07 2,19E-08 2,75E-08 2,05E-08 3,07E-08 6,28E-09 7,41E-09 3,87E-09 4,38E-09 

17 years 2,15E-07 2,83E-07 1,11E-07 1,56E-07 2,12E-08 2,66E-08 1,98E-08 2,96E-08 6,07E-09 7,16E-09 3,74E-09 4,24E-09 

18 years 2,10E-07 2,76E-07 1,08E-07 1,52E-07 2,06E-08 2,59E-08 1,93E-08 2,89E-08 5,91E-09 6,97E-09 3,64E-09 4,12E-09 

19 years 2,07E-07 2,72E-07 1,07E-07 1,50E-07 2,04E-08 2,55E-08 1,91E-08 2,85E-08 5,83E-09 6,88E-09 3,60E-09 4,07E-09 

20 to 24 years 1,01E-06 1,33E-06 5,23E-07 7,34E-07 9,97E-08 1,25E-07 9,33E-08 1,39E-07 2,85E-08 3,36E-08 1,76E-08 1,99E-08 

25 to 29 years 9,69E-07 1,27E-06 5,01E-07 7,03E-07 9,54E-08 1,20E-07 8,93E-08 1,33E-07 2,73E-08 3,22E-08 1,68E-08 1,91E-08 

30 to 34 years 9,76E-07 1,28E-06 5,05E-07 7,08E-07 9,61E-08 1,20E-07 8,99E-08 1,34E-07 2,75E-08 3,24E-08 1,70E-08 1,92E-08 
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35 to 44 years 1,88E-06 2,47E-06 9,71E-07 1,36E-06 1,85E-07 2,32E-07 1,73E-07 2,58E-07 5,29E-08 6,24E-08 3,26E-08 3,69E-08 

45 to 54 years 1,75E-06 2,30E-06 9,05E-07 1,27E-06 1,72E-07 2,16E-07 1,61E-07 2,41E-07 4,93E-08 5,82E-08 3,04E-08 3,44E-08 

55 to 64 years 1,72E-06 2,26E-06 8,87E-07 1,24E-06 1,69E-07 2,12E-07 1,58E-07 2,36E-07 4,84E-08 5,70E-08 2,98E-08 3,37E-08 

65 to 70 years 1,67E-06 2,20E-06 8,66E-07 1,21E-06 1,65E-07 2,07E-07 1,54E-07 2,30E-07 4,72E-08 5,57E-08 2,91E-08 3,29E-08 

IRCL 1,61E-05 2,11E-05 8,32E-06 1,17E-05 1,58E-06 1,99E-06 1,48E-06 2,21E-06 4,53E-07 5,35E-07 2,80E-07 3,16E-07 

 

Abbreviations: ILCR, Incremental lifetime cancer risk; UCL 95%, Upper Confidence Limit. As, Arsenic; Ni, Nickel, and Pb, Lead. 

Values in bold are higher than 1E-06. 
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6. RECOMENDAÇÕES 

Atualmente, existem recomendações para o controle da poluição do ar ambiente 

devido a emissão veicular que já são amplamente utilizadas globalmente e que devem 

continuar sendo aplicadas no país, bem como no local de estudo, tais como: 

• Estabelecimento e Aperfeiçoamento de Políticas Públicas, com a exigência de 

níveis cada vez mais restritivos de poluentes e da aplicação de novas tecnologias veiculares 

que permitem menor emissão (CETESB, 2021d; EC, 2004; US EPA, 2017; WHO, 2021b). 

No Estado de São Paulo, os veículos já incorporaram uma série de itens tecnológicos para 

atender os limites de emissão em consonância com a evolução das fases de controle 

estabelecidas pelos programas federais e a partir de 2022 serão incorporadas novas fases 

que devem trazer ainda maior redução (CETESB, 2021d). 

• Monitoramento de MP2,5 (AFRICA et al., 2019). No Estado de São Paulo, a 

CETESB realiza monitoramento sistemático de MP2,5 e de MP10, além de outros poluentes 

do ar, em diversas estações que compõe a rede de monitoramento (CETESB, 2021d).  

• Maior investimento em transportes de massa sustentáveis e infraestruturas urbanas 

(AFRICA et al., 2019). Nesse sentido, a CETESB e a Secretaria do Meio Ambiente, 

juntamente com a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), estão 

desenvolvendo um Projeto de Transporte Sustentável, que possui como diretrizes, 

incentivar a utilização do transporte público e do transporte não-motorizado; incentivar a 

utilização de veículos de baixo impacto poluidor; promover o adensamento das áreas 

centrais e controlar a dispersão urbana; promover a gestão ambiental e urbana; disseminar 

informação sobre o meio ambiente; e desincentivar o uso do transporte individual 

(CETESB, 2021d). 

Entretanto, existem recomendações pouco exploradas ou incipientes, tanto 

globalmente, quanto regionalmente (Estado de São Paulo) e que devem ter sua 

aplicabilidade analisadas pelas agências governamentais, tais como: 

• Monitoramento sistemático de constituintes do MP (WHO, 2021b); 

• Realização de análises estatísticas subsequentes aos monitoramentos que possam 

ser usadas para avaliar o sucesso das ações políticas, tal como a utilização de ferramentas 

para avaliação de risco à saúde humana (AFRICA et al., 2019). 
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7. CONCLUSÕES 

O controle da poluição do ar promove o crescimento econômico e beneficia as 

economias nacionais, evitando doenças e perda de produtividade (AFRICA et al., 2019). A 

exposição humana de longo prazo a poluentes do ar implica no risco de efeitos adversos à 

saúde, que pode ocorrer pela inalação do MP, contendo diversas substâncias químicas 

tóxicas (GÜNTHER, 2006) principalmente nos centros urbanos, onde existe elevado 

tráfego veicular. Níveis mais baixos de poluição do ar resultariam em melhor saúde 

cardiovascular e respiratória das populações, em curto e longo prazos.  

Embora a concentração média anual dos EPTs (As, Ni e Pb) no MP10 tenha se 

mantido abaixo dos valores recomendados para a qualidade do ar (EU, 2004; USEPA, 

2017), os riscos de efeitos adversos à saúde humana encontrados nesse estudo foram 

elevados e direcionados principalmente ao sistema respiratório e nervoso, sendo maior para 

a população adulta e durante o inverno. 

  Nossos resultados reforçam a importância de políticas públicas para o controle de 

poluentes do ar ambiente, de fontes móveis e, para isso, faz-se necessário iniciar um 

monitoramento sistemático dos EPTs em pontos estratégicos das cidades brasileiras, 

gerando evidências que possam subsidiar políticas públicas eficientes para proteger a saúde 

da população e o meio ambiente. 
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