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RESUMO  

 

A expansão das cidades é sucedida de graves impactos ambientais, como redução dos espaços 

verdes, poluição sonora, poluição atmosférica e desconforto térmico. No entanto, uma boa 

qualidade ambiental urbana requer espaços públicos adequados para uso da população e áreas 

verdes bem distribuídas pela cidade. O acesso a esses espaços púbicos e verdes contribui para 

o aumento de práticas de atividades físicas, melhoria da saúde pública e socialização dos 

residentes urbanos. Deste modo, o objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade ambiental de 

áreas utilizadas pela população fortalezense para a prática de atividades físicas e lazer, para, 

assim, criar um índice de qualidade ambiental desses locais. Este estudo foi realizado em sete 

áreas públicas bastante frequentadas por praticantes de atividades físicas na cidade de 

Fortaleza. As coletas foram feitas nos dois períodos sazonais (chuvoso e seco) de 2016, 

durante os meses de abril, maio, junho, outubro e novembro, nos períodos da manhã, entre 

6:30 e 8 horas, e da tarde, entre 17:30 e 19 horas, para a coleta de material particulado 

suspenso (MP), compostos carbonílicos (CCs) e organismos microbiológicos (OMs) no ar, 

ruído, conforto térmico e dados socioeconômicos e de percepção ambiental dos usuários. Os 

resultados mostraram que a qualidade do ar quanto aos CCs não foi ruim na maioria dos 

pontos; quanto ao MP, foi boa para MP10 e ruim para MP2,5 na maioria dos pontos; e quanto 

aos OMs, foi moderada para bactérias na maioria dos pontos e boa para fungos em todos os 

pontos. A qualidade sonora foi ruim em todos os pontos estudados, e o conforto térmico foi 

bom na maioria dos pontos. Na estimativa do risco à saúde humana, todos os pontos 

ofereceram alta exposição ao MP2,5 e só alguns para  MP10; quanto ao risco de câncer ao 

formaldeído, todos os pontos ofereceram risco a seus usuários e nenhum ponto ofereceu risco 

para o acetaldeído. Verificou-se também a grande influência da sazonalidade climática em 

todos os parâmetros estudados. Foi observado que a percepção dos usuários dos pontos é boa 

quanto aos danos ambientais em centros urbanos e que o perfil socioeconômico influencia na 

qualidade ambiental das áreas estudadas. Por fim, o Índice de Qualidade Ambiental (IQA) 

apontou que o melhor local do estudo para a prática de atividades físicas e lazer em Fortaleza 

foi a Praça das Flores e o pior local foi o Calçadão do Hospital da Mulher. 

 

Palavras-chaves: Poluição ambiental. Indicadores. Áreas públicas.   

 

 



ABSTRACT 

The expansion of cities is a result of serious environmental impacts, such as reduction of 

green spaces, noise pollution, air pollution and thermal discomfort. However, good urban 

environmental quality requires adequate public spaces for the use of the population and green 

areas well distributed throughout the city. Access to these pubic and green spaces contributes 

to the increase of practices of physical activities, improvement of public health and 

socialization of urban residents. In this way, the objective of this work is to evaluate the 

environmental quality of areas used by the Fortaleza population to practice physical and 

leisure activities, in order to create an environmental quality index of these sites. This study 

was carried out in seven public areas quite frequented by physical activity practitioners in the 

city of Fortaleza. The collections were made in the two seasonal periods (wet and dry) of 

2016, during the months of april, may, june, october and november, in the morning, between 

6:30 and 8 a.m., and in the afternoon, between 5:30 and 7 p.m.,  for the collection of 

suspended particulate matter (PM), carbonyl compounds (CCs) and microbiological 

organisms (MOs) in the air, noise, thermal comfort and socioeconomic data and 

environmental perception of users. The results showed that the air quality for CCs was not 

bad at most points; as for PM, it was good for PM10 and bad for PM2,5 at most points; and as 

for the MOs, it was moderate for bacteria at most points and good for fungi at all points. 

Sound quality was bad at all points studied, and thermal comfort was good at most points. In 

the estimation of the risk to human health, all the points offered high exposure to PM2,5 and 

only some for MP10; as to the risk of cancer to formaldehyde, all points offered risk to its 

users and no point offered a risk for acetaldehyde. It was also verified the great influence of 

climatic seasonality in all parameters studied. It was observed that the users' perception of 

points is good regarding environmental damage in urban centers and that the socioeconomic 

profile influences the environmental quality of the studied areas. Finally, the Environmental 

Quality Index (EQI) pointed out that the best place to study physical activity and leisure in 

Fortaleza was “Praça das Flores” and the worst place was the  “Calçadão do Hospital da 

Mulher”. 

Keywords: Environmental pollution. Indicators. Public areas. 
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1 INTRODUÇÃO  

A humanidade vive atualmente em um mundo altamente urbanizado, onde mais 

da metade da população reside em áreas urbanas. As Nações Unidas estimam que em 2050 a 

população mundial alcance o número de 9,6 bilhões de pessoas, e 6,4 bilhões serão residentes 

urbanos (UNITED NATIONS, 2014a, 2014b). 

Considerando a área espacial, aproximadamente 4% da superfície do planeta são 

de áreas urbanas, abrigando mais de 50% da população mundial, do qual utilizam 

aproximadamente 75% dos recursos naturais da Terra e produzem uma quantidade similar de 

poluição e resíduos (REDMAN e JONES, 2005; PATEL e BURKE, 2009).  Essa alta taxa de 

urbanização na maioria dos países do mundo traz vários impactos negativos à sociedade, à 

economia e ao meio ambiente, tais como: aumento da desigualdade social, iniquidade na 

saúde pública, escassez de alimentos, instabilidade econômica, aumento no tráfego de 

automóveis, estresse urbano, intensidade do uso da terra, poluição ambiental, perda da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos e diminuição das áreas verdes (DECKER et al., 

2002; VLAHOV e GALEA, 2002; KOURTIT e NIJKAMP, 2013; SHEN e ZHOU, 2014). 

Os centros urbanos nas últimas décadas têm experimentado uma grande 

diminuição da qualidade ambiental devido a uma diversificação de fatores que refletem 

diretamente na saúde ambiental urbana (CRUTZEN, 2004; GURJAR e LELIEVELD, 2005). 

O fluxo de automóveis nas cidades é apontado por comprometer o sistema respiratório, em 

virtude da diminuição na qualidade do ar, bem como o sistema auditivo, afetando também o 

sistema nervoso, imunológico e sensorial (SHEPSON et al., 1986; ARESKOUG, 2000; KIM 

et al., 2012; TIESLER et al., 2013). Além disso, o alto fluxo de automóveis, aliado à baixa 

arborização e à alta insolação, principalmente nos trópicos, também interfere na temperatura 

das áreas urbanas, provocando um aumento no desconforto térmico nas cidades 

(JOHANSSON et al., 2013).  

Estudos realizados em megacidades brasileiras associam os altos níveis de 

poluentes atmosféricos ao aumento dos casos de doenças respiratórias nos grandes centros 

urbanos (RIOS et al., 2003; RIBEIRO e CARDOSO, 2003; GONÇALVES et al., 2005; 

SOUSA et al., 2011). Contudo, estudos de qualidade ambiental urbana são escassos na 

literatura, embora o tema seja de importância mundial. A maioria dos trabalhos da literatura 

tratam sobre os indicadores ambientais como: conforto térmico, ruído e a qualidade do ar 

separadamente para mensurar a qualidade do ambiente, bem como para a construção de 
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índices ambientais (HO et al., 2006; BLAZEJCZYK et al., 2010; SOUZA e GIUNTA, 2011; 

HUNASHAL e PATIL, 2012; PANTAVOU et al., 2014 e BAGIENSKI, 2015) Os trabalhos 

que abordam a avaliação da qualidade ambiental de um local, utilizando mais de um indicador 

(NOWAK, 2006; SILVA e MENDES, 2012; SILVA, 2015 e BOTERO et al., 2015), são 

dificilmente encontrados. 

Fortaleza, localizada em um País em desenvolvimento que passa por intenso 

processo de urbanização, é a quinta capital mais populosa do Brasil (IBGE, 2014) e é um 

exemplo de cidade que sofre com as consequências da expansão urbana. Nos últimos dez anos 

passou por um “boom” imobiliário, na qual aumentou sua densidade populacional, além de 

um crescimento de mais de 100% na frota de veículos (DENATRAN, 2015). Esse 

crescimento repentino está relacionado à melhoria na economia do país, porém vem 

ocorrendo de forma desordenada e sem planejamento urbano adequado. As consequências 

disso foram à perda de áreas verdes, aglomeração de residências em áreas específicas da 

cidade e longos congestionamentos. Concomitante a isso, a ausência de planejamento 

contribuiu para a redução de áreas públicas usadas para a prática de atividades físicas, 

esportes e lazer. Assim, os citadinos passaram a utilizar praças e calçadas, inseridas em áreas 

altamente edificadas, rodeadas por grandes avenidas e, consequentemente, com intenso fluxo 

de automóveis e altos níveis de ruídos. 

Um dos fatores governantes da poluição atmosférica nos centros urbanos são os 

veículos automotores. Existem aproximadamente 1.034.000 veículos em Fortaleza, no qual 

565.000 (58%) são veículos considerados leves (movidos à gasolina e etanol); 139.000 (18%) 

são veículos considerados pesados (ônibus, vans e caminhões), movidos a diesel; e 286.000 

(24%) são motocicletas (DENATRAN, 2016). Esta fonte emissora pode comprometer a 

qualidade ambiental dos locais escolhidos pela população para a prática diária de exercício 

físico e lazer.   

Em centros urbanos, como Fortaleza, as políticas públicas voltadas para o esporte, 

como o incentivo às corridas de rua, a prática de atividades físicas em áreas públicas, a 

demarcação de pistas de corrida em praças e os equipamentos esportivos, findam por utilizar e 

incentivar o uso de praças urbanas com entorno de alto adensamento urbano, baixa 

arborização e alto fluxo de automóveis, o que provoca uma baixa qualidade ambiental em 

termos de poluição do ar, poluição sonora e bem-estar humano.  



22 

 

 

Os locais apropriados para a prática de atividades físicas e lazer em áreas urbanas 

estão cada vez mais escassos e ficando inadequados, comprometendo assim a qualidade do 

ambiente e, consequentemente, a saúde dos seus usuários. Mesmo em países com 

planejamento urbano essas áreas podem ter sua qualidade comprometida devido, por exemplo, 

ao transporte atmosférico de poluentes oriundos de áreas insalubres, o ruído e o aumento da 

temperatura provocado por atividades urbanas. 

Não há um estudo efetivo sobre a relação existente entre saúde, prática de esportes 

e meio ambiente saudável e equilibrado, assim faz-se necessários estudos que visam avaliar os 

parâmetros ambientais e antropogênicos que comprometem a qualidade do ambiente que uma 

parte da população está inserida e os riscos associados a eles, bem como tornar público os 

resultados e procurar soluções para minimizar os possíveis impactos. É preciso também 

inserir nos processos de tomada de decisão e criação de áreas públicas de lazer à qualidade do 

ambiente, como forma de elaborar políticas concernentes com o conhecimento científico e 

com as necessidades da população. 

 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade ambiental de áreas utilizadas pela população fortalezense para 

a prática de atividades físicas e lazer, e assim, criar um índice de qualidade ambiental desses 

locais. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1- Avaliar a qualidade do ar por meio dos níveis de compostos carbonílicos (CCs), de 

unidades formadoras de colônias (UFC) de organismos microbiológicos e das 

concentrações de material particulado inalável (MPI) e respirável (MPR);  

2- Analisar a qualidade sonora dos locais estudados; 

3- Analisar o conforto térmico dos locais estudados;   

4- Estimar o risco à saúde dos usuários dos locais estudados ao MP, ao formaldeído e ao 

acetaldeído; 

5- Investigar a influência da sazonalidade climática em cada parâmetro avaliado;  
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6- Descrever o perfil socioeconômico dos frequentadores, a percepção ambiental dos 

mesmos e suas opiniões sobre a infraestrutura de cada local estudado;  

7- Criar um Índice de Qualidade Ambiental (IQA) dos principais locais utilizados para a 

prática de atividades físicas e lazer em Fortaleza. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Sustentabilidade Urbana e Qualidade Ambiental 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável já é antiga, mas se acentuou 

nas últimas décadas com o aumento da degradação ambiental. Essa preocupação com a 

sustentabilidade é ainda maior nas cidades, onde vive mais da metade da população mundial e 

onde se concentra as atividades econômicas, pois a qualidade do ambiente urbano influencia 

diretamente na qualidade de vida da população, podendo trazer danos à vida urbana cotidiana.  

Considera-se que o espaço urbano é formado pelo sistema natural (meio físico e 

biológico) e pelo sistema antrópico (constituído pela sociedade e suas atividades). Entretanto, 

esse espaço não funciona de forma fechada, onde a sociedade encontra tudo o que necessita, 

mas sim como um sistema aberto, que depende dos recursos providos da natureza (LIMA e 

AMORIM, 2006).  

No atual quadro urbano brasileiro, um cenário de intensas degradações 

ambientais, escassez de alguns recursos, uso irregular da terra e da água e aumento das 

desigualdades sociais, se torna necessário a implementação de políticas públicas que tornem 

as cidades social e ambientalmente sustentáveis, para frear a deterioração do meio ambiente 

urbano e das condições de vida da população. A sustentabilidade urbana deve priorizar a 

geração de empregos com práticas sustentáveis, a ampliação do nível de sensibilização e 

conscientização ambiental, o investimento na mobilidade urbana, a intensificação do 

monitoramento dos agentes responsáveis pela degradação ambiental, o incentivo à população 

de práticas ambientalmente corretas, entre outros (JACOBI, 2006).   

Para uma cidade se tornar sustentável é necessário ter uma boa qualidade 

ambiental urbana. Conforme Moratto et al. (2005), a qualidade do ambiente urbano torna-se 

um dos aspectos mais importantes para a determinação da qualidade de vida da população. 

Sob o ponto de vista social, o aumento da conscientização de que problemas ambientais 

podem afetar a saúde da população, associado ao crescimento da urbanização, cria a 

necessidade de avaliação da qualidade ambiental das áreas urbanas.  

Segundo Luengo (1998), entende-se por qualidade ambiental a interação do 

ecológico, biológico, econômico, social, cultural, tecnológico e estético, tendo como produto 

dessa interação um ambiente saudável, confortável e sustentável à vida humana. A qualidade 

ambiental pode ser avaliada através de indicadores ambientais, que são parâmetros 
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qualitativos ou quantitativos capazes de expor a situação requerida do ambiente, permitindo o 

monitoramento do impacto humano sobre as variáveis físicas, químicas, biológicas e 

socioeconômicas (OECD, 2003; LÓPEZ e RODRÍGUEZ, 2009). 

A expansão das cidades é sucedida de graves perdas de impactos ambientais, 

como a redução dos espaços verdes (FOLEY et al., 2005; BREUSTE et al., 2013), no entanto, 

uma boa qualidade ambiental urbana requer espaços públicos adequados para uso da 

população e áreas verdes bem distribuídas pela cidade. O acesso a esses espaços púbicos e 

verdes contribui para o aumento de práticas de atividades físicas, melhoria da saúde pública e 

socialização dos residentes urbanos (DAI, 2011). Assim, o valor social dos espaços verdes 

consiste em reunir membros de diferentes origens sociais, mesmo que apenas fugazmente 

(GOBSTER, 1998 e BARBOSA et al., 2007). 

Além do grande valor social das áreas verdes, estas também são capazes de 

amenizar as transformações que as atividades urbanas causam no meio e de trazer inúmeros 

benefícios. Elas purificam o ar por fixação de poeiras e pela reciclagem de gases através da 

fotossíntese; regulam a umidade e a temperatura do ar; reduzem os níveis de ruído, servindo 

como amortecedor do barulho (SCIFONI, 1994).  

Estudos como os de Lombardo (1990), Cavalheiro et al. (1999), Nucci (2001), 

Dias (2002) e Minaki e Amorim (2012) ressaltam a importância dos espaços públicos verdes 

no ambiente urbano. Reportam que estas áreas satisfazem as necessidades ecológicas-

ambientais, estéticas e de lazer de uma cidade, melhorando as condições de vida da 

população. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere que deva existir 12 m
2
 de área 

verde mínima para cada habitante. Já a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU, 

1996) sugere 15 m
2
 de área verde mínima para cada habitante de uma cidade. Em seu 

trabalho, Rezende (1997) afirma que a maioria dos centros urbanos brasileiros não obedece 

aos valores propostos pela OMS e pela SBAU de área verde mínima por habitante. 

As cidades mais arborizadas do País, segundo o Censo Demográfico do IBGE 

(2010), que verificou a quantidade de árvores no entorno dos domicílios, são Goiânia 

(89,5%), Campinas (88,4%) e Belo Horizonte (83%), enquanto Manaus (25,1%) e Belém 

(22,4%) apresentaram os menores percentuais. A cidade de Fortaleza ficou em sétimo lugar, 

com 75% de arborização. A média nacional ficou em 67,2%.  
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No âmbito internacional, várias cidades se destacam, quanto à sustentabilidade e 

às áreas verdes bem distribuídas, conforme o Instituto Eco Desenvolvimento (EcoD, 2010): 

 Reykjavik, Islândia: Todos os ônibus são movidos a hidrogênio e há uma rígida 

política de incentivo ao uso do transporte público. Além disso, todo o país é 

abastecido quase que exclusivamente por fontes renováveis de energia e tem o 

compromisso de se tornar livre de combustíveis fósseis até 2050. 

 Portland, Oregon/EUA: Foi a primeira a aprovar um plano global para reduzir as 

emissões de CO2 e tem políticas pesadas para incentivar as construções 

ecologicamente corretas, além de 92 mil hectares de espaços verdes e mais de 120 

quilômetros de ciclovias e trilhas.

 Vancouver, Canadá: Situada entre as montanhas e o mar, a cidade extrai 90% de sua 

energia de fontes renováveis (hidroelétrica, eólica e solar). A cidade promete, em 

poucos anos, zerar a utilização de combustíveis fósseis e possui 200 parques e mais 

de 18 km de rio.

 Malmö, Suécia: Conhecido por seus extensos parques e áreas verdes, a cidade de 

Malmö, tem o objetivo de se tornar uma “ecocidade”. Para isso, vários bairros já 

foram transformados usando design inovador com alternativas sustentáveis e existe o 

incentivo ao uso da bicicleta, além de um extenso sistema de transporte público.

 Copenhagen, Dinamarca: Com um grande parque eólico gerador de energia e uma 

imensa população que se locomove apenas em bicicletas, Copenhagen inaugurou um 

novo sistema de metrô, o que tornou o trânsito ainda mais eficiente. A cidade ganhou 

recentemente o Prêmio Europeu de Gestão Ambiental pela limpeza das vias públicas 

e pelo planejamento ambiental em longo prazo. 

   Londres, Inglaterra: De acordo com o Plano de Ação para as Mudanças Climáticas, 

Londres vai mudar 25% de sua energia para fontes renováveis e cortas as emissões 

de CO2 em 60% nos próximos 20 anos. Há também um plano de incentivo para os 

habitantes renovarem e melhorarem a eficiência energética de suas casas e impostos 

sobre o transporte individual. 

2.2 Qualidade do ar 

Desde o começo da Revolução Industrial, por volta de 1700, tem-se mudado a 

composição química da atmosfera terrestre. Portanto, do mesmo modo que a indústria se 



27 

 

 

espalhou pelo globo, assim também fez a poluição do ar. A partir daí começou a preocupação 

com a qualidade do ar urbano, o que só se intensifica com o passar dos anos. 

Segundo a OMS (2005), a poluição do ar é definida como situação limite, se a 

atmosfera contém materiais que se encontram em concentrações nocivas para o homem e seu 

ambiente circundante. Bem como, considera-se poluente qualquer substância presente no ar e 

que pela sua concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, 

inconvenientemente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou 

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade 

(CONAMA  03, 1990). Assim, é importante compreender que onde houver qualquer variação 

na composição do ar, ou seja, onde forem modificadas as propriedades físicas e químicas da 

atmosfera de forma que isso seja detectável pelas pessoas, plantas e animais, há poluição 

atmosférica (MOUVIER, 1995).  

A qualidade do ar nas cidades depende de vários fatores e interações que ocorrem 

dentro do complexo sistema urbano, incluindo clima, meteorologia, fisiografia, condições 

urbanas e sociais e, principalmente, as emissões de poluição atmosférica provenientes de 

fontes antropogênicas (SOKHI, 2008). 

A poluição do ar afeta tanto o meio ambiente quanto à saúde humana, assim as 

áreas urbanas têm recebido uma maior atenção devido às altas concentrações de poluentes 

atmosféricos que os estudos têm encontrado. Os altos níveis de poluição são frequentemente 

observados em ruas e avenidas que possuem baixa ventilação natural e alto tráfego de 

automóveis (VARDOULAKIS et al., 2003). 

A mistura complexa de poluentes do ar exterior contém vários agentes 

cancerígenos que estão associados ao aumento dos casos de câncer de pulmão verificados por 

diversos estudos nos últimos 50 anos (HAMRA et al., 2014). A Agência Internacional de 

Investigação do Câncer (IARC) concluiu recentemente que "a exposição ao ar livre da 

poluição do ar por gases e partículas no ar exterior é cancerígeno para os seres humanos 

(Grupo IARC 1) causando câncer de pulmão".  

Dentre a gama de substâncias que podem poluir o ar estão os materiais 

particulados (MP); os compostos carbonílicos (CCs), que são aldeídos e cetonas, e os 

organismos microbiológicos (OMs), fungos e bactérias.  
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2.2.1 Material Particulado em suspensão   

O material particulado é um termo genérico usado para descrever uma complexa 

mistura de partículas sólidas e líquidas em suspensão no ar, de origem natural ou antrópica 

(KAUR et al., 2007). 

As partículas em suspensão na atmosfera são coletivamente conhecidas como 

“aerossóis atmosféricos”. Sua distribuição por tamanho é muito ampla, mas o aerossol é 

dominado por partículas menores (SPIRO e STIGLIANI, 2009). 

Entre as principais fontes naturais de MP pode-se destacar emissões de partículas 

do solo, aerossol marinho e vulcões. Partículas de origem vegetal, como pólens das plantas, 

também estão presentes na troposfera, todavia em concentrações bem menores que as demais 

fontes (SEINFELD e PANDIS, 1998). Já entre as fontes antropogênicas, destacam-se as 

emissões veiculares, atividades industriais e queimadas (CETESB, 2000).  

O MP pode ser primário e secundário. O primário é composto por materiais 

emitidos diretamente na atmosfera (poeiras carregadas pelo vento, sais marinhos, poeiras de 

rodovias, partículas geradas mecanicamente e por combustão). A concentração de partículas 

primárias depende de sua taxa de emissão, transporte e dispersão, bem como taxa de remoção 

da atmosfera. As partículas secundárias são formadas por vapores condensados pela reação 

química envolvendo precursores da fase gasosa ou de outros processos. Estas partículas, 

conhecidas como partículas secundárias, compõem a maior parte da poluição por partículas 

finas (US-EPA, 1996).  

O material particulado total (MPT), ou partículas totais em suspensão (PTS), é 

composto por partículas grossas (2,5 µm> MP ≤10 µm), emitidas principalmente por fontes 

naturais e são compostas de sulfatos, amônia, carbono elementar, metais, ácido nítrico e 

compostos orgânicos semivoláteis e não-voláteis; e por partículas finas (0,1 µm> MP ≤2,5 

µm) e ultrafinas (MP ≤0,1 µm), emitidas principalmente por fontes antropogênicas e são 

compostas por óxidos de silício, de alumínio, de cálcio, de magnésio e de ferro e partículas 

orgânicas biogênicas (POWER et al., 2009; US-EPA, 2016).  

As partículas grossas são chamadas de inaláveis e as finas e ultrafinas são 

chamadas de respiráveis. As inaláveis (MP10) são encontradas próximo à rodovias e 

indústrias. Estas partículas são menos perigosas à saúde humana pois são depositadas mais 

rapidamente. Quando inspiradas são retidas na parte superior do sistema respiratório, ou seja, 

na parte extratorácica, acima da laringe. As respiráveis (MP2,5 e MP0,1) são encontradas em 
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fumaça e neblina. Estas partículas são mais perigosas à saúde humana pois permanecem em 

suspensão no ar por mais tempo. Quando inspiradas podem atingir as porções mais inferiores 

do sistema respiratório onde estão situados os alvéolos pulmonares (KAMPA e CASTANAS, 

2007; US-EPA, 2016) (FIGURA 1). 

 

Figura 1 – Caminho do material particulado atmosférico no corpo humano 

 
Fonte: adaptação de AIR CLEANER (2011) 

 

 

A qualidade do ar, dentro da questão ambiental, evidencia-se como um problema 

de saúde pública, que exige a adoção de medidas que possam efetivamente proteger a 

população. Vários estudos realizados na América Latina procuram avaliar os efeitos 

provocados pelo material particulado sobre a saúde da população, especialmente das grandes 

cidades. Estes incluem estudos de mortalidade e morbidade, entre crianças e adultos, e têm 

sido conduzidos no Brasil, Chile e México (OMS, 2000). Ao se dar destaque ao Brasil, entre 

os vários estudos, menciona-se àqueles com crianças (SALDIVA et al., 1994; LIN et al., 

1999; BENICIO et al., 2000), idosos (MARTINS et al., 2002), experimentais (BÖM et al., 

1989; SALDIVA et al., 1992; SATO et al., 1995) e mortalidade intrauterina (PEREIRA et al., 

1998). Recentemente, o material particulado presente na atmosfera de centros urbanos foi 

classificado como carcinogênico (Grupo 1) em humanos pela Agência Internacional de 

Pesquisa em Câncer (IARC, 2003)    

Uma das consequências dos danos causados pelos materiais particulados nas vias 

respiratórias é que o indivíduo pode se tornar mais suscetível às infecções respiratórias, uma 

vez exposto aos vírus ou bactérias, agregados nessas partículas (GILMOUR et al., 2001). 
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Uma segunda possível consequência é a diminuição da função respiratória, em pessoas que 

tenham sofrido danos nas vias respiratórias devido à asma ou à bronquite. Como resultado, o 

que se observa é que os sintomas da asma, por exemplo, são exacerbados. 

No Brasil, a Resolução CONAMA Nº 03, de 28 de junho de 1990, estabelece os 

padrões de qualidade do ar, que são as concentrações de poluentes atmosféricos que, 

ultrapassados, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como 

ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Entretanto, faz 

parte da resolução apenas as partículas grossas, sendo ausentes da resolução as partículas 

finas, as quais são consideradas, por estudos, como as responsáveis em causar doenças em 

curto tempo de exposição (KAMPA e CASTANAS, 2007). 

No exterior são utilizados guias de referência criados por órgãos ambientais e de 

saúde que estabelecem limites máximos de concentrações de MP na atmosfera. Os guias de 

referência mais frequentemente usados são aqueles da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

União Europeia (UE) e Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US-EPA). Estas 

estabelecem limites para as concentrações tanto para partículas grossas como para finas. 
 

2.2.2 Compostos Carbonílicos  

Os diversos compostos orgânicos voláteis (COVs) emitidos na atmosfera são as 

principais substâncias que formam os compostos carbonílicos (CCs) através de complexos 

processos fotoquímicos. Os CCs são carbonilas – pertencentes ao grupo dos hidrocarbonetos 

oxigenados – formadas por aldeídos e cetonas (FIGURA 2), emitidos diretamente para a 

atmosfera por um grande número de fontes. Estes desempenham um papel de grande 

relevância na química atmosférica por resultarem da primeira foto-oxidação dos 

hidrocarbonetos, por configurar-se a maior fonte de radicais livres e como precursores de 

aerossol orgânico em áreas urbanas. Eles podem ser emitidos para a atmosfera a partir de uma 

grande variedade de fontes naturais e antropogênicas e também podem ser formados in situ 

(ANDRADE et al., 2002).  
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Figura 2 – Fórmulas gerais de um CC (carbonila), de um aldeído e de uma cetona. 

 
Fonte: www.colegioweb.com.br  

 

Os CCs são emitidos para atmosfera por fontes primárias – emitem os poluentes 

diretamente na atmosfera – que incluem emissões de vegetação natural, atividades industriais, 

incineradores e automóveis, assim como secundárias – emitem poluentes que reagem com 

outros componentes presentes no ar e formam novos poluentes – que são as vias de foto-

oxidação de metano, isopreno, e outros biogênicos e hidrocarbonetos antropogênicos 

(ANDRADE, 1995; MILLER JR., 2007). 

Os principais representantes dos CCs e mais perigosos a saúde humana são o 

formaldeído (HCHO) e o acetaldeído (CH3CHO). De acordo com Pinto (2002) na combustão 

incompleta do álcool metílico, do álcool etílico e da mistura gasolina/álcool nos motores dos 

veículos ocorre a liberação de álcool não queimado e aldeídos correspondentes. Os álcoois 

emitidos para a atmosfera reagem com os radicais livres OH• formando radicais 

hidroxialquilas. 

 Quantidades consideráveis de formaldeído são produzidas pela oxidação parcial 

do metanol/álcool metílico (CH3OH). De modo análogo, a queima de etanol/álcool etílico 

(C2H5OH) libera quantidades significativas de acetaldeído, que possui propriedades tóxicas 

semelhantes. Portanto, os níveis externos de formaldeído e acetaldeído tendem a se elevar 

substancialmente com o uso do metanol e do etanol como combustíveis automotivos (SPIRO 

e STIGLIANI, 2009). 

O acetaldeído geralmente é encontrado no ar ambiente em menores quantidades 

que o formaldeído. Mas em algumas cidades brasileiras, o acetaldeído pode ser 

proporcionalmente maior, resultado do uso do álcool etílico como combustível (CARDOSO e 

PEREIRA, 1999). 

 Estudos realizados em emissões veiculares mostraram que o acetaldeído pode ser 

aumentado em 100% com a adição de 2% em massa de álcool etílico na mistura 

gasolina/álcool (AHMED, 2001). 
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O formaldeído é mutagênico e genotóxico em experimentos com animais e tem 

sido classificado como carcinógeno em humanos pela NIOSH, como provável carcinógeno 

em humano, classe B1, pela US-EPA e classe 2A, pela IARC, e como carcinógeno em 

humanos pela ACGIH. Não tem apresentado efeitos sobre o sistema reprodutivo e nem sendo 

teratogênico (US-EPA, 1990; ACGIH, 2003; IARC, 2004a; NIOSH, 2005).  

O acetaldeído é classificado como carcinogênico em humanos pela NIOSH, como 

carcinógeno em humanos de baixa potência, grupo B2, pela US-EPA, como possivelmente 

carcinogênico em humanos, grupo 2B, pela IARC, e como carcinogênico confirmado em 

animais, grupo A3, pela ACGIH (US-EPA, 1987; ACGIH, 2003; NIOSH, 2005). 

O formaldeído e o acetaldeído são os CCs mais encontrados na atmosfera urbana,
 

mas há uma parcela representativa desses compostos na forma de propionaldeído 

(CH3CH2CHO), propanona (CH3COCH3), acroleína (CH2=CHCHO), benzaldeído 

(C6H5CHO), entre outros (ANDRADE et al., 2002). 

A legislação brasileira, através da NR-15, estabelece limites máximos de 

concentrações no ar de ambientes internos/ambientes ocupacionais para o formaldeído, 

acetaldeído e acroleína – em altas concentrações se torna uma substância tóxica ao ser 

humano - mas essa legislação não contempla ambientes externos. Isto também acontece nos 

guias de agências ambientais e de saúde internacionais que estabelecem os valores de 

referências para tais compostos, como US-EPA, OSHA, NIOSH e ACGIH.    

 

2.2.3 Organismos microbiológicos na atmosfera 

Além das inúmeras substâncias químicas e vapor d’água presentes no ar 

atmosférico, há também vários elementos biológicos, tais como sementes, esporos de fungos, 

leveduras, bactérias e vírus, ovos de insetos, pequenos vermes e cistos de protozoários 

(KRZYSZTOFIK e OSSOWSKA-CYPRYK, 1997). 

O ar serve como um habitat temporário para vários microrganismos. Apesar de 

geralmente não oferecer condições de vida favoráveis para o desenvolvimento deles, esses 

minúsculos organismos encontram uma maneira de permanecer vivos e ativos. Eles se aderem 

às partículas em suspensão de origem mineral e orgânica, e assim constituem os chamados 

bioaerossóis (KRZYSZTOFIK, 1992). 

O material particulado atmosférico contém fração significativa (16%) de 

componentes biológicos e susceptíveis de desempenhar um importante papel na saúde 
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humana. Bactérias transportadas pelo ar são um dos principais componentes de partículas 

biológicas na atmosfera em ambiente natural e urbano (JAENICKE, 2005; BRODIE et al., 

2007; ELBERT et al., 2007; BOWERS et al., 2011). 

As bactérias presentes no ambiente atmosférico são provenientes de fontes 

naturais e antropogênicas, tais como plantas, animais, solo, corpos d'água, lixo, estações de 

tratamento de esgoto e atividades agrícolas. Muitas atividades humanas tais como descarte de 

resíduos sólidos e transporte de esgoto, podem aumentar a abundância de bactérias cultiváveis 

no ar em um ambiente urbano (GANGAMMA, 2014). 

Bactérias no ar urbano são estudadas há várias décadas (MANCINELLI e 

SHULLS, 1978; BRODIE et al., 2007; FANG et al., 2007; BOWERS et al., 2011). Esses 

estudos mostraram que as propriedades de espécies de bactérias e suas proporções variam 

significativamente entre os ambientes urbanos. Mudança na proporção de espécies bacterianas 

devido a meteorologia e propriedades de micro ambientais do ar foram estudadas em diversos 

lugares com configurações ambientais distintas (LIGHTHART et al., 2009; WANG et al., 

2010). Contudo, fatores importantes que conduzem à variabilidade na composição de 

espécies, contribuição de fontes e capacidade de sobrevivência no ambiente do ar urbano não 

são bem compreendidos. Os impactos na saúde provocados por bactérias no ar e seus 

componentes também não são bem estudados. 

Os fungos também representam uma grande parcela entre os microrganismos 

transportados pelo ar. Eles ocupam cerca de 70% de todos os microrganismos presentes nele. 

Podem causar muitos problemas de saúde ao ser humano, como as reações alérgicas e tóxicas. 

Atualmente, as doenças respiratórias alérgicas são muito comuns em todo o mundo. O 

número de doenças alérgicas respiratórias está aumentando e, portanto, essas alergias são 

chamadas de "a epidemia do século 21" (D’AMATO et al., 2000; GUTAROWSKA et al., 

2001) 

A alergia atópica afeta mais de 25% da população no mundo industrializado e 

estima-se que no ano de 2020, 50% da população total do mundo será afetada por alergias 

diferentes. A razão para este aumento das doenças alérgicas é a poluição do ar urbano, que se 

tornam mais comuns nos países industrializados. As principais doenças alérgicas induzidas 

por fungos são a asma, a rinite, micose bronco pulmonar alérgica, e pneumonia por 

hipersensibilidade (D’AMATO et al., 2000; GUTAROWSKA et al., 2001; KURUP et al., 

2002; SARICA et al., 2002; WONG e LAI, 2004). 
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Existem poucas legislações e normas que estabelecem limites máximos para 

quantidade de fungos e bactérias no ar tanto para ambientes internos como para externos. As 

poucas normas existentes criadas por órgãos ambientais e de saúde são para ambientes 

internos/ocupacionais e para ambientes externos é conhecida na literatura somente a Norma 

Polonesa (TABELA 1). 

 

Tabela 1 – Valores de referência para fungos e bactérias em ambientes internos e externos 

(ufc/m
3
) 

 

  OMs
a
 FUNGOS BACTÉRIAS 

ANVISA Resolução 

09/2003 

 750 
 

- 

Resolução 

RDC 

17/2010 

200 
 

- 

UE
b 

  200  - - 

FDA
c   100  - - 

NORMA 

POLONESA  

 - 3000–5000 

(sem poluição) 

5000–10000 
 
(média poluição) 

> 10000  

(alta poluição) 

< 1000  

(sem poluição) 

1000–3000  

(média polução) 

> 3000  

(alta poluição) 
a
OMs: Só regulamentado para bactérias e fungos juntos. Não regulamenta separadamente. 

b
UE: União Europeia 

c
FDA: Órgão de administração para alimentos e medicamentos dos Estados Unidos 

 

 

2.2.4 Dispersão de poluentes 

A qualidade do ar urbano depende diretamente da climatologia local. Além da 

quantidade de poluentes lançados na atmosfera por diversas fontes naturais ou antrópicas, a 

dispersão é um fenômeno que interfere na qualidade do ar das cidades. 

Com relação à dispersão atmosférica na microescala meteorológica (da ordem de 

alguns quilômetros), a região da atmosfera que influencia o transporte e a dispersão de 

poluentes é a chamada Camada Limite Planetária (CLP), aproximadamente os primeiros 

500m acima do solo. Esta porção da atmosfera sofre a influência da superfície terrestre na 

estrutura dos ventos. Dentro da CLP os ventos são influenciados pelo escoamento de ar acima 
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e pelos efeitos de fricção, topografia e trocas de calor com a superfície. Os ventos na região 

acima da CLP, chamados de ventos geostróficos ou sinóticos, são governados pelo balanço 

entre o gradiente de pressão e a força de Coriolis, devido à rotação da Terra (SEINFELD, 

1986). 

A troposfera pode ser dividida em duas camadas: uma camada adjacente à 

superfície terrestre, a Camada Limite Planetária (CLP), e a camada acima dela, chamada de 

Atmosfera Livre (FIGURA 3). 

 

Figura 3 – Estrutura da Troposfera 

 
Fonte: STULL (1988) 

 

 

A troposfera se estende da superfície até a altitude de 11 km, mas somente os 

primeiros quilômetros são influenciados pela superfície da Terra. Pode-se definir a CLP como 

aquela parte da atmosfera que é diretamente influenciada pela presença da superfície terrestre 

e responde pelas forçantes da superfície com uma escala de tempo na ordem de 1 hora ou 

menos. Entre estas forçantes estão inclusos: arrasto friccional, evaporação e transpiração, 

trnsferência de calor, emissão de poluentes e modificações do escoamento induzidas pelo 

terreno (MELLO, 2010).  

De acordo com Danni-Oliveira (1999) a estrutura da atmosfera urbana proposta 

por OKE permite entender como se dá a interação entre os condicionantes atmosféricos 

regionais e as feições morfo-estruturais da cidade no controle da dispersão dos contaminantes 

do ar, como pode ser observado na Figura 4. 
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Figura 4 – Estratificação vertical da atmosfera urbana e escalas de análise 

 

 
Fonte: ANDRADE (2005) 

 

 

As camadas caracterizam-se como: Urban Canopy Layer (UCL – atmosfera 

urbana inferior), situada abaixo da superfície ativa urbana que corresponde ao nível dos 

telhados dos edifícios; Urban Boundary Layer (UBL – atmosfera urbana superior) encontrada 

acima da superfície ativa e que integra a influência térmica de toda a cidade. E a Roughness 

Sublayer como a camada inferior da UBL, onde o fluxo é influenciado pela rugosidade dos 

elementos individuais (OKE, 1987; 2004). 

O perfil vertical de temperatura na CLP tem importante papel na turbulência 

atmosférica e consequentemente na estrutura dos ventos. Quando há um perfil de temperatura 

como este que existe na CLP dizemos que a atmosfera está em condições de estabilidade 

neutra. Nestas circunstâncias uma parcela de ar a qualquer altura não tende a subir nem a 

descer, ela possui a mesma temperatura que o ambiente circunvizinho. Entretanto, raramente a 

atmosfera encontra-se nesta condição de equilíbrio pois as trocas de calor com a superfície e 

fenômenos de larga escala geralmente resultam em perfis de temperatura diferentes desse 

neutro. Se a temperatura da parcela de ar for menor do que a do ambiente circunvizinho (mais 

densa que o ambiente em que se encontra), ela encontra dificuldade para subir até a CLP e 

tenderá a retornar a sua posição inicial, desfavorecendo a dispersão dos poluentes próximos a 

superfície. Nessas condições a atmosfera está estável (FIGURA 5), os movimentos verticais 

são inibidos. No caso contrário, em que a temperatura da parcela de ar é maior do que a do 

ambiente circunvizinho (menos densa que o ambiente em que se encontra), ela terá facilidade 

para subir livremente, favorecendo a dispersão dos poluentes atmosféricos. Nessas condições 
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a atmosfera está instável (FIGURA 6), os movimentos verticais são estimulados por forças de 

empuxo (BOÇON, 1998).  

 

Figura 5 – Perfil da atmosfera em condição de estabilidade absoluta 

 
Fonte: Eastern Felinois University, 2011 

 

 

 

Figura 6 – Perfil da atmosfera em condição de instabilidade absoluta 

 
Fonte: Eastern Felinois University, 2011 

 

 

Percebe-se, então, que a temperatura é o principal agente condicionante do 

movimento das massas de ar na vertical, enquanto na baixa atmosfera o vento (direção e 
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velocidade) é o principal agente da movimentação horizontal do ar próximo à superfície, 

responsável pelo transporte e difusão dos poluentes. Ventos leves a moderados que passam 

por áreas poluídas a sotavento das cidades trarão consigo os contaminantes lá produzidos, 

intensificando a concentração deles nas cidades e amenizando a poluição atmosférica em 

outras. 

A estrutura do perfil de temperatura também reflete a estrutura em camadas físicas 

da atmosfera. Um gradiente de temperatura adiabático negativo leva à convecção do ar, mas 

um gradiente de temperatura adiabático positivo fornece uma região de estabilidade em 

relação à convecção, como já foi explicado acima. A variação do gradiente positivo para o 

negativo chama-se inversão térmica, fenômeno natural que pode ocorrer durante todo o ano, 

mais no inverno esse fenômeno acontece com uma frequência bem maior. No verão, o ar 

quente (menos denso) fica próximo à superfície e o ar frio acima dele. Esse ar quente sobe 

com mais facilidade e favorece a dispersão dos poluentes. Já no inverno, a situação se inverte. 

O ar frio fica próximo à superfície e o ar quente acima dele. Esse ar frio não consegue subir 

devido a sua alta densidade, concentrando os poluentes na baixa atmosfera. 

 As inversões de temperatura local na troposfera são bastante comuns em muitas 

cidades, principalmente naquelas situadas entre montanhas, como no caso da cidade Los 

Angeles, na Califórnia. O ar quente que flui sobre os topos das montanhas confina o ar frio 

embaixo, permitindo que os poluentes se acumulem por períodos consideráveis (SPIRO e 

STIGLIANI, 2009). 

O acúmulo de poluentes causado pela inversão térmica em várias cidades gera o 

tão conhecido smog fotoquímico, que se forma sempre que uma quantidade de gases de 

exaustão automotivos e industriais é confinada pela camada de inversão térmica sobre uma 

localidade que seja, ao mesmo tempo, exposta ao sol (SPIRO e STIGLIANI, 2009). Esse 

fenômeno traz muitos malefícios à população, pois o ozônio (O3) – principal componente do 

smog fotoquímico – reage com hidrocarbonetos formando álcoois, aldeídos e cetonas, 

aumentando, assim, o número de compostos orgânicos tóxicos na atmosfera, como o 

formaldeído e a acroleína. Além disso, prejudica bastante a visibilidade nesses locais.   

Um dos mais importantes episódios de poluição atmosférica foi o ocorrido em 

1952 em Londres. Um conjunto de condições meteorológicas desfavoráveis a dispersão de 

poluentes com fortes inversões térmicas e baixas alturas da camada de mistura, somados a 

dificuldade de dispersão dos poluentes provenientes das indústrias e dos aquecedores 
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domiciliares que utilizavam carvão, provocaram um aumento de pelo menos quatro mil 

mortes em relação à média em períodos semelhantes (SODRÉ, 2006).  

Outros fatores também podem prejudicar a dispersão dos poluentes nas cidades, 

como a rugosidade da superfície decorrentes das feições topográficas locais, edificações – que 

podem formar os cânions urbanos
1
 e consequentemente, as ilhas de calor

2
 – árvores e 

presença de superfícies líquidas, agem no sentido de reduzir a velocidade do vento. 

 

2.2.5 A importância da vegetação para a qualidade do ar  

 A presença de vegetação nas cidades é responsável por uma gama de benefícios 

ambientais e socioeconômicos. Genericamente, os benefícios decorrentes da arborização são 

variáveis ao longo do tempo e de acordo com as alterações do espaço urbano e com as 

necessidades e hábitos dos cidadãos (DWYER et al., 1992). 

As árvores desempenham simultaneamente várias funções essenciais à vida 

humana, melhorando notadamente as condições do meio urbano (BALENSIEFER e 

WIECHETECK, 1985). A arborização urbana proporciona benefícios estéticos, ecológicos, 

físicos e psíquicos, políticos, econômicos e sociais, amplamente abordados por diversos 

autores há vários anos (HARRIS, 1992; KIEBALSO, 1993; PHILLIPS, 1993; BRADSHAW 

et al., 1995; BOLUND e HUNHAMMAR, 1999; MILANO e DALCIN, 2000; BIONDI e 

ALTHAUS, 2005; ISA, 2006).  

Na tentativa de mitigar os problemas causados pela poluição atmosférica urbana, a 

vegetação aparece como uma medida efetiva para reduzir a concentração dos poluentes no ar. 

Segundo Vos et al. (2013), essa medida é baseada no argumento fundamental que as árvores 

(e vegetação em geral) tem a capacidade de limpar o ar por filtração. As folhas absorvem os 

gases através dos seus estômatos, enquanto as partículas são removidas do ar por deposição 

sobre as folhas e galhos. Diferentes estudos (BECKETT et al., 2000; FREER-SMITH et al., 

2005; LOVETT, 1994) têm avaliado experimentalmente a taxa de deposição no qual os 

poluentes são absorvidos pela vegetação urbana. Entretanto, LITSCHKE e KUTTLER (2008) 

apontaram que a incerteza associada aos valores publicados ainda é grande. 

                                                           
1
 Consiste em ruas entre dois ou mais edifícios adjacentes (NUNEZ e OKE, 1977) 

2 Resulta da elevação das temperaturas médias nas zonas centrais da mancha urbana ou região metropolitana, em 

comparação com as zonas periféricas ou com as rurais, causadas principalmente pela influência antrópica nestas 

regiões. Ocorrem basicamente devido às diferenças de irradiação de calor entre as regiões edificadas, das regiões 

com solo exposto e das regiões com vegetação e também à concentração de poluentes, maior nas zonas centrais 

da cidade (TEZA e BAPTISTA, 2005). 
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Outros estudos (SALMOND et al., 2013; JANHALL, 2015) mostram que 

diferentes configurações de árvores podem alterar os perfis de vento através de sua geometria 

que auxiliam na taxa de deposição de poluentes do ar. Além disso, podem agir como barreiras 

físicas prevenindo a penetração de poluentes em áreas específicas, ou ainda barrar esses 

poluentes em outras evitando que eles saiam e se dispersem. 

Na literatura há inúmeros estudos que comprovam a eficácia da vegetação na 

melhoria da qualidade do ar urbano como já foi citado acima, mas há também alguns estudos 

que mostram o oposto. Buccolieri et al. (2011), Gromke (2011), Gromke e Ruck (2007, 2009, 

2012) Wania et al. (2011, 2012) e Vos et al. (2013) relataram que corredores de árvores nas 

ruas obstruem o fluxo de vento reduzindo a ventilação, consequentemente prejudicando a 

dispersão, e aumentando as concentrações dos poluentes. Esse efeito negativo da vegetação na 

qualidade do ar local é bem menos conhecido pela população e também pelo governo. 

Baseado na ideia geral que a vegetação limpa o ar, é muito defendido que as árvores 

melhoram a qualidade do ar em todos os casos e em todas as circunstâncias. Assim, os 

governantes e planejadores urbanos quando tentam resolver o problema da poluição do ar tem 

como primeira alternativa aumentar e distribuir as áreas vegetadas da cidade, mas não fazem 

um estudo mais aprofundado sobre o assunto, podendo, assim, agravar o problema. 

 

2.2.6 Legislação brasileira e valores de referência para poluentes atmosféricos 

Os elevados índices de industrialização e urbanização verificados no País, desde a 

década de 70, levaram o Governo Brasileiro a implementar medidas de controle da qualidade 

do ar, orientado para as emissões procedentes das indústrias (fontes fixas) e dos veículos 

automotores (fontes móveis) (CAVALCANTI, 2010). Assim, após a Conferência de 

Estocolmo, em 1972, o Brasil começou a dar a devida atenção à qualidade do ar do País e 

adotou uma política ambiental. O marco inicial da regulamentação da poluição do ar no Brasil 

ocorreu com a Portaria MINTER nº 231, de 1976, que estabeleceu padrões de qualidade do ar 

para alguns poluentes.   

A determinação da qualidade do ar está restrita a um grupo de poluentes, quer por 

sua maior frequência de ocorrência, quer pelos efeitos adversos que causam ao meio 

ambiente. O grupo de poluentes consagrados universalmente como indicadores mais 

abrangentes da qualidade do ar é composto por: dióxido de enxofre (SO2), partículas total em 

suspensão (PTS), partículas inaláveis (PI), monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), 
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hidrocarbonetos totais (HC) e óxidos de nitrogênio (NOX). A razão da escolha desses 

indicadores está ligada à sua maior frequência de ocorrência e aos efeitos adversos que 

causam ao meio ambiente (CAVALCANTI, 2010). 

Foram estabelecidos critérios de qualidade ambiental para o sistema ambiental 

como um todo. No caso da qualidade do ar, estabeleceram-se valores/níveis de referências que 

auxiliam as ações de gestão ambiental para o controle da poluição atmosférica. Sob o aspecto 

legal, um valor de referência utilizado é denominado padrão de qualidade do ar, definido 

legalmente como o limite máximo para a concentração de um componente atmosférico, que 

garanta a saúde e o bem-estar das pessoas.  

No Brasil, os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos 

efeitos produzidos por poluentes específicos no ser humano e são fixados em níveis que 

possam propiciar uma margem de segurança adequada (LISBOA, 2008). Os padrões 

nacionais foram estabelecidos pelo CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), órgão 

consultivo e deliberativo, por meio de algumas resoluções, utilizadas pelo IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), órgão executor, destacadas abaixo:  

 n° 18/1986 - Institui o Programa de Controle de Poluição por Veículos Automotores 

– PROCONVE (instrumento do PRONAR), que tem o objetivo de “reduzir a 

poluição atmosférica através do estabelecimento de limites de emissão veicular, 

induzindo o desenvolvimento tecnológico dos fabricantes e determinando que os 

veículos e motores atendam aos limites de emissões, em ensaios padronizados e com 

combustível de referência”;  

 nº 05/1989 – Cria o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR, 

que tem o objetivo de “permitir o desenvolvimento econômico do País de forma 

ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes 

de poluição atmosférica, com vistas à melhora da qualidade do ar, ao atendimento 

dos padrões estabelecidos e o não comprometimento da qualidade do ar nas áreas 

consideradas não degradadas”;  

 n° 03/1990 – Estabelece os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar para: Partículas 

Totais (PTS), Partículas Inaláveis (MP10), Fumaça, Dióxido de Enxofre (SO2), 

Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Ozônio (O3); 

 n° 08/1990 – Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes do ar para 

processos de combustão externa em fontes fixas de poluição com potências nominais 



42 

 

 

totais até 70 MW (setenta megawatts) e superiores para partículas totais (PTS) e 

dióxido de enxofre (SO2);  

 nº 297/2002 – Cria o Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e 

Veículos Similares – PROMOT (instrumento do PRONAR), que tem o objetivo de 

“estabelecer limites de emissão para gases poluentes de motocicletas novas e prever 

exigências quanto à durabilidade e controle da qualidade da produção e critérios para 

a implantação de programas de inspeção e manutenção periódica e fiscalização em 

campo”; 

 nº 382/2006 – Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos 

para fontes determinadas fontes estacionárias e um conjunto de resoluções 

disciplinadoras do PROCONVE; 

 nº 418/2009 – Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de 

Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e 

Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio 

ambiente e determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do 

estado de manutenção de veículos em uso; 

 Outros instrumentos incorporados ao PRONAR: Programa Nacional de Controle da 

Poluição Industrial (PRONACOP); Programa Nacional de Avaliação da Qualidade 

do Ar; Programa Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do Ar; Programas 

Estaduais de Controle da Poluição do Ar. 

 

Os padrões de qualidade do ar – concentrações de poluentes atmosféricos que, se 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como 

ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral – estabelecidos 

pelo CONAMA (resolução nº 03/90) são divididos em dois tipos: Padrões Primários e 

Secundários. 

Os padrões primários são concentrações de poluentes que, se ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis 

de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em meta de curto prazo. Padrões 

Secundários são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito 

adverso sobre o bem-estar da população e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos 

como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo.  
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Os padrões secundários de qualidade do ar são mais exigentes e foram 

estabelecidos com o objetivo de criar uma base para uma política de prevenção da degradação 

da qualidade do ar, assim, eles devem ser aplicados a áreas de preservação, como parques 

nacionais, áreas de proteção ambiental, estâncias turísticas e etc. Já os padrões primários são 

um pouco mais flexíveis e devem ser aplicados a áreas em desenvolvimento, como os centros 

urbanos (SILVA, 2011).  

Os poluentes analisados por este estudo têm seus valores de referência 

estabelecidos pela legislação e órgãos ambientais brasileiros e por órgãos ambientais e de 

saúde internacionais, como mostra a Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Valores de referência dos poluentes estudados estabelecidos por órgãos ambientais 

e de saúde brasileiros e internacionais (µg/m
3
) 

Órgãos 

regulamentadores 

Poluentes Atmosféricos 

MP10
b
 MP2,5

b 
Formaldeído

c 
Acetaldeído

c 

CONAMA
a 150 - - - 

NR-15 - - 2300 140000 

CETESB
a 120 60 - - 

OMS 50 25 100
b 

- 

US-EPA 150 35 1120
b 

9000
b 

OSHA - 5000 1250 180000 

NIOSH - - 20 180000 

OEHHA 50 12
d 

8 470 

ACGIH - 3000 1500 180000 

a
Padrões primários de qualidade do ar  

b
Valores de referência para 24 horas. 

c
Valores de referência para 8 horas diárias em ambientes internos (ocupacional).  

d
Valor de referência anual. Não regulamenta padrão diário. 

 

Mesmo com uma vasta legislação, que inclui planos e programas de redução da 

poluição atmosférica por fontes móveis, esta não inclui vários poluentes perigosos ao meio 

ambiente e à saúde humana, como os abordados neste estudo, cuja maioria são normas 

estabelecidas para ambientes internos. Além disso, o controle e a fiscalização destas leis não 

são eficientes, dificultando a manutenção da qualidade do ar no País. 
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2.2.7 Risco de exposição à saúde humana 

 As pessoas estão expostas a uma variedade de agentes perigosos presentes no ar 

que respiram, na água e nos alimentos que ingerem, nas superfícies que tocam e nos produtos 

que usam. Essas exposições contribuem direta ou indiretamente para o aumento de mortes 

prematuras, doenças e outros agravos à saúde (OMS, 2000). 

 A exposição aos poluentes ambientais é reconhecida como um importante fator de 

risco para a ocorrência das internações hospitalares (LIN et al, 1999; BRAGA et al., 1999; 

2001). Há fortes evidências de que a poluição atmosférica está associada com aumentos 

importantes no risco de morte e doenças crônicas em crianças, resultados desastrosos na 

gravidez e agravamento de doenças, principalmente em crianças e idosos (PEREIRA et al., 

1998; SCHWARTZ, 2004). 

Entretanto, a simples presença de substâncias perigosas no ambiente não 

necessariamente implica em riscos para a saúde humana. Assim, é importante e necessário 

identificar, avaliar e reduzir as exposições realmente relevantes, bem como os riscos a elas 

associados (NARDOCCI, 2010). 

A avaliação de risco é a estimativa da probabilidade, magnitude e incerteza dos 

efeitos adversos à saúde humana associados à exposição a um determinado agente e é 

constituída de quatro etapas: identificação de perigo, avaliação da exposição, dose-resposta e 

caracterização do risco (NRC, 1983, USEPA, 1992; WILLIAMS et al., 2000; DEP, 2002). 

Na etapa de identificação de perigo devem ser identificadas e selecionadas as 

substâncias de interesse para a avaliação de risco. É relevante o levantamento de informações 

atualizadas, através de fontes confiáveis de dados toxicológicos e da literatura científica 

especializada, das informações sobre as propriedades físico-químicas e toxicológicas de todas 

as substâncias, bem como a respeito do seu comportamento no ambiente (NRC, 1983, 

WILLIAMS et al., 2000; DEP, 2002).  

De acordo com a literatura a exposição é definida como o contato, em um 

determinado tempo e espaço, entre uma pessoa e um ou mais agentes físicos, químicos ou 

biológicos. Após sua entrada no organismo, o agente passa a ser descrito em termos de dose. 

A relação entre a dose biologicamente efetiva e os eventos, como doença ou danos, depende 

do relacionamento dose-resposta, de mecanismos farmacodinâmicos e de fatores de 

susceptibilidade (USEPA, 1992; WILLIAMS et al., 2000). 
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O efeito biológico é a resposta mensurável na molécula, célula ou tecido. A 

significância do efeito biológico, ou seja, se ele é precursor ou não de um efeito adverso à 

saúde pode não ser conhecida. Um efeito adverso é o efeito biológico que causa mudança na 

morfologia, fisiologia, crescimento, desenvolvimento ou tempo de vida, os quais resultam em 

prejuízo da capacidade funcional, ou aumento da susceptibilidade ao efeito prejudicial de 

outras influências ambientais (OMS, 2000). 

Dose é a quantidade de substância que está disponível para absorção em uma 

barreira do organismo (pulmão, trato gastrointestinal, pele, etc). A quantidade do agente que é 

absorvido e está disponível para a interação com os receptores biologicamente significantes é 

chamada de dose interna. Uma vez absorvido, o agente irá passar pelos processos de 

metabolismo, estocagem, excreção e transporte dentro do organismo (NRC, 1990, USEPA, 

1992) 

Na avaliação de risco, a relação dose-resposta considera a dose potencial, que é 

análoga ao conceito de dose administrada utilizada em experimentos com animais, uma vez 

que os demais conceitos dependem da farmacocinética dos agentes, dose disponível e dose 

biologicamente efetiva, a qual não se conhece a maioria dos agentes (OMS, 2000; DEP, 

2002). 

Para os efeitos carcinogênicos, considera-se que a relação dose-resposta é linear e 

que há sempre um risco associado a toda dose. A caracterização da dose-resposta, neste caso, 

tem envolvido diversas abordagens, incluindo a extrapolação matemática da curva obtida para 

altas doses, para intervalos de baixas doses. Nas últimas décadas, muitos esforços têm sido 

feitos para incorporar mais informações científicas a estas abordagens. Assim, para avaliação 

dos riscos de efeitos carcinogênicos, assume-se uma relação linear e os fatores de 

carcinogenicidade (slope factor) são dados pela inclinação da reta (USEPA, 1996). 

Os valores de dose de referência e fatores de carcinogenicidade são característicos 

de cada substância química e podem ser encontrados nos bancos de dados de informações 

toxicológicas. Entretanto, a confiabilidade e a atualidade da informação utilizada são 

essenciais. Nos Estados Unidos, para evitar o uso de informações conflitantes por parte das 

agências federais nos estudos de risco, foi criado um banco de informações integrado 

denominado IRIS (Integrated Risk Information System). Este órgão contém um dos mais 

completos e atualizados sistemas de informações toxicológicas para avaliação de risco 

(USEPA, 1996). 
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2.3 Poluição sonora e conforto térmico 

De acordo com a OMS (2003), a poluição sonora é hoje, depois da poluição do ar 

e da água, o problema ambiental que afeta o maior número de pessoas, sendo assim, um dos 

principais fatores que influenciam na qualidade de vida nas cidades. 

Bem como a poluição do ar, a intensificação dos ruídos nas cidades é causada 

principalmente pelo aumento da mobilidade e circulação rodoviária, provocados pelo 

desenvolvimento urbano desordenado e desequilibrado. Logo, esse aumento significativo do 

ruído nos centros urbanos são os responsáveis pelas maiores violações de normas ambientais 

e de saúde (TABELA 3), tanto nacionais quanto internacionais (SILVA e MENDES, 2012). 

 

Tabela 3 – Valores de referências para níveis de ruído (dB) urbano, estabelecidos por órgãos 

ambientais e de saúde brasileiros e internacionais   

CONAMA NR-15 CETESB OMS US-EPA OSHA
a 

NIOSH
a 

ACGIH
a 

65 55 50 50 55 85 85 85 

*Níveis de ruído permitidos para áreas predominantemente residenciais 
a 
Regulações para ambientes ocupacionais/internos 

 

Os veículos automotores revelam-se a principal fonte de ruídos urbanos, sendo 

responsáveis por cerca de 80% das perturbações sonoras. A Resolução 237/97 do CONAMA 

proibiu a utilização de itens de ação indesejável, definindo-se como qualquer componente em 

desacordo com a homologação do veículo que possa reduzir a eficácia do controle da emissão 

de ruído e de poluentes atmosféricos (FIORILLO, 2013).  

A vegetação aparece como uma alternativa para amenizar a poluição sonora nas 

cidades. Vários estudos (EVANS, 2003; SZEREMETA, 2007; GIDLOF-GUNNARSSON e 

OHRSTROM, 2007; PATHAK et al., 2008; RENTERGHEM et al., 2012) comprovaram o 

efeito que as árvores possuem sobre o ruído urbano. O som pode ser refletido e difratado por 

elementos vegetais como troncos, ramos, galhos e folhas. Outro mecanismo da vegetação é a 

absorção. Isto pode ser atribuído a vibrações mecânicas dos elementos de plantas causadas 

por ondas sonoras que conduzem à absorção do som através da conversão de energia para 

aquecer (EMBLETON, 1963; LYON, 1977; MARTENS e MICHELSEN, 1981; TANG et al., 

1986). 

A poluição sonora também traz alguns malefícios à saúde humana. Prashes 

(2007), enfatizou em seu estudo que o ruído causa aborrecimento e é um colaborador de 

estresse que pode ter grande impacto sobre a saúde e o bem-estar da população. A OMS 
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declarou o ruído como poluente em 1972 e a partir daí tornou-se um dos problemas urbanos 

mais comuns que influenciam a qualidade de vida das pessoas.   

Os efeitos negativos da exposição a altos níveis de ruídos proveniente do tráfego 

de veículos a longo prazo são quantificados pela OMS (2013) no relatório “O peso das 

doenças pelo ruído ambiente”. Neste, relata-se que o ruído pode influenciar o sistema 

imunológico humano e aumentar a indisposição respiratória. Outros autores como: Xie e 

Kang (2009), Belojevic e Evans (2012), Kim et al. (2012), Van Kempen et al. (2012) e Tiesler 

et al. (2013) declararam que o ruído pode provocar irritação geral, distúrbio no sono, 

descontrole no nível de hormônio do estresse, aumento da pressão arterial, doenças 

cardiovasculares e deficiências de memória, concentração e aprendizagem.   

Outro fator que influencia a qualidade do ambiente urbano é o conforto térmico. 

Para García (1985, p. 96), “conforto térmico consiste no conjunto de condições em que os 

mecanismos de auto regulação são mínimos, ou ainda na zona delimitada por características 

térmicas em que o maior número de pessoas manifeste se sentir bem”, ou ainda, conforme 

ASHRAE (1966), “é uma condição de espírito que manifesta uma satisfação com o ambiente 

térmico”. 

Os ambientes naturais sofreram profundas alterações com a urbanização. 

Mudanças como canalização de recursos hídricos, formas de uso e ocupação dos solos, 

pavimentação de vias, alta poluição atmosférica e remoção da vegetação – que repercutem em 

alterações no albedo – foram as transformações mais evidentes promovidas pelo homem na 

busca de adequar esses espaços as suas necessidades (PAIVA, 2011). São essas as principais 

mudanças que afetam o conforto térmico nas cidades, e, consequentemente, o bem-estar da 

população. 

Existem inúmeras variáveis individuais e ambientais que podem afetar o conforto 

térmico de um determinado local. Dentre as variáveis individuais destacam-se as 

características das vestimentas e do metabolismo (sexo, idade, raça, atividade exercida e 

hábitos alimentares), de cada pessoa. E quanto às variáveis ambientais, a temperatura, a 

umidade relativa do ar e a velocidade do vento são as principais para a determinação das 

diferentes faixas de conforto (SILVA, 2008). 

Muitos estudos relatam diferentes variáveis para a determinação do conforto 

térmico. Rivero (1985) define como parâmetros principais a temperatura média radiante, a 

velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Evans (1980) fala que existem quatro fatores 
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do ambiente os quais afetam a taxa de perda de calor do corpo e, por conseguinte, o conforto 

térmico, sendo eles a temperatura, a umidade, a radiação e o movimento do ar. Já Olgyay 

(1998) ao abordar a relação entre os elementos climáticos e o conforto, aponta como 

principais variáveis o movimento do ar, a pressão de vapor, a evaporação e a radiação.  

Essa gama de variáveis ambientais que afetam o conforto térmico vem sendo 

modificada pela ação humana, principalmente pela ausência de vegetação. A falta da 

vegetação, aliada a materiais utilizados nas construções por todo meio urbano sem o devido 

planejamento, tem alterado significativamente o clima das cidades, devido a incidência direta 

da radiação solar nessas construções. Como consequência deste fenômeno, que tem 

transformado as cidades em verdadeiras estufas, o consumo de energia para o resfriamento de 

interiores vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. 

A vegetação é um importante componente regulador da temperatura urbana, pois 

absorve com muita facilidade a radiação solar que é utilizada nos seus processos biológicos: 

fotossíntese e transpiração. Assim como as áreas mais arborizadas das cidades, àquelas 

localizadas próximo aos grandes corpos d’água como os reservatórios tendem a apresentar 

temperaturas mais amenas (GOMES e AMORIM, 2003). De acordo com Lombardo (1985), a 

maior quantidade de vegetação implica na mudança do balanço de energia, devido à 

necessidade de as plantas absorverem o calor em função de seus processos vitais. 

Outros estudos, como o de Lazar e Podesser (1999) enfatizam a estreita relação 

entre as diferentes formas de uso e ocupação do espaço urbano e a sua relação com a dinâmica 

climática local. Os autores alertaram para a importância de se correlacionar os conhecimentos 

da climatologia urbana ao planejamento e ordenamento territorial. Ichinose et al. (1999), 

verificaram os principais impactos ocasionados pelo calor produzido a partir de fontes 

antrópicas e suas influências na dinâmica climática urbana. Os autores observaram que as 

reduções no consumo de energia podem contribuir para a mitigação dos impactos ambientais 

no campo térmico da cidade. 

Como bem enfatiza Brandão e Lucena (1999, p. 67), “além do sítio e dos sistemas 

atmosféricos, os atributos urbanos têm peso significativo sobre os índices de conforto para o 

pleno desempenho das atividades humanas”. 
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2.4 Os índices de qualidade ambiental 

Uma das formas mais utilizadas para a avaliação e comparação de áreas de estudo 

é o emprego de indicadores e índices. Eles são necessários para entender o ambiente que está 

se estudando, tomar decisões e planejar ações (MEADOWS, 1998). Além de possibilitarem 

uma reflexão mais profunda e mais real sobre o comportamento dessas áreas quanto a um 

determinado aspecto desejado (RABELO, 2008; RABELO e LIMA, 2013). Esses indicadores 

e índices facilitam a compreensão da complexidade que envolve a realidade da relação 

homem-natureza (MULLER e BURKHARD, 2012; KANDZIORA et al., 2013). 

Um índice ambiental é uma classificação quantitativa ou qualitativa de um grande 

volume de informações ambientais, cujo objetivo é simplificar esses dados para facilitar o 

entendimento e a tomada de decisões relativas à questão ambiental. Um índice ambiental 

resulta de uma manipulação matemática de um grupo de valores de indicadores que foram 

definidos em relação a um determinado padrão e posteriormente coletados. Os índices 

refletem de maneira sintética a situação ambiental do meio ou seu grau de sustentabilidade 

(RUFINO, 2002). 

Os indicadores e índices podem ser vistos como uma pirâmide, mostrado na 

Figura 7, na qual a base é representada pela informação original não tratada, o meio como os 

dados analisados e o topo como o índice construído (PORTUGAL, 2000). 

 

Figura 7 – Pirâmide de informação 

 
Fonte: PORTUGAL (2000) 

 

 

São poucos os estudos na literatura que utilizam índices para avaliar a qualidade 

ambiental de um determinado local. A maioria dos trabalhos encontrados é atual, ou seja, a 
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preocupação em se avaliar a qualidade ambiental é bem recente, e a maioria deles somente 

avaliam o estado do ambiente por meio de indicadores e utilizam, ou até mesmo criam, 

índices individuais, como o índice de qualidade do ar, da água e do solo, índice de conforto 

térmico, índice de qualidade acústica, índice de arborização, como os estudos de Ho et al. 

(2006), Blazejczyk et al. (2010), Souza e Giunta (2011), Hunashal e Patil (2012), Pantavou et 

al. (2014) e Bagienski (2015). 

No Brasil, ainda existem poucos estudos que se propõem a integrar os 

componentes do ambiente com o objetivo de diagnosticar e propor melhorias, havendo, assim, 

poucos trabalhos de avaliação da qualidade ambiental de cidades. Existem algumas 

informações de trabalhos realizados, principalmente por órgãos responsáveis pela questão 

ambiental com âmbito estadual, como a CETESB, no Estado de São Paulo, que trabalha em 

alguns municípios, com indicadores e índices ambientais de qualidade da água e do ar, porém 

não se encontra informações a respeito da agregação dessas informações para se construir um 

índice mais geral, tendo, assim, um panorama da situação ambiental das áreas de estudo. O 

que pode ser percebido é que a questão da qualidade ambiental urbana não está associada a 

indicadores precisos e definitivos, e sim como uma resposta à dinâmica das pressões e do 

sistema socioeconômico e cultural sobre o ambiente natural (DIAS, 2011). 

Essa escassez de estudos que envolvem índices ambientais pode estar associada à 

dificuldade e à complexidade de se estudar o meio ambiente. Segundo Braga et al. (2004), o 

estudo da qualidade ambiental requer a integração de um grande número de informações de 

diferentes disciplinas e áreas de conhecimento, pois é um assunto multidisciplinar. Comunicar 

tal riqueza de informações de forma coerente se torna um grande desafio especialmente pela 

produção de sistema de indicadores enxutos ou índices sintéticos, capazes de comunicar 

realidades complexas de forma resumida. 

Os indicadores ambientais podem reduzir o número de medidas e parâmetros que, 

normalmente, seriam necessários para a representação exata da situação de um ambiente. 

Como consequência, o tamanho do sistema de indicadores e a quantidade de detalhes precisa 

ser limitada, pois um número muito grande de indicadores pode desordenar o panorama que 

se deseja observar. Por outro lado, um número pequeno ou apenas um indicador pode ser 

insuficiente para fornecer toda informação necessária (OECD, 2003).  

A necessidade de se construir um Sistema de Indicadores Ambientais, de acordo 

com a OECD (2003), tem duas justificativas: “necessidade de melhores informações sobre o 



51 

 

 

estado do meio ambiente e redução da informação estatística a uns poucos parâmetros de fácil 

interpretação”. 

Diante do grande número de abordagens que o tema da avaliação da qualidade 

ambiental pode comportar, e da inexistência de um padrão metodológico que se aplique a 

todas as situações, é natural que se conclua que, para esse tipo estudo, o mais indicado é a 

busca por um método que melhor se encaixe as particularidades do objeto estudado. Isso 

implica dizer que não só os métodos utilizados, mas também os parâmetros, atributos e 

demais fontes de dados de suporte a decisão no estudo ambiental podem variar de, 

extremamente importante em um estudo, para irrelevante em outro, ou vice-versa (DIAS, 

2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização e localização da área de estudo 

O processo histórico de construção e crescimento de uma cidade tem forte 

influência no que tange ao entendimento da qualidade ambiental urbana.  No caso de 

Fortaleza, a expansão urbana da cidade esteve relacionada com cada momento histórico, 

sendo que  o seu crescimento se acentuou a partir da década de 1950 em função da crise na 

agricultura, da concentração fundiária e das grandes secas de 1951 e 1958, resultando em um 

intenso processo migratório e um crescimento intercensitário da ordem de 90,5%. A 

população que era de 270.169 habitantes em 1950, passou para 514.813 habitantes em 1960 

(COSTA, 2007), conforme pode se visualizar no Gráfico 1. 

Devido a redução das taxas de mortalidade e do aumento do índice de fecundidade 

nas áreas urbanas,  Fortaleza apresentou  altas taxas de crescimento vegetativo. Destaca-se 

que a maior parte do crescimento da cidade foi resultado da migração, já que no período de 

1940-1970 esta foi responsável por 63,29% do incremento total da população, enquanto o 

crescimento vegetativo contribuiu com 36,71% (SILVA, 2007), resultando em um total de 

857.980 habitantes em 1970 (GRÁFICO 1). 

  

Gráfico 1 – Evolução da população de Fortaleza (1950 – 2015)  
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* População de 2015 é uma estimativa do IBGE (2014) 

Fonte: BRANCO (2014) e IBGE (2010) 
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A partir dos anos 1970 observa-se redução do crescimento intercensitário para a 

cidade de Fortaleza e os municípios que compõem sua região metropolitana passaram a 

receber esses migrantes (COSTA, 2007). Isso contribuiu, sobremaneira, para um crescimento 

acelerado dos municípios vizinhos à capital. Mesmo assim, Fortaleza atingiu quase 1.250.000 

habitantes em 1980 (GRÁFICO 1). 

A migração campo-cidade acentua-se na década de 1980 permanecendo na década 

seguinte.  Os elevados preços dos imóveis e dos aluguéis, além das altas taxas de desemprego, 

provocaram o aumento do número de ocupações na periferia da cidade com a formação de 

favelas, dotadas de pouca ou nenhuma infraestrutura básica, ganhando uma forma urbana 

diferenciada que demonstra a própria segregação espacial (COSTA, 2007). Em 1991 a 

população chegou a 1.767.637 habitantes, grande parte dela vivendo na periferia da cidade. 

No ano de 1992, foi aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 

Fortaleza (PDDUFOR), com importantes sínteses e diretrizes urbanísticas para o 

desenvolvimento da cidade, priorizando o crescimento para setores já ocupados, com 

melhores condições estruturais. As zonas leste e sudeste são definidamente consideradas as 

mais ricas da cidade, dotadas de importantes áreas públicas de lazer. O setor sudeste, passa 

por mais valorização do mercado imobiliário, se expandindo pelos bairros Água Fria, Luciano 

Cavalcante, Edson Queiroz, Seis Bocas, Porto das Dunas, Cofeco, bem como a consolidada 

Grande Messejana e os bairros Cidade dos Funcionários e Cambeba, devido à localização de 

antigos sítios e chácaras, que foram loteadas à espera da valorização (COSTA, 2007). Em 

2000 Fortaleza já contava com mais de 2 milhões de habitantes (2.141.402), sendo que na 

década seguinte a população atingiu 2.452.285 habitantes. Atualmente Fortaleza conta com 

uma população de aproximadamente 2.609.716 habitantes (IBGE, 2016). 

A população de Fortaleza ocupou um quadro natural bastante diversificado, não 

somente relacionado às condições físico-ambientais do território, mas, também, aquelas 

atribuídas às relações de uso e exploração dos recursos naturais, das condições de uso 

ocupação do território, o que a modificada bastante e constantemente. 

Do ponto de vista geológico-geomorfológico e de solos, Fortaleza se expandiu 

sobre  um sítio urbano cuja topografia é relativamente uniforme e plana, exibindo um terreno 

com baixa declividade, com exceção dos relevos litorâneos (dunas), bem como os terrenos de 

origem vulcânica localizados nas bordas da cidade (MOURA, 2008), cujos declives são mais 

acentuados. Possui seu sítio natural fundado em um sistema de planícies, plio-pleistocênica 
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(de origem recente) por meio de depósitos de sedimentos quaternários. Em primazia a cidade 

é coberta por coberturas cenozóicas, terrenos cristalinos e terrenos relacionados ao 

vulcanismo (SOUZA, 2005). 

A feição geológica/geomorfológica mais importante é constituída pela Formação 

Barreiras – pacote de sedimentos, originado pelos processos de retrabalhamento dos terrenos 

interioranos, sendo depositados no litoral através de processos erosivos – e correlatados a elas 

os Tabuleiros Pré-Litorâneos, terrenos de caráter mais estável com pouca variação em 

altitudes e declividades, com feições tabulares, recortado por drenagens, com a presença de 

Neossolos Quartzarênicos e Argissolos Vermelho-Amarelos que sofrem intensa ocupação 

urbana e industrial.  

Nas margens dos rios e lagoas tem-se a formação de planícies fluviais e lacustres, 

geradas a partir da deposição de sedimentos aluviais transportados pelos rios e depositados 

por ocasião da ocorrência de inundações periódicas.  Nas desembocaduras dos rios ocorrem as 

planícies fluvio-marinhas, influenciadas pelas marés, com sedimentos muito argilosos, 

lodosos, de origem fluvial e marinha. Neossolos Flúvicos estão mais associados às planícies 

fluviais enquanto os Gleissolos às planícies fluvio-marinhas. Grande parte dessas áreas 

também foram ocupadas nas últimas décadas, principalmente pela população de baixa renda. 

Por sobre os pacotes de sedimentos da Formação Barreiras, pode-se destacar a 

ocorrência das páleo-dunas, formadas por areias selecionadas de granulação fina à media, 

quartzosas, de tons amarelados à acinzentados (BRANCO, 2014), atualmente a maioria delas 

ocupada pela urbanização. 

Ocorre ainda na zona costeira a formação dos beach rocks ou arenitos de praia 

que ocorrem por meio de afloramentos, em trechos das Praias do Meireles e Sabiaguaba. Os 

terraços marinhos são superfícies formadas a partir do recuo da linha de costa, e encontram-se 

entre a zona de alta praia e a base do campo de dunas, como ocorre nas praias do Futuro e 

Sabiaguaba. Há ainda a formação de uma ponta litorânea, a ponta do Mucuripe, onde se tem 

instalado o porto da cidade. (CLAUDINO SALES, 2006). 

Com relação ao clima de Fortaleza este está associado à dinâmica atmosférica 

regional que é controlada principalmente pelo Anticiclone do Atlântico Sul, formador da 

Massa Equatorial Atlântica (MEA), que atua na maior parte do ano. Tal massa possui 

vorticidade anticiclônica e confere tempo estável para a região. Ela é formada por duas 

camadas de ar, sendo que a superior é bastante seca e com características de subsidência. Tal 
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subsidência é interrompida a partir dos sistemas atmosféricos que geram instabilidade do 

tempo, notadamente a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), representando o sistema 

mais importante no estabelecimento da quadra chuvosa que ocorre de fevereiro a maio; em 

menor proporção atuam os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) principalmente na 

pré-estação chuvosa, notadamente em janeiro; e os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), 

cujas chuvas ocorrem em junho e julho (FERREIRA e MELLO, 2005). Há ainda outros 

sistemas menores como as Linhas de Instabilidades (LI) e os Complexos Convectivos de 

Mesoescala (CCM).  

As chuvas em Fortaleza se caracterizam por serem intensas e concentradas. Chove 

em média 1.600 mm anuais, sendo que aproximadamente 70% da chuva se concentra entre 

fevereiro e maio (GRÁFICO 2). De acordo com a estação meteorológica do campus do PICI 

da série histórica de Fortaleza (período de 1981 a 2010), há uma variabilidade bastante 

expressiva na chuva. A precipitação varia de 945,1 mm para o ano de 1993 (mais seco) e de 

2.900,1 mm para o ano de 1985 (mais chuvoso). 

 

Gráfico 2 – Total de precipitação mensal (mm) obseravada no ano de 2016 e a normal 
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Fonte: FUNCEME, 2016 

 

Com relação à temperatura, Fortaleza apresenta baixa amplitude térmica anual e 

mensal. As médias anuais são de 27ºC. O mês mais quente é dezembro com média de 27,8º C, 

e a média mais baixa ocorre em julho, com 26,3º C. A amplitude mensal é de 1,5º C, 
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explicada principalmente pela sua localização em baixas latitudes e pela proximidade do 

oceano, embora as latitudes ganhem maior importância (MOURA, 2008).  

A velocidade dos ventos é inversamente proporcional às precipitações e 

umidades, isso se deve a dinâmica atmosférica do local. No período chuvoso (ocorrente 

durante o primeiro semestre do ano) as velocidades são menores. No segundo semestre tem-se 

uma intensificação bem visível, os ventos alimentam suas médias de 2,5 m/s (1º semestre) 

para 4,7 m/s (2º semestre). 

A nebulosidade é intensificada durante o período das chuvas, já no período mais 

seco, a nebulosidade cai drasticamente, pois tem-se maiores velocidade dos ventos que 

também vai influenciar na dinâmica atmosférica local, fato atribuído à circulação dos ventos 

alísios de Sudeste e, raramente, Nordeste e à circulação local das brisas (BRANCO, 2014). 

  O clima interfere na hidrografia sendo que Fortaleza é drenada por quatro bacias 

principais:  a Bacia da Vertente Marítima em toda a faixa litorânea norte da cidade;  a Bacia 

do Maranguapinho /Rio Ceará, cujo rio corta a região centro sul da cidade;  a Bacia do Cocó 

drenando as porções leste, sul e central do município;   e a Bacia do Rio Pacoti drenando  só 

uma pequena porção do município a oeste.  

A alta evaporação associada à estação seca e também a outros atributos 

climáticos, causam na cidade por muitas vezes um “stress” hídrico, já que a cidade por si só, 

não possui sistemas hídricos importantes de abastecimento, como açudes e barragens. Os 

recursos hídricos que poderiam beneficiar no abastecimento hídrico, por vezes encontram-se, 

em avançado processo de degradação e poluição (BRANCO, 2014). 

A cobertura vegetal natural do município de Fortaleza, segundo SOUZA et al. 

(2005) é composta pelo complexo vegetacional litorâneo, conhecido como vegetação 

pioneira, possui plantas de baixo porte (herbáceo) e de médio porte (arbustivo), bem adaptada 

a condições arenosas e de salinidade características, como áreas de mangue e restinga. Nas 

planícies fluviais desenvolve-se a vegetação ciliar, cuja espécie mais importante é a carnaúba. 

A vegetação atual está totalmente descaracterizada, pois foi sendo retirada no processo de 

expansão urbana da capital cearense.    

 

3.1.1. Áreas públicas destinadas ao lazer e à prática de atividades físicas em Fortaleza 

Conforme a Política Ambiental de Fortaleza, “as praças públicas são áreas verdes 

urbanas de pequeno porte, distribuídas nos bairros e regionais, funcionando como áreas de 
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convivência social e lazer”. Das áreas verdes urbanas existentes, as praças públicas podem ter 

um índice de permeabilidade reduzido, desde que não seja inferior a 40% da área total. O 

objetivo principal da criação de praças públicas numa cidade é a oferta de espaços de lazer 

urbanos arborizados e acessíveis. Devem ser implantadas em áreas onde não se encontrem 

corpos hídricos e áreas protegidas. Assim, as praças públicas têm por finalidade o uso público 

para atividades culturais e educacionais, recreação e lazer, condicionado à observância das 

disposições estabelecidas na Lei do Sistema Municipal de Áreas Verdes e na legislação 

urbanística e municipal vigente. 

A cidade de Fortaleza não possui um sistema público de praças e áreas verdes 

bem estruturado e hierarquizado. Estas se espalham pela cidade sem critério, implantadas de 

acordo com interesses de políticos e de autoridades (em muitos casos com fins eleitoreiros), 

que não conseguem formar uma estrutura organizada que possa ter função preponderante no 

espaço urbano (AGDA e LIMA, 2012). 

Outro fator a ressaltar é que a grande maioria das praças da cidade tem cerca de 

50% ou mais de sua superfície impermeabilizada, o que contradiz a política ambiental de 

Fortaleza. Grande parte das praças e as mais bem estruturadas encontram-se nos bairros 

nobres da cidade, situados nas regionais II e uma parte da VI. 

Há alguns anos, a maioria das praças públicas de Fortaleza eram desocupadas, 

sujas, abandonadas e perigosas. Algumas delas serviam como local de prostituição e também 

como “abrigo” para moradores de rua e usuários de drogas. Poucas eram as praças que fugiam 

desse padrão. Esta minoria estava situada, principalmente, nos bairros nobres da cidade, 

quando eram cuidadas e mantidas por moradores do bairro em que ela estava inserida ou por 

alguma empresa que tinha algum interesse econômico naquele local. Atualmente, o cenário 

está mudado. Com a ajuda da prefeitura a população decidiu ocupar essas praças, deixando 

para traz a falta de segurança que havia nesses locais. Hoje é difícil encontrar uma praça 

abandonada pela cidade, cuja maioria das áreas públicas foi reformada e, durante todo dia, há 

várias pessoas em momentos de lazer, convívio social ou praticando algum exercício físico.    

No início do ano de 2013 foi criado pela prefeitura o “Programa de adoção de 

praças públicas e áreas verdes”, lançando o Edital de Chamamento Público para a preservação 

e conservação dos espaços públicos tornando, assim, permanente o programa por meio de 

Decreto n° 13.142 de abril de 2013. Conforme a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 

Ambiente (SEUMA), desde o início do programa até dezembro de 2016 foram adotadas 71 
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praças (FIGURA 8), das mais de 450 existentes na cidade; 18 áreas verdes; e 10 calçadões, 

cujos locais foram reformados e são mantidos pelas empresas, grupos, associações ou órgãos 

públicos que as adotaram.  

Figura 8 – Mapa de praças públicas adotadas em Fortaleza 

 
Fonte: SEUMA (2016) 

 

 

Outros locais frequentados pela população fortalezense, principalmente pelos 

praticantes de atividade física, são os parques urbanos, que são maiores e tendem a ser mais 

arborizados que as praças públicas. Há 11 parques regulamentados em Fortaleza e 1 que ainda 

não foi concluído, o Parque Raquel de Queiroz. Dentre os 11 parques já existentes, 2 fazem 

parte de um projeto de reforma e qualificação, Parque Parreão e Parque Adahil Barreto. Os 

outros 9 parques – Parque Rio Branco, Parque das Lagoas, Parque Guararapes, Parque das 

Iguanas, Parque Pajeú, Parque da Liberdade, Parque Riacho Maceió e Parque do Itaperi – 

permanecem sob a responsabilidade das Secretarias Regionais e da Secretaria de Conservação 

e Serviços Públicos.   

Este estudo foi realizado em sete áreas públicas na cidade de Fortaleza, como 

mostrado na Figura 9. Para a escolha dos locais de amostragem foram utilizados dois critérios: 

praças e calçadões com grande procura pela população para a prática de atividades esportivas 

e lazer, aliado à proximidade de avenidas e ruas com grande fluxo de veículos, com ou sem 

vegetação e grande número de edifícios ou nenhum nos arredores dos locais. 
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Figura 9 – Localização das áreas de estudo 

 
Fonte: o autor 

 

 

 Conforme a Figura 9, as áreas de estudo são as seguintes: 

 Ponto 1 – Calçadão da Avenida Beira Mar 

 Ponto 2 – Calçadão Crasa 

 Ponto 3 – Praça Martins Dourado 

 Ponto 4 – Praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes 

 Ponto 5 – Praça Jonas Gomes de Freitas 

 Ponto 6 – Calçadão do Hospital da Mulher 

 Ponto 7 – Praça Luiza Távora 

 
 

 

3.1.2 Caracterização dos locais estudados 

 As sete áreas escolhidas para o estudo estão localizadas nas Regionais I, no bairro 

São Gerardo; II, nos bairros Meireles, Aldeota e Cocó; e III, nos bairros Presidente Kennedy e 
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Jóquei Clube, da cidade de Fortaleza. A distribuição dos locais estudados não pôde ser bem 

ordenada devido à falta de segurança nas demais regionais. 

 Algumas áreas de estudo tiveram 3 pontos de coleta, e não 2 como a maioria 

(FIGURAS 10 –16), pois nos Calçadões Crasa e do Hospital da Mulher, aos domingos, no 

local e no horário da coleta, estava havendo alguma alteração no ambiente que modificaria os 

resultados da pesquisa, como pessoas fumando, equipamentos eletrônicos fazendo barulho e 

vendas de comidas preparadas na hora por barracas na calçada, logo, foi necessário mudar o 

local da coleta aos domingos nesses dois pontos. Nos locais que tiveram somente dois pontos 

de coleta, as de domingo foram realizadas no mesmo ponto coletado de um dos dois dias da 

semana. 

 Para uma melhor fluência na discussão dos resultados quando os locais estudados 

forem mencionados e para evitar muitas repetições, os nomes por extenso de cada área foram 

substituídos por siglas (QUADRO 1), que serão citadas ao longo do texto. 

 

Quadro 1 – Siglas referentes aos nomes das áreas de estudo 

Nomes dos locais amostrados Siglas referentes 

Calçadão da Avenida Beira Mar CBM 

Calçadão Crasa CCr 

Praça Martins Dourado PMD 

Praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores) PPF 

Praça Jonas Gomes de Freitas (Pracinha do North Shopping) PNS 

Calçadão do Hospital da Mulher CHM 

Praça Luiza Távora (CEART) PLT 
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Figura 10 – Localização dos pontos de coleta no Calçadão da Avenida Beira Mar e caracterização do local 

 
Fonte: Imagem aérea: Google Earth; Fotos: o autor 
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Figura 11 – Localização dos pontos de coleta no Calçadão Crasa e caracterização do local 

 
Fonte: Imagem aérea: Google Earth; Fotos: o autor 
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Figura 12 – Localização dos pontos de coleta na Praça Martins Dourado e caracterização do local 

 
Fonte: Imagem aérea: Google Earth; Fotos: o autor 
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Figura 13 – Localização dos pontos de coleta na Praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes e caracterização do local 

 
Fonte: Imagem aérea: Google Earth; Fotos: o autor 
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Figura 14 – Localização dos pontos de coleta na Praça Jonas Gomes de Freitas e caracterização do local 

 
Fonte: Imagem aérea: Google Earth; Fotos: o autor 
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Figura 15 – Localização dos pontos de coleta no Calçadão do Hospital da Mulher e caracterização do local 

 
Fonte: Imagem aérea: Google Earth; Fotos: o autor 
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Figura 16 – Localização dos pontos de coleta na Praça Luiza Távora e caracterização do local 

 
Fonte: Imagem aérea: Google Earth; Fotos: o autor 
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3.2 Estratégias de amostragem 

As amostragens nos sete locais de estudo foram realizadas no período chuvoso e 

seco no ano de 2016, uma área por semana, nos meses de abril, maio e junho (período 

chuvoso), cujos dias de coletas apresentaram vários eventos de precipitação na cidade 

(QUADRO 2), e outubro e novembro (período seco), nos períodos da manhã, entre 6:30 e 8 

horas, e da tarde, entre 17:30 e 19 horas, pois esses períodos são considerados o “horário de 

pico” do tráfego de veículos na cidade e também o horário que a maioria das pessoas praticam 

atividades físicas em áreas públicas. 

Quadro 2 – Eventos de precipitação em Fortaleza nos dias que antecederam as coletas e 

durante as mesmas 

 Dias das coletas Eventos de precipitação 

antes das coletas 

Eventos de precipitação 

durante as coletas 

CBM 27, 28/04 e 01/05 

13, 14 e 16/10 

26/04 – madrugada e manhã; 

29/04 – madrugada, manhã e 

tarde; 

30/04 – madrugada 

27/04 – sereno; 

01/05 – sereno;  

14/10 – sereno  

CCr 04, 05 e 08/05 

26, 27 e 30/10 

03/05 – madrugada; 

05/05 – madrugada 

05/05 – chuva forte horas 

antes; 

27/10 – sereno; 

30/10 – chuva  

PMD 11, 13 e 15/05 

19, 20 e 23/10 

10/05 – madrugada; 

11/05 – madrugada e noite; 

12/05 – madrugada e manhã; 

13/05 – madrugada; 

14/05 – madrugada; 

23/10 – madrugada 

11/05 – chuva fraca horas 

antes e durante; 

13/05 – sereno; 

15/05 – chuva fraca horas 

antes; 

20/10 – chuva 

PPF 18, 19 e 22/05 

01, 03 e 06/11 

18/05 – madrugada; 

20/05 – madrugada 

18/05 – chuva forte horas 

antes e fraca durante; 

19/05 – chuva fraca horas 

antes; 

06/11 – chuva fraca horas 

antes 

PNS 24, 25 e 29/05 

23, 24 e 27/11 

25/05 – madrugada 25/05 – chuva fraca horas 

antes; 

29/05 – chuva fraca horas 

antes 

CHM 01, 02 e 05/06 

09, 10 e 13/11 

31/05 – manhã; 

01/06 – madrugada; 

03/06 – madrugada; 

09/11 – madrugada 

01/06 – chuva forte horas; 

09/11 – chuva 
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PLT 08, 09 e 12/06 

16, 17 e 20/11 

07/06 – manhã; 

11/06 – madrugada e manhã; 

12/06 – madrugada 

16/11 – sereno  

Fonte: o autor 

 

Nas amostragens foi utilizado um amostrador ativo (utiliza bomba, medidor 

gasoso e controlador de fluxo para sugar e medir a quantidade de ar passado) para coleta dos 

compostos carbonílicos; placas para coleta dos organismos microbiológicos, como amostrador 

passivo (não utiliza nenhuma fonte artificial para coleta); um decibelímetro para medir a 

emissão dos ruídos; um coletor de partículas portátil; e uma estação meteorológica para 

coletar os parâmetros climáticos. 

As amostragens foram realizadas em triplicata, três dias (dois dias na semana, às 

quartas e quintas, e um no final de semana, aos domingos) em cada área de estudo, nos dois 

períodos sazonais. Também foi medido o fluxo de automóveis e pessoas no momento da 

amostragem em todos os locais estudados.  

A temperatura do ar, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento e os 

fluxos de automóveis e pessoas foram medidos simultaneamente em todas as amostragens. 

Foram também aplicadas entrevistas em cada local de estudo (n=60, em cada 

período sazonal) para coletar o perfil socioeconômico, características de uso e a percepção 

ambiental dos usuários das áreas estudadas (Apêndice A). 

 

 

3.3 Material Particulado 

O Material Particulado foi coletado por um monitor de poeira em tempo real, 

Microdust Pro CEL-712 (marca Casella) (FIGURA 17), ideal para a medição de concentração 

de particulado de poeira, fumaça, gases, pólen e outros aerossóis originados da combustão, 

processamento de materiais, fabricação, geração de energia, emissões de motor de veículos e 

da construção. O seguinte equipamento informa com precisão a quantidade de Partículas 

Totais em Suspensão (PTS) por m
3
 de ar que estão na atmosfera do local amostrado. O 

Microdust Pro utiliza um princípio de dispersão da luz frontal comprovado para realizar 

medições de concentração de poeira precisas e que podem ser repetidas. Foi utilizada a faixa 

“automática”, que é a faixa capaz de detectar as partículas de todos os tamanhos.  
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Figura 17 – Monitor de poeira 

 
Fonte: o autor 

 

 

3.3.1 Estimativa e validação dos dados de MP10 e MP2,5 

A coleta de material particulado nas áreas de estudo foi feita a partir de um 

equipamento que mede a concentração de MP na atmosfera por meio de infravermelho, como 

já foi explicado acima. Como o equipamento mede somente PTS, as concentrações de MP10 e 

MP2,5, que são as partículas mais finas e estão entre as mais perigosas à saúde humana, foram 

estimadas através da validação dos dados já existentes na literatura com um equipamento de 

coleta de MP atmosférico de alto volume (Hi-Vol), como mostrado na Figura 18. 
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Figura 18 – Coletor de material particulado atmosférico de alto volume (Hi-Vol) 

 
Fonte: o autor 

 

 

O equipamento foi instalado dentro do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado em uma avenida de alto tráfego de 

automóveis, onde teve o suporte de energia e segurança. As coletas do Hi-Vol foram feitas 

concomitantemente ao Microdust (monitor de PTS) e em triplicata (três dias da semana). Os 

dois equipamentos coletaram durante 9 horas (de 8:00 às 17:00) em cada dia. 

Para as coletas de MP10 e MP2,5, feitas em semanas distintas, foram utilizados 

filtros de fibra de vidro (marca Whatman) onde ficavam retidas as partículas desejadas. Antes 

da coleta os filtros passavam por um processo de retirada de umidade, onde ficavam 24 horas 

na estufa à 60ºC, depois esfriavam durante 2 horas até atingir a temperatura ambiente e, após 

esse tempo, pesados em uma balança analítica de precisão de cinco casas (marca Shimadzu), 

como mostrado na Figura 19.  
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Figura 19 – Balança analítica de precisão 

 
Fonte: o autor 

 

 

 

Após as coletas os filtros passavam pelo mesmo processo, obedecendo os mesmos 

passos de antes das coletas, obtendo, assim, o peso do filtro limpo e o peso do filtro coletado 

(FIGURA 20) (KIM OANH et al., 2009). 

 

Figura 20 – Filtro limpo (à esquerda) e filtro depois da coleta (à direita) 

 
Fonte: o autor 

 

 

A concentração do MP foi obtida através da diferença de densidade dos filtros, 

como mostrado na Equação 01.                     

 

CMP = PFc – PFl / Var                (Eq.01) 
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Onde: 

CMP = Concentração do material particulado (µg/m
3
) 

PFd = Peso do filtro coletado (µg) 

PFa = Peso do filtro limpo (µg) 

Qar = Volume de ar passado pelo filtro durante a coleta (m
3
) 

 

Antes mesmo das coletas de MP com o Hi-Vol para a validação dos dados e 

simultaneamente a ela, foi feito uma pesquisa na literatura científica onde buscou-se estudos 

que estimaram a porcentagem de MP10 e MP2,5 no PTS. A Tabela 4 mostra os valores 

encontrados em estudos que tem o mesmo perfil deste trabalho e a validação destes dados. 

 

Tabela 4 – Concentrações estimadas de MP10 e MP2,5 no PTS encontradas na literatura e por 

este estudo 

 Local Ano do 

estudo 

Tipo de área 

estudada 

MP10/PTS MP2,5/PTS 

Estudo 1
a 

Paquistão 2015 Centro industrial e 

residencial; alto 

tráfego de automóveis 

62% 32% 

Estudo 2
b 

Coréia do Sul 2005 Área residencial, 

comercial e industrial 

54% 30% 

Estudo 3
c 

Coréia do Sul 2003 Área residencial, 

comercial e industrial 

54% 32% 

Estudo 4
d 

Canadá 2011 Áreas residenciais e 

comerciais 

56% 30% 

Estudo 5
e 

China 2015 Área residencial e 

comercial; alto tráfego 

de automóveis 

76% 49% 

Estudo 6
f 

Áustria  2004 Áreas residenciais e 

comerciais 

74% 50% 

Este 

estudo 

Fortaleza, 

Brasil 

2016 Área residencial e 

comercial 

73% 45% 

a 
Javed, W. et al. ; 

b 
Kim, K-H. et al.; 

c 
Kim, K-H. e Kim, M-Y.; 

d
 Brook, J. et al.; 

e 
Duan, J. et al.; 

f 
Gomiscek, B. 

et al.     

 

 

3.4 Compostos Carbonílicos 

Os 14 compostos carbonílicos estudados neste trabalho são apresentados no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Compostos carbonílicos estudados 

Composto Estrutura Fórmula 

Formaldeído  CH2O 

Acetaldeído  C2H4O 

Propionaldeído  C3H6O 

Crotonaldeído  C4H6O 

Butiraldeído  C4H8O 

Isovaleraldeído  C5H10O 

Valeraldeído  C5H10O 

o-Tolualdeído  C8H8O 

m-Tolualdeído  C8H8O 

p-Tolualdeído  C8H8O 

Hexaldeído  C6H12O 

2,5 Dimetilbenzaldeído  C9H10O 

Fonte: http://www.chemspider.com/ 

 

 

3.4.1 Preparo das soluções padrões de Hidrazonas (2,4-DNPHo-CC) 

Os padrões de hidrazonas ( mix: formaldeído, acetaldeído, acetona, acroleína, 

propionaldeído, crotonaldeído, butiraldeído, benzaldeído, isovaleraldeído, valeraldeído, o-

tolualdeído, m-tolualdeído, p-tolualdeído, hexaldeído e 2,5dimetilbenzaldeído) utilizados 

neste estudo foram da marca SIGMA-ALDRICH, 795-0298 SUPELCO, “EPA Method TO-

11/IP-6A and ASTM
®

 D5197: HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones on SUPELCOSIL
™ 

LC-18 after Collection/Desorption using LpDNPH”.  

Uma solução estoque de 50 μg/mL, em acetonitrila grau HPLC, das hidrazonas de 

cada composto disponível foi preparada. Para isso, as hidrazonas foram pesadas e, em 
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seguida, foram dissolvidas em ACN, aferindo-se o volume final para um balão volumétrico de 

25mL, vedadas com pára-filme, envolvidas em papel alumínio e armazenadas sob 

refrigeração. As concentrações reais de cada composto foram obtidas a partir das massas 

pesadas das hidrazonas, que já foram expressas com o respectivo composto carbonílico 

(SOUSA, 2011).  

As massas pesadas e as concentrações de cada 2,4-DNPH0-CC na solução padrão 

estoque foi de aproximadamente de 50μg/mL, expressa como concentração da própria 

hidrazona e como concentração em termos do composto carbonílico (SOUSA, 2011). 

A quantificação e identificação dos CCs foi realizada utilizando-se uma mistura 

de padrões das quatorze hidrazonas. As curvas de calibração foram preparadas e a 

identificação das hidrazonas foi baseada no tempo de retenção e absorção espectral.  

As soluções padrões de trabalho foram também usadas para determinar os limites 

de detecção, quantificação e precisão da metodologia analítica empregada. 

 

3.4.2 Preparo da solução 2,4-DNPHi 

A concentração da solução de 2,4- dinitrofenilhidrazina (DNPHi) é um dos 

parâmetros dos quais depende diretamente a capacidade de coleta dos cartuchos Sep-Pak C18 

e os níveis de contaminação dos brancos. O presente estudo utilizou uma solução de 2,4 – 

DNPHi com concentração 0,2% (CAVALCANTE et al., 2005; 2006). A solução DNPHi é 

que permite que o cartucho da amostragem passe a ser um meio seletivo e retenha somente os 

CCs, aprisionando-os lá até o momento da eluição.  

A solução 0,2% de 2,4 – DNPHi foi preparada pesando-se 0,05 g do reagente puro 

em balança analítica e dissolvendo-o em 15 mL de acetonitrila grau HPLC, 9,75 mL de água 

ultra-pura e 0,25 mL de ácido ortofósforico concentrado, de forma que pH final foi 

aproximadamente 2 (CARVALHO, 2005). Em seguida, realizou-se uma extração líquido-

líquido com 4 mL de diclorometano grau HPLC para purificar a solução. A solução preparada 

foi envolta em papel alumínio e refrigerada. 

 

3.4.3 Preparação e impregnação dos cartuchos Sep-Pak C18 para as amostragens 

Foram preparados 8 cartuchos Sep-Pak C18 24 horas antes de serem usados, para 

minimizar os riscos de contaminação utilizando a metodologia descrita por CARVALHO, 

2005; GROSJEAN, et al., 1996 e ANDRADE, 2001: 

 Lavagem de toda vidraria com metanol e acetonitrila; 
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 Lavagem dos cartuchos, mergulhando-os em metanol (grau HPLC) contido 

num becker por cerca de 10 minutos para sua ativação e separação das partículas de SiO2 – 

C18; 

 Passagem de 4 mL de acetonitrila por cada cartucho (a partir da extremidade 

mais fina), utilizando-se uma seringa previamente limpa; 

 Passagem lenta de 2 mL de solução ácida de 2,4-DNPHi através dos cartuchos, 

a partir da extremidade mais grossa (FIGURA 21); 

 Impregnação de filtros de celulose com solução 2,4-DNPHi (armadilha), para 

prevenir a contaminação dos cartuchos preparados de qualquer composto carbonílico presente 

na atmosfera; 

 Secagem dos cartuchos num dessecador a vácuo (com armadilha) previamente 

limpo com metanol e acetonitrila para eliminação do solvente e diminuição dos riscos de 

contaminação durante 24 horas; 

 Após secagem, os 6 cartuchos de coleta foram levados para as amostragens e 2 

cartuchos “brancos” permaneceram no laboratório. 

 

Figura 21 – Cartucho Sep-Pak C18 

 
Fonte: o autor 

 

3.4.4 Amostragem do ar 

Para a coleta dos CCs utilizou-se um sistema montado em laboratório, baseando-

se na metodologia e no sistema descrito por Kuwata et al. (1983) (FIGURA 22): 

 Cartucho da marca Sep-Pak C18 impregnado com a solução DNPHi;  

 Bomba à vácuo da marca Sensidyne, modelo Gilair-5; 

 Mangueira ligando a bomba ao cartucho; 

 Suporte com mangueira para o cartucho da marca SKC. 
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Figura 22 – Amostrador dos CCs e cartucho onde esses compostos ficam retidos 

 
Fonte: o autor 

 

 

Os CCs foram coletados aspirando-se o ar ambiente com cartucho Sep-Pak C18 2 

a 3 mL de DNPHi 4 mL de ACN o auxílio de uma bomba de amostragem ativa durante 1 hora 

e 30 minutos, numa faixa de vazão de 1 L/min, fazendo o ar passar através de do cartucho 

impregnado com a solução ácida de 2,4-DNPHi. O sistema foi montado a uma altura média 

equivalente a zona de respiração, cerca de 1,5 m do solo.  

Após a coleta, os cartuchos foram fechados com fita teflon e colocados em 

recipientes plásticos vedados à vácuo e mantidos refrigerados até a eluição e análise.  

 

3.4.5 Eluição dos cartuchos 

Após a amostragem, os cartuchos foram conduzidos para o laboratório. As 

hidrazonas dos CCs formadas nos cartuchos (2,4-DNPHo) foram eluídas em 1 mL com 

acetonitrila grau HPLC para vials de 2 mL. A acetonitrila foi passada nos cartuchos a uma 

vazão baixa, utilizando-se seringa de 5 mL, previamente limpas com metanol e acetonitrila. A 

eluição foi realizada pela extremidade mais fina do cartucho (SOUSA, 2011).  

Após a eluição, as amostras foram vedadas com pára-filme, envoltas com papel 

alumínio e refrigeradas para análise. 
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3.4.6 Método cromatográfico 

Para analisar as hidrazonas eluídas dos cartuchos de amostragem foi utilizado um 

HPLC modelo 20-AT da marca Shimadzu, coluna de fase reversa do tipo octadecilsilano 

(ODS)-C18 (25 cm x 4,6 mm x 5 um); detector UV-VIS diodo-array (modelo SPD-M20A ); 

comprimento de onda 370 nm; volume de injeção de 20uL e um sistema de gradiente de fase 

móvel constituído de ACN/H2O com fluxo de 1 mL/min. O tempo de análise para uma 

amostra injetada foi de 15 minutos. 

 

3.4.7 Quantificação dos compostos carbonílicos  

O cálculo das concentrações dos aldeídos amostrados nos locais de estudo foi 

obtido a partir da Equação 02 obtida através da reação de derivatização (LODGE, 1988). 

       (Eq. 02) 

 

Onde: 

C = concentração do aldeído no ar (mg/m
3
); 

Wa = massa de hidrazona medida (mg);  

Vr = volume de ar amostrado (m
3
); 

Mald = massa molar do aldeído; 

MDNPH = massa molecular da hidrazona (Mald +180). 

 

 

3.5 Organismos Microbiológicos 

3.5.1 Preparação das placas 

As placas para as coletas de bactérias são placas com meios de cultura Ágar PCA 

(Plate Count Agar – próprio para o crescimento de bactérias) + Ácido Propiônico (usado para 

reduzir a probabilidade de crescimento de fungos nessas placas). 

As placas para coletas de fungos são placas com meio de cultura Ágar Batata 

(Potato Dextrose Agar – próprio para o crescimento de fungos) + Ácido Tartárico (usado para 

reduzir o pH do meio, pois os fungos tem melhor crescimento em meio ácido) + Ampicilina 

(usada para reduzir a probabilidade de crescimento de bactérias nessas placas). 
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Os volumes de cada substância para preparação das placas são as seguintes: 177 

ml de Ágar PCA + 22,7 ml de Ácido Propiônico (para coleta de bactérias) e 187 ml de Ágar 

Batata + 3,6 ml de Ácido Tartárico + 10 ml de Ampicilina (para coleta de fungos). 

Depois dos meios já preparados, colocou-se aproximadamente 12 ml de cada meio 

nas placas de coleta, distribuindo-o em quatro placas para coleta de bactérias e quatro placas 

para coleta de fungos. Depois da distribuição, as placas ficaram em repouso por um tempo 

para secagem dos meios. Quando secas foram tampadas e armazenadas na geladeira até a hora 

da coleta. 

 

3.5.2 Coleta dos organismos microbiológicos  

Os organismos microbiológicos foram coletados por sedimentação espontânea 

(FIGURA 23), ou seja, sem nenhum processo artificial induzindo a sedimentação. Em cada 

período de coleta (manhã e tarde dos três dias) foram expostas 6 placas de petri, 3 placas com 

meios de cultura para fungos e 3 para bactérias (coleta em triplicata). As placas ficaram 

expostas por uma hora em cada local de estudo. 

Depois de coletadas, as placas foram fechadas e levadas ao laboratório para 

análise. 

 

Figura 23 – Placas com meios de cultura para fungos e bactérias 

 
Fonte: o autor 

 

3.5.3 Análise das placas coletadas 

Chegando ao laboratório, as placas de Ágar PCA foram colocadas na estufa a uma 

temperatura de 35 °C por até 48 horas, para crescimento das colônias de bactérias. Já as 

placas de Ágar Batata foram colocadas na estufa a uma temperatura de 28 °C por até 7 dias, 

para o crescimento das colônias de fungos. 
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Passado o período de crescimento, as placas foram retiradas da estufa e as 

colônias formadas foram contadas utilizando a técnica Pour Plate, cujo método é a Contagem 

Padrão de Placas. 

Os microrganismos presentes no ar sedimentam a taxas variadas dependendo do 

tipo/tamanho das partículas em suspensão e do movimento do ar do ambiente estudado. A 

amostragem por sedimentação não determina diretamente o número de microrganismos 

presentes num dado volume de ar, mas é possível transformar os resultados deste método (nº 

de UFC/unidade de área) em nº de UFC/unidade de volume. Para isso, é necessário conhecer 

a área da placa de Petri exposta ao ar e a razão entre o número de células na superfície e 

número de células no ar (SAR). A SAR para ambientes com sedimentação espontânea é 23:1 

(Morais et al., 2010). O número de UFC em cada metro cúbico de ar calcula-se de acordo 

com a seguinte equação (Friberg et al., 1999a; Friberg et al., 1999b): 

 

UFC = (N° de colônias em placa/Aplaca) x 1/23    (Eq. 03) 

 

Onde: 

UFC = Unidades formadoras de colônias por m
3
 (UFC/m

3
) 

N° de colônias em placa = n° de colônias formadas por placa (UFC) 

Aplaca = área da placa de coleta (m
2
)  

1/23 = constante estabelecida para o tipo de placa da coleta 

 

 

3.6 Poluição Sonora 

Em cada local amostrado esteve presente um decibelímetro digital da marca 

Instrutherm, modelo DEC-420, medindo a emissão de ruídos nos horários de amostragem. O 

equipamento coletava os dados a cada segundo.  

Todas as medições foram realizadas em resposta rápida “FAST”, na curva “A” 

(dB(A)), com um nível de escala automático, que vai de 30 dB a 130 dB. Essas determinadas 

medições foram escolhidas porque o som desejado detectado foi o ambiente. 

O equipamento de medição (FIGURA 24) dos ruídos foi colocado, nos locais 

estudados, a uma altura de 1 m do solo, aproximadamente.  
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Figura 24 – Decibelímetro 

 
Fonte: o autor 

  

Os dados coletados pelo equipamento, armazenados em seu “datalogger”, foram 

exportados e tratados no programa Excel – Microsoft. 

 

 

3.7 Dados Meteorológicos e Conforto térmico 

Em cada local amostrado também esteve presente uma estação meteorológica 

(FIGURA 25) da marca Davis, modelo Vantage Vue, coletando os seguintes dados: 

 Temperatura do ar 

 Umidade relativa do ar 

 Velocidade do vento horizontal 

 Direção do vento 

  

O equipamento coletava os dados a cada minuto e foi montado a uma altura de, 

aproximadamente, 2 m do solo. 

 Além da coleta de dados da velocidade do vento na horizontal também foi 

coletado dados da velocidade do vento na vertical através de um anemômetro fixado no 

suporte da estação meteorológica cuja hélice (ventoinha) ficava na posição horizontal, para a 

verificação da possível influência do vento nessa direção na resuspensão do material 

particulado atmosférico. 
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Figura 25 – Estação Meteorológica 

 
Fonte: o autor 

 

 

Os dados coletados pela estação, armazenados em seu “datalogger”, foram 

exportados e tratados no programa Excel – Microsoft. 

Para calcular o conforto térmico foram utilizados dois índices já existentes na 

literatura, o Índice de Conforto Humano (ICH) (ANDERSON, 1965), que avalia o conforto 

térmico de forma mais global, e a Temperatura Aparente (REPELLI, 1997), que avalia o 

conforto térmico somente para regiões quentes, como Fortaleza. Para a realização dos 

cálculos foram utilizados os dados coletados pela estação.  

 

3.7.1 Índice de Conforto Humano (ICH) 

O Índice de Conforto Humano (ICH) foi calculado através da relação temperatura 

do ar/umidade relativa/pressão de vapor conforme a metodologia de Anderson (1965), citada 

por Rosenberg (1983) (Equação 04): 

𝐼𝐶𝐻 = 𝑇𝑎 + 
5

9 
 (𝑒𝑎 − 10)         Eq. 04 

 

Para a qual Ta é a temperatura do ar em graus Celsius; UR é a umidade relativa; e 

ea é a pressão de vapor que pode ser calculada do seguinte modo (Equação 05): 

𝑒𝑎 =  
𝑒𝑠×𝑈𝑅

100
               Eq. 05 
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Na qual es é a pressão de vapor do ar saturado e pode ser calculada usando a 

equação de Tetens (1973) (Equação 06): 

𝑒𝑠 = 6,1 × 10
(7,5 × 𝑇𝑎)

(237,3 + 𝑇𝑎)       Eq. 06 

 

Na Tabela 5 encontra-se a classificação do grau de conforto térmico em função 

dos valores de ICH obtidos. 

 

Tabela 5 – Índices de Conforto Térmico Humano 

Graus de 

Temperatura 

Graus de Conforto 

Entre 20 ºC e 29 ºC Confortável 

Entre 30 ºC e 39 ºC Graus de conforto 

variando 

Entre 40 ºC e 45 ºC Desconforto suportável 

Acima de 46 ºC Desconforto insuportável 

 

 

3.7.2 Temperatura Aparente 

A Temperatura Aparente para Fortaleza foi calculada através da relação 

temperatura do ar/umidade relativa conforme a metodologia proposta por Repelli (1997), que 

foi construída e adaptada conforme as categorias de índice de conforto de Kalkstein et al. 

(1996) (FIGURA 26) e segundo o “The USA Today Weather Book” de Jack Williams 

(Tabela 6), que relaciona os valores de temperatura aparente com males físicos nos seres 

humanos. 

 

Figura 26 – Valores estimados da temperatura aparente 
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Tabela 6 – Indicativos de precaução em função da temperatura aparente 

Temperatura 

Aparente 

Categoria Perigos 

Acima de 54 ºC Extremo perigo  

Entre 40 ºC e 54 ºC Perigo Exaustão 

Entre 34 ºC e 39 ºC Extrema 

precaução 

Cãibra e possível 

exaustão 

Entre 26 ºC e 33 ºC Precaução  

 

 

3.8 Avaliação do risco à saúde humana a poluentes atmosféricos 

Depois de todos os dados coletados e analisados, foram calculadas a exposição 

diária ao MPR, a ingestão crônica diária e o risco de câncer a dois CCs específicos, 

formaldeído e acetaldeído, por certo período de tempo.  

 

3.8.1 Cálculo da exposição diária 

O cálculo da Exposição Diária (ED) (µg/d) (US-EPA,1992) pode ser expresso 

pela seguinte equação: 

                          ED= C x RI  x T             (Eq. 07) 

Onde: 

C= Níveis de partículas respiráveis (µg/m
3
) 

RC= Razão de inalação (m
3
/h)* 

T= Tempo de exposição (h/d) 

 

*Estima-se que uma pessoa (adulta não asmática) em suas atividades normais, apresenta uma 

razão de inalação de 0,72 m
3
 a 1,02 m

3 
de ar por hora (m

3
/h) (baixa a média inalação), 

enquanto que uma pessoa exercendo suas funções de forma rápida apresenta razão de inalação 

de 3,06 m
3
/h (alta inalação) (US-EPA, 1997).  

 

3.8.2 Cálculo da ingestão crônica diária 

O cálculo da Ingestão Crônica Diária (CDI) (US-EPA,1992,1996) pode ser 

expresso pela seguinte equação: 

(CA. IR. ED. EF. L)
CDI= 

(BW. ATL. NY)             (Eq. 08) 
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Para a avaliação do CDI, certos valores serão assumidos de acordo com a US-

EPA (1997) e outros foram coletados através das entrevistas aplicadas nas áreas de estudo 

para facilitar o cálculo dos parâmetros mostrados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Descrição das variáveis usadas nos cálculos da exposição, ingestão e estimativa 

do risco de câncer 

Parâmetro Descrição Valor Unidade 

CA Concentração do contaminante - mg.m
-3 

IR Taxa de inalação (adulto) 3,06 m
-3

h
-1 

ED Duração da exposição (adulto) - h
-1

 semana
-1 

EF Frequência de exposição 52 semana
-1

 ano
-1 

L Tempo de exposição 5
a 

ano 

BW Peso corporal homem e mulher - kg 

ATL Expectativa de vida do homem e 

mulher 

72/79
b 

ano 

NY Número de dias do ano 365 d
-1

 ano
-1 

a 
Considerando um cenário de uma pessoa que praticará atividade física no mesmo local por 5 anos. 

b
 IBGE (2016) 

*Os valores não especificados na tabela foram coletados com a aplicação das entrevistas com os 

frequentadores das áreas estudadas. 

 

3.8.3 Cálculo do risco de câncer 

O cálculo do Risco de Câncer (RC) pode ser expresso pela seguinte equação: 

 

Risco de Câncer (RC) = CDI SF           (Eq. 09) 

 

O risco de câncer (RC) foi estimado através da ingestão crônica por tempo de vida 

(CDI) multiplicada pelo fator de potência, Slope Factor (SF) de acordo com o sistema de 

informação de risco integrado (IRIS) (Eq. 09). Foi utilizado o SF de 0,0455 mg.kg
-1

.dia para o 

formaldeído, 0,0077 mg.kg
-1

.dia para o acetaldeído, de acordo com o sistema IRIS (US-EPA, 

1992; 1996; 2004). 

O SF é uma estimativa da probabilidade de um indivíduo desenvolver câncer 

como um resultado de uma vida de exposição para um nível particular de um potencial 

carcinógeno (US-EPA, 1996). 
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3.9 Aplicação das entrevistas 

Em cada local de estudo foram aplicadas entrevistas com os frequentadores. A 

amostra (60 pessoas em cada local amostrado, 30 no período da manhã e 30 no período da 

tarde) de usuários foi composta somente por pessoas que frequentam o local regularmente 

para a pratica de atividades físicas ou somente pelo lazer, com idade a partir de 18 anos, sendo 

50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino. Pessoas que trabalhavam no local, turistas 

ou as que estavam somente de passagem não foram consideradas, pois fogem do foco do 

estudo. No total foram aplicados 420 entrevistas nos 7 locais estudados, para os dois períodos 

sazonais. 

O tamanho da amostra não pôde obedecer um teste estatístico pré-determinado, 

uma vez que o dado da população que frequenta cada local estudado é inexistente, logo foi 

atribuído o valor amostral de 30 pessoas entrevistadas em cada período do dia, pois é o valor 

mínimo de uma amostra aceitável pela literatura, dada como representativa.    

As entrevistas (Apêndice A) tiveram como principais objetivos obter o perfil dos 

frequentadores de cada local amostrado, composto por 15 perguntas sobre o perfil 

socioeconômico (renda, idade, bairro onde mora, ocupação, grau de instrução e peso), como e 

quando utiliza o local para a prática de atividade física ou lazer (frequência com que vai ao 

local e tempo que permanece), opinião sobre o local (dar notas a alguns aspectos do local, 

importância desse local para você e se sente algo depois de frequentar a área) e a percepção 

ambiental sobre alguns parâmetros que estão sendo medidos neste estudo (qualidade do ar e 

sonora, sensação térmica, estética, arborização, odor e quantidade de edifícios próximos ao 

local). 

A entrevista aplicada no estudo foi submetido ao comitê de ética da UFC 

(CEP/UFC/PROPESQ) a fim de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos, atendendo as Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos  (Resolução CNS nº 466/2012 e Norma Operacional 001/2013) (Anexo A). 

 

 

3.10 Testes estatísticos 

Todas as técnicas estatísticas utilizadas neste estudo foram feitas no programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Os dados foram analisados por meio de 

três testes estatísticos: Teste t-Student, Correlação de Pearson e Correlação de Spearman. Para 
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os três técnicas foi adotado o nível de significância a 5% (α = 0,05), o mais utilizado na 

literatura. 

O teste t-Student, ou somente teste t, é um teste de hipótese que usa conceitos 

estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula quando a estatística de teste segue uma 

distribuição t-Student. Essa premissa é normalmente usada quando a estatística de teste, na 

verdade, segue uma distribuição normal, mas a variância da população é desconhecida. Nesse 

caso, é usada a variância amostral e, com esse ajuste, a estatística de teste passa a seguir uma 

distribuição t-Student (BOLFARINE, 2000; AYRES, 2012). Neste estudo foi utilizado o teste 

t pareado, ou seja, o teste de hipóteses para duas amostras relacionadas. 

O coeficiente de correlação de Pearson (r), ou coeficiente de correlação produto, 

ou o r de Pearson, mede o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. É um 

índice adimensional com valores situados ente -1,0 e 1.0 inclusive, que reflete a intensidade 

de uma relação linear entre dois conjuntos de dados (BOLFARINE, 2000).    

O coeficiente de correlação de Spearman, denominado pela letra grega ρ (rho), é 

uma medida de correlação não-paramétrica. Ao contrário do coeficiente de correlação de 

Pearson não requer a suposição que a relação entre as variáveis é linear, nem requer que as 

variáveis sejam quantitativas; pode ser usado para as variáveis medidas no nível ordinal 

(BOLFARINE, 2000). 

 

 

3.11 Construção do Índice de Qualidade Ambiental (IQA)  

Para a construção do IQA, ao final das coletas e análise de todos os indicadores, 

as médias de cada variável do período chuvoso e seco para todos os pontos estudados foram 

organizadas em uma planilha do Excel. 

Os dados coletados no estudo foram divididos em dois grupos (vertente ambiental 

e de estrutura do local), e cada grupo com seus indicadores e subindicadores, como mostrado 

na Figura 27. 
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Figura 27 – Escopos e indicadores do estudo 

 

Fonte: o autor 

 

Para a construção do IQA foram realizadas as seguintes etapas: 

1- Sub-índices = para cada grupo de indicadores foi feito um índice:  

a. Índice de qualidade do ar (IA): CCs, MP10, MP2,5 e OMs 

b. Índice de qualidade sonora (IS): Ruído  

c. Índice de conforto térmico (ICT): ICH e T.A. de Ripelli 

d. Índice de infraestrutura (II): Notas atribuídas, por meio das entrevistas 

aplicadas, à segurança, iluminação, limpeza, eventos, comércio, aparelhos de 

ginástica, quadras, acessibilidade, entre outros.  

2- Padronização = normalização dos valores de cada grupo de indicadores (valores de 0 a 

1); tornou os indicadores comparáveis e passíveis de agregação com base em uma 

escala comum*, a partir da seguinte equação: 

 

                                  Iwjp = 
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝1,𝑝2…𝑝7 − 𝑀á𝑥)

(𝑀í𝑛−𝑀á𝑥)
          

(Eq. 10)

  

 

 Onde: Iwjp = indicador com valor padronizado  

           Máx = valor máximo do indicador dentre os locais estudados 

                             Mín = valor mínimo do indicador dentre os locais estudados 
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* Vale ressaltar que foi atribuído peso 1 para todos os indicadores utilizados no 

estudo, ou seja, todos eles tiveram o mesmo peso no estudo. 

 

Os valores máximos dos indicadores de qualidade do ar, qualidade sonora e conforto 

térmico são referentes aos maiores níveis, ou seja, o “pior valor”, enquanto os valores 

mínimos são os menores níveis, “melhor valor”. Quanto aos indicadores de 

infraestrutura, a situação se inverte. Os valores máximos são os “melhores valores” e 

os valores mínimos são os “piores valores”. 

 

3- Média = com os indicadores padronizados foi feito uma média para cada local de 

estudo e, assim, obter os valores dos sub-índices; 

4- IQA = para a obtenção do IQA foi feito uma média dos quatro sub-índices (IA, IS, 

ICT e II) de cada local estudado;    

5- Hierarquização dos valores padronizados (índices) = indicou quais locais tem maior 

ou menor índice por ordem crescente de valores; 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Conforme já identificado anteriormente, os pontos analisados no estudo foram: 

Calçadão da Avenida Beira Mar (CBM); Calçadão Crasa (CCr); Praça Martins Dourado 

(PMD); Praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores) (PPF); Praça Jonas 

Gomes de Freitas / Pracinha do North Shopping (PNS); Calçadão do Hospital da Mulher 

(CHM); Praça Luíza Távora / CEART (PLT).  

 

4.1 Fluxo de automóveis e de pessoas 

Na comparação sazonal, entre período chuvoso (PC) e seco (PS), observou-se que 

o fluxo de automóveis movidos à gasolina (carros de passeio), bem como carros movidos à 

álcool ou gasolina/álcool (flex), nos pontos CBM e CCr variou pouco, já nos demais pontos a 

variação foi bem mais expressiva, com um maior fluxo no PS (GRÁFICO 3). O fluxo de 

automóveis movidos à diesel (caminhonetes, caminhões, ônibus e vans) se mostrou pouco 

variável em quase todos os pontos, com exceção do ponto CHM que obteve uma grande 

variação de um período para o outro. 

Comparando-se as áreas de estudo, os pontos que tiveram os maiores fluxos de 

veículos movidos à gasolina foram o PPF e PNS seguidos pelo CCr. Os pontos que obtiveram 

os maiores fluxos de veículos movidos à diesel foram o CCr e o PPF, seguidos pelo PNS 

(GRÁFICO 3). 

 

Gráfico 3 – Fluxo de veículos movidos à gasolina e à diesel (por/min) nos dois períodos 

sazonais  
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Na comparação entre semana (sem) e domingo (dom), o fluxo de veículos 

movidos à gasolina variou bastante, com exceção dos pontos CBM, PMD e PNS onde a 

variação foi pouca, na semana há um intenso fluxo de veículos frente ao domingo (GRÁFICO 

4). O fluxo de veículos movidos à diesel também obteve uma variação significativa entre a 

semana e o domingo em quase todos os pontos, com exceção do CHM que apresentou o 

mesmo fluxo no PC. 

Os maiores fluxos de veículos movidos à gasolina durante a semana foram nos 

pontos PPF e PNS; e ao domingo foram os pontos PNS e PPF. Já os maiores fluxos de 

veículos à diesel na semana foram os pontos CCr e PPF; e no domingo praticamente todos os 

pontos obtiveram o mesmo fluxo, com exceção do PMD (GRÁFICO 4). 

 

Gráfico 4 – Fluxo de veículos movidos à gasolina e à diesel (por/min) – semana e domingo; 

manhã e tarde   
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Ainda conforme o Gráfico 4, na comparação entre os períodos manhã e tarde, o 

fluxo de veículos movidos à gasolina (gas) se mostrou mais intenso no período da tarde, com 

variações expressivas na maioria dos pontos. Já o fluxo de veículos movidos à diesel obteve 

pouca variação de um período para outro na maioria dos pontos, com maior fluxo no período 

da manhã nos pontos CCr, CHM e PLT; e maior fluxo no período da tarde nos pontos PMD, 

PPF e PNS.   

No período da manhã, os maiores fluxos de veículos movidos à gasolina foram os 

pontos PPF e PNS; e os movidos à diesel foram os pontos CCr e PPF. No período da tarde os 

maiores fluxos de veículos movidos à gasolina e à diesel foram os mesmos pontos do período 

da manhã (GRÁFICO 4). 

As Tabelas 7 e 8, extraídas do programa de estatística SPSS, mostram os níveis de 

significância – a partir do Teste t-Student, que compara duas médias, no caso deste estudo, 

médias de duas amostras dependentes – para as médias do fluxo de veículos movidos à 

gasolina e à diesel, comparando cada período coletado. Na tabela 7 pode-se verificar que, para 

um nível de significância α = 0,05, a diferença da média do fluxo de veículos movidos à 

gasolina durante a manhã e a semana entre o PC e o PS não foi significante (α > 0,05). Todos 

os outros períodos obtiveram diferença significativa (α ≤ 0,05). 

 

Tabela 7 – Teste t de Student para o fluxo de veículos movidos à gasolina 

Veículos movidos à 

gasolina 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -7,41 -,72 -2,98 PC = PS ,025 

Sem PC – Dom PC 4,58 32,55 3,25 Sem PC = Dom PC ,017 

Sem PS – Dom PS 4,64 29,63 3,35 Sem PS = Dom PS ,015 

Sem PC – Sem PS -8,03 ,89 -1,95 Sem PC = Sem PS ,098 

Dom PC – Dom PS -9,98 -,02 -2,45 Dom PC = Dom PS ,049 

Manhã PC – Tarde PC -14,77 -2,94 -3,66 Manhã PC = Tarde PC ,011 

Manhã PS – Tarde PS -21,46 -2,42 -3,07 Manhã PS = Tarde PS ,022 

Manhã PC – Manhã PS -6,20 1,08 -1,71 Manhã PC = Manhã PS ,137 

Tarde PC – Tarde PS -9,80 -1,48 -3,32 Tarde PC = Tarde PS ,016 
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No fluxo de veículos movidos à diesel pode-se observar, a partir da tabela 8, que 

houve diferença significativa somente entre as médias do fluxo da semana e do domingo no 

PS (α = 0,052), ou seja, a média do fluxo de veículos à diesel só variou expressivamente entre 

esses dois períodos de coleta, nos outros períodos a variação foi mínima e não se faz 

necessário considerar a diferença. 

 

Tabela 8 – Teste t de Student para o fluxo de veículos movidos à diesel 

Veículos movidos à 

diesel 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -,39 ,22 -,67 PC = PS ,522 

Sem PC – Dom PC -,08 2,51 2,27 Sem PC = Dom PC ,063 

Sem PS – Dom PS -,02 3,30 2,42 Sem PS = Dom PS ,052 

Sem PC – Sem PS -1,10 ,248 -1,54 Sem PC = Sem PS ,172 

Dom PC – Dom PS -,26 ,26 ,00 Dom PC = Dom PS 1,000 

Manhã PC – Tarde PC -,51 ,62 ,24 Manhã PC = Tarde PC ,815 

Manhã PS – Tarde PS -,57 ,11 -1,62 Manhã PS = Tarde PS ,156 

Manhã PC – Manhã PS -,41 ,46 ,15 Manhã PC = Manhã PS ,879 

Tarde PC – Tarde PS -,69 ,18 -1,43 Tarde PC = Tarde PS ,203 

 

 

Em relação ao fluxo de pessoas, houve pouca variação entre os períodos sazonais 

na maioria dos pontos, cujos pontos PMD, PNS e CHM apresentaram um fluxo de pessoas 

maior no período seco (GRÁFICO 5). Na comparação entre as áreas de estudo, os pontos que 

obtiveram maior fluxo de pessoas nos dois períodos sazonais foram o CBM e o PLT. 
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Gráfico 5 – Fluxo de pessoas (por/min) nos dois períodos sazonais  
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Quando se compara o fluxo de pessoas durante a semana e ao domingo 

(GRÁFICO 6), a maioria dos pontos obteve maior fluxo durante a semana, com exceção dos 

pontos CBM e PLT que obtiveram maior fluxo de pessoas no domingo, pois são dois pontos 

da cidade muito utilizados pelas famílias para momentos de lazer aos finais de semana. E 

comparando-se as áreas de estudo, os pontos com maiores fluxos de pessoas tanto na semana 

como no domingo também foram os pontos CBM e PLT.  

Gráfico 6 – Fluxo de pessoas (por/min) – semana e domingo; manhã e tarde  
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Ainda conforme o Gráfico 6, que também compara os períodos do dia manhã e 

tarde, pode-se observar que todos os pontos obtiveram maior fluxo de pessoas no período da 

tarde. E os pontos com maiores fluxos foram o CBM e PLT, seguidos pelo PNS. 

 

4.2 Indicadores químicos e biológicos da qualidade do ar 

4.2.1 Material Particulado (MP) em suspensão  

 As coletas feitas com o Hi-Vol para estimar as concentrações de MP10 e MP2,5 no 

PTS constataram que há, em média, 73% de partículas com tamanho ≤ 10 µm e 45% de 

partículas com tamanho ≤ 2,5 µm na concentração de PTS em centros urbanos como 

Fortaleza (TABELA 4).  

 Os Gráficos 7, 8, 10 e 11 referentes às concentrações de MP10 e MP2,5 na 

atmosfera, mostram, primeiramente, que os níveis de MP foram maiores no PC em todos os 

pontos estudados (houve diferença significativa na média das concentrações entre os períodos 

sazonais, conforme a Tabela 9). Este fato pode estar ligado à maior dispersão do MP no PS 

provocada pelo vento nessa época do ano (agosto a outubro) em Fortaleza, que é bem mais 

intenso, diminuindo a concentração de MP na atmosfera. 

     

Gráfico 7 – Concentração MP10 (µg/m
3
) – semana e domingo 
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Gráfico 8 – Concentração MP2,5 (µg/m
3
) – semana e domingo 
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Tabela 9 – Teste t de Student para concentrações de material particulado suspenso 

Material Particulado 

(MP10 e MP2,5) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS 14,16 29,82 6,87 PC > PS ,000 

Sem PC – Dom PC -15,70 6,07 -1,08 Sem PC = Dom PC ,321
* 

Sem PS – Dom PS 1,17 16,58 2,82 Sem PS > Dom PS ,030 

Sem PC – Sem PS 6,08 24,22 4,08 Sem PC > Sem PS ,006 

Dom PC – Dom PS 16,23 41,45 5,59 Dom PC > Dom PS ,001 

Manhã PC – Tarde PC -20,68 -1,95 -2,95 Manhã PC < Tarde PC ,025 

Manhã PS – Tarde PS -25,29 -8,41 -4,88 Manhã PS < Tarde PS ,003 

Manhã PC – Manhã PS 17,30 32,22 8,12 Manhã PC > Manhã PS ,000 

Tarde PC – Tarde PS 6,88 31,56 3,81 Tarde PC < Tarde PS ,009 

* α > 0,05 : não há diferença significativa entre os pares 

  

 Os elementos meteorológicos, como velocidade e direção do vento, precipitação, 

umidade relativa, temperatura, radiação solar e altura da camada limite planetária (CLP) local, 

são os principais influenciadores na manutenção do MP na atmosfera após sua emissão (SHI 

et al., 1997; DUBEY e PERVEZ, 2008; LIU e LIANG, 2010; GUTTIKUNDA e GURJAR, 
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2012; JUNG et al., 2012). Dentre estes elementos citados a precipitação, a velocidade do 

vento e a CLP são os mais atuantes na sedimentação e dispersão do MP.  

 Segundo Guo et al. (2014), a precipitação atua “lavando” a atmosfera e 

sedimentando o MP para o solo até que ele seja resuspenso pelo vento. A remoção do MP 

pela chuva é mais eficiente para o MP de maior tamanho (>10 µm). A ação dos ventos se 

torna mais eficaz do que a da chuva, pois ele consegue dispersar o MP de todos os tamanhos 

(TIWARI et al., 2009; 2013; 2014b), assim quanto maior a velocidade do vento, menor será a 

concentração de MP na atmosfera local. No caso deste estudo, os resultados mostraram que os 

níveis de MP no PS foram menores do que no PC, já que a velocidade do vento é 

expressivamente maior no PS, confirmando a sua eficiência sobre a ação da precipitação e na 

dispersão das partículas na atmosfera. 

 O vento tem grande contribuição na diminuição dos níveis de MP na atmosfera 

local. O vento no sentido horizontal auxilia na dispersão do MP e o vento no sentido vertical 

ajuda na resuspensão das partículas que estão na superfície. O Gráfico 9 mostra as 

velocidades dos ventos na vertical em cada local de estudo. Nele percebe-se que a velocidade 

em todos os pontos é consideravelmente maior no PS do que no PC (houve diferença 

significativa na média das velocidades entre os períodos sazonais, conforme a Tabela 10, com 

exceção das manhãs).  

 

Gráfico 9 – Velocidade do vento no sentido vertical nos dois períodos sazonais 
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Tabela 10 – Teste t de Student para velocidade do vento 

Velocidade do vento 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS
1 

-,66 -,17 -4,17 PC < PS ,006 

Sem PC – Dom PC -,41 ,01 -2,42 Sem PC < Dom PC ,051 

Sem PS – Dom PS -,31 ,24 -,32 Sem PS = Dom PS ,758
* 

Sem PC – Sem PS -,82 -,14 -3,50 Sem PC < Sem PS ,013 

Dom PC – Dom PS -,58 -,05 -2,89 Dom PC < Dom PS ,028 

Manhã PC – Tarde PC -,22 ,58 1,09 Manhã PC = Tarde PC ,315
* 

Manhã PS – Tarde PS -,36 ,71 ,80 Manhã PS = Tarde PS ,453
* 

Manhã PC – Manhã PS -,88 ,05 -2,18 Manhã PC = Manhã PS ,072
*
 

Tarde PC – Tarde PS -,75 -,08 -3,06 Tarde PC < Tarde PS ,022 

PC – PS
2 

-,42 -,17 -5,72 PC < PS ,001 

1 
Vento no sentido horizontal / 

2 
Vento no sentido vertical 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 
 

  

 A resuspensão do MP pelo vento, geralmente, pode aumentar os níveis de 

partículas que estão suspensas no ar, mas no caso deste estudo essa resuspensão não interferiu 

nos resultados, pois como a velocidade do vento no sentido horizontal é bem maior no PS do 

que no PC, quando essas partículas são resuspendidas elas são dispersadas pelo vento 

rapidamente.    

 Outro elemento muito importante na dispersão no MP na atmosfera é a altura da 

CLP na região. Coulter (1979) relatou em seu estudo que a dispersão e o transporte de 

poluentes atmosféricos na troposfera dependem em grande parte da estrutura da CLP local. O 

processo de turbulência é o mecanismo dominante na mistura das partículas no ar ambiente, 

sendo a altura máxima da CLP a melhor posição para uma mistura eficiente e, assim, para 

uma boa dispersão das partículas. Ela atua como uma tampa para a poluição vertical, 

misturando o MP em sua extensão. A altura da CLP muda de acordo com os processos 

atmosféricos atuantes. No PC, onde há formação de precipitação pelas camadas de nuvens, a 

CLP fica mais próxima à superfície, e no PS sua altura é maior, ou seja, mais distante da 

superfície. Assim, no PS a CLP facilita a dispersão e o transporte do MP pois está a uma 

altura maior (STULL, 1988; DU et al., 2013; SOUSA et al., 2013).      
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 Uma das fontes mais importantes de MP na atmosfera de centros urbanos são os 

automóveis (WANG et al., 2000; BOGO et al, 2003; TIWARI et al., 2015). Conforme os 

gráficos 8 e 9, na maioria das áreas estudadas houve uma maior concentração de MP durante a 

semana, com exceção dos pontos PNS, CHM e PLT no PC, e PPF no PS. Nos pontos que 

obtiveram maiores concentrações de MP durante a semana pode-se afirmar que a fonte 

emissora que governa esses níveis são os automóveis (houve diferença significativa na média 

do fluxo de veículos entre semana e domingo, conforme a Tabela 7). Já as maiores 

concentrações aos domingos em alguns pontos podem vir de outras fontes emissoras com o 

auxílio da direção do vento, como entrada de MP vindas de outras áreas, pólen, partículas de 

solo, partículas de construção civil, entre outras (WANG et al., 1999; JIANG et al., 2001; LIU 

et al., 2004).       

 Ainda de acordo com os Gráficos 7 e 8, os pontos que obtiveram maiores níveis 

de MP na semana foram o CCr e PMD, no PC, e PMD no PS. Este resultado pode estar ligado 

aos seguintes fatores: no ponto CCr há um intenso fluxo de veículos, principalmente de 

veículos movidos à diesel, cujo combustível libera mais MP do que a gasolina (DENATRAM, 

1980; FRASER, 2003), mesmo sendo o local com maior velocidade do vento (GRÁFICO 28), 

logo, maior dispersão; e no ponto PMD não há intenso fluxo de automóvel e há presença 

numerosa de árvores – que tem a capacidade de reter as partículas em suas folhas (SCIFONI, 

1994; PACE, 2005) – entretanto é uma praça rodeada por edifícios, sendo este um importante 

fator para a concentração de MP sobre a praça, pois esse adensamento de construções 

verticais dificulta bastante a dispersão das partículas. 

 Pode-se observar também que as menores concentrações de MP durante a semana 

foram nos pontos PNS, CBM e CHM, e este resultado pode estar ligado aos seguintes fatores: 

o ponto PNS apesar de ter um intenso fluxo de veículos movidos à gasolina, é um local bem 

aberto, com poucos edifícios próximos, facilitando a dispersão das partículas pelo vento; no 

ponto CBM há um dos menores fluxos de veículos, logo, menos MP será emitido por esta 

fonte emissora; e o ponto CHM é caracterizado por ser um local bem amplo, com poucas 

edificações próximas e moderado fluxo de veículos, o que facilita a dispersão das partículas. 

 Outro item a ser ressaltado nos Gráficos 7 e 8 são os limites máximos 

estabelecidos por órgãos ambientais e de saúde para MP. Pode-se observar que todos os 

pontos ficaram abaixo do limite da OMS para MP10. Quanto ao MP2,5, os pontos CCr, PMD, 

PNS, CHM e PLT ultrapassaram o limite máximo permitido pela OMS (25 µg/m
3
 em 24 

horas), oferecendo algum risco à saúde dos seus usuários.  
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 Na comparação entre manhã e tarde (GRÁFICOS 10 e 11), os níveis de MP10 e 

MP2,5 seguiram um padrão em quase todos os pontos. No período da manhã a concentração de 

MP na atmosfera foi menor do que no período da tarde nos dois períodos sazonais, com 

exceção do ponto PMD, cuja concentração foi um pouco maior no período da manhã. Este 

resultado está diretamente ligado ao maior fluxo de veículos no período da tarde (houve 

diferença significativa na média do fluxo de veículos entre manhã e tarde, conforme a Tabela 

7) em todos os pontos estudados, confirmando a predominância desta fonte emissora nestes 

locais quando se compara os períodos do dia. No PC, este resultado, além da influência do 

fluxo de veículos, pode estar ligado também à velocidade do vento, que foi maior no período 

da manhã (houve diferença significativa na média das velocidades do vento do PC entre 

manhã e tarde, conforme a Tabela 10).  

 

Gráfico 10 – Concentração MP10 (µg/m
3
) – manhã e tarde 
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Gráfico 11 – Concentração MP2,5 (µg/m
3
) – manhã e tarde 
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 Ainda conforme os Gráficos 10 e 11, o ponto CCr ultrapassou o limite máximo 

permitido para níveis de partículas de 10 µm na atmosfera pela OMS (50 µg/m
3
 em 24 horas) 

e o ponto CHM atingiu esse limite, os dois no período da tarde (GRÁFICO 10). Quanto às 

partículas de 2,5 µm, os pontos CCr, PNS, CHM e PLT no período da tarde ultrapassaram o 

limite máximo permitido pela OMS (25 µg/m
3
 em 24 horas), e o ponto PMD ultrapassou o 

limite no período da manhã (GRÁFICO 11). Nenhum ponto atingiu o limite máximo 

permitido pela EPA (35 µg/m
3
 em 24 horas). Estes pontos que ultrapassaram os limites 

máximos permitidos pelos órgãos regulamentadores podem oferecer um maior risco à saúde 

dos seus usuários. 

 

  

4.2.2 Compostos carbonílicos (CCs) 

As fontes de CCs incluem: veículos motorizados, evaporação de gasolina, uso de 

solventes, vazamentos de gás liquefeito de petróleo (GLP), processos fotoquímicos, emissões 

industriais e emissão biogênica. Geralmente, as emissões diretas de veículos e outras fontes de 

combustão são as principais fontes de CCs no ar ambiente. No entanto, outras fontes, como a 

foto-oxidação de COVs podem contribuir bastante para a formação destes compostos, 

especialmente em dias quentes. Estudos anteriores relataram que a exaustão dos veículos foi a 

principal fonte de CCs no inverno (POSSANZINI et al., 1996; HO et al., 2002). Também foi 

relatado que a acumulação de emissões veiculares (especialmente o diesel) contribuiu mais 
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para a aparência de uma névoa marrom em Auckland, Nova Zelândia (SENARATNE e 

SHOOTER, 2004). Liu et al. (2008) relataram que a exaustão de veículos foi a maior fonte de 

COVs, contribuindo com mais de 50% de COVs ambientais em três locais urbanos 

(Guangzhou, Foshan e Zhongshan). As medições na estrada por Kean et al. (2001) mostraram 

que os CCs representaram 30-60% dos COVs emitidos a partir de veículos movidos à diesel e 

3-5% para veículos movidos à gasolina. 

O Gráfico 12 representa as concentrações dos CCs em cada local estudado durante 

a semana e aos domingos, bem como seus níveis nos dois períodos sazonais. A Tabela 10 

mostra, de forma mais clara, a diferença nas concentrações de CCs no PC e no PS através da 

razão PS/PC.  

Gráfico 12 – Concentração Formaldeído e Acetaldeído (µg/m
3
) – semana e domingo   
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Tabela 11 – Razão PS/PC dos CCs estudados 

Razão PS/PC 
PONTOS 

CBM CCr PMD PPF PNS CHM PLT 

Formaldeído 15,19 2,51 1,14 6 1,1 0,02 1,23 

Acetaldeído 21,09 1,22 5,64 14,64 1,32 1,96 0,47 
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∑ Outros CCs 0,63 3,87 10,64 16,47 14,73 1,51 1 

 

 

Na Tabela 11 pode-se observar que em praticamente todos os pontos os níveis de 

CCs no PS foi maior do que no PC, onde PS/PC > 1. Isto ocorre porque em Fortaleza a 

insolação no PS é maior do que no PC (cerca de 20% - FUNCEME (2011)), assim há um 

aumento na produção de CCs na atmosfera. Wang et al. (2007) relataram que o maior nível de 

formaldeído e acetaldeído no período seco comparado ao período chuvoso do ano é atribuído 

a alta produção fotoquímica. Além disso, no período chuvoso, a umidade relativa é maior, o 

que contribui para a redução nos níveis de CCs na atmosfera. 

O Gráfico 13 mostra a média da radiação mensal em Fortaleza no ano de 2016. Os 

meses de coleta do PS (outubro e novembro) receberam uma radiação cerca de 22% maior do 

que os meses de coleta do PC (abril, maio e junho).  

 

Gráfico 13 – Média mensal de radiação em Fortaleza no ano de 2016 
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Fonte: CPTEC/INPE (2016) 

 

 

Como foi mostrado na Tabela 11, há uma forte influência dos processos foto-

oxidativos de outras substâncias presentes na atmosfera para a formação dos CCs devido à 

intensa insolação em Fortaleza. Possanzini et al. (2002) e Solberg et al. (2001) apontaram que 

a formação fotoquímica representa cerca de 80-90% da concentração de CCs encontrada no 

período do verão. Outra importante contribuição para o aumento dos níveis de CCs no PS são 

os hidrocarbonetos biogênicos emitidos pela vegetação. Dado que as emissões de 
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hidrocarbonetos biogénicos estão estreitamente ligadas à intensidade luminosa e à 

temperatura, as emissões são muito maiores durante o verão. A oxidação do isopreno e dos 

terpenos representam fontes importantes de CCs (CHRISTENSEN et al., 1999).  

Ainda conforme o Gráfico 12, a maioria dos pontos estudados apresentou maior 

concentração de formaldeído aos domingos, principalmente no PS (houve diferença 

significativa na média das concentrações de formaldeído entre semana e domingo somente no 

PS, conforme a Tabela 12). Esse resultado pode estar ligado à formação de CCs por outras 

fontes. Assim, as fontes de emissão que governaram esses níveis aos domingos podem ter 

sido: produção fotoquímica, uso de solventes, emissão biogênica, exaustão por processos de 

cozimentos em casas e restaurantes, entre outros. 

A Tabela 12 mostra que as médias das concentrações de formaldeído em 

praticamente todos os períodos de coleta não obtiveram diferença significativa – com exceção 

da diferença entre semana e domingo no PS – entre os períodos sazonais, semana e domingo 

(no PC) e manhã e tarde, o que evidencia a influência de outras fontes, além dos automóveis e 

dos elementos climáticos, na concentração desse composto.  

 

Tabela 12 – Teste t de Student para concentrações de formaldeído 

Formaldeído 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -81,52 180,09 ,92 PC = PS ,392
* 

Sem PC – Dom PC -42,23 95,57 ,94 Sem PC = Dom PC ,380
* 

Sem PS – Dom PS -4,01 -,07 -2,54 Sem PS < Dom PS ,044 

Sem PC – Sem PS -101,9 228,54 ,93 Sem PC = Sem PS ,385
* 

Dom PC – Dom PS -62,05 131,24 ,87 Dom PC = Dom PS ,415
* 

Manhã PC – Tarde PC -62,73 150,43 1,01 Manhã PC = Tarde PC ,353
* 

Manhã PS – Tarde PS -1,80 1,45 -,26 Manhã PS = Tarde PS ,801
* 

Manhã PC – Manhã PS -112,8 255,48 ,94 Manhã PC = Manhã PS ,380
* 

Tarde PC – Tarde PS -50,22 104,77 ,86 Tarde PC = Tarde PS ,422
* 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares  

 

Os níveis de formaldeído do ponto CBM confirmam a eficiência da produção 

fotoquímica sobre estes compostos. No PC não foi detectado formaldeído e no PS os níveis 

deste composto aumentaram expressivamente, devido à intensa radiação solar, especialmente, 
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e a possível entrada deste CC trazido pelo vento. Vale ressaltar que este ponto possuiu um dos 

menores fluxos de veículos do estudo, logo sua alta concentração não está ligada às emissões 

veiculares e sim à outras. Assim como também acontece no ponto PMD, local com baixo 

fluxo de veículos e com aumento dos níveis de formaldeído no PS comparado ao PC 

(GRÁFICO 12). 

O ponto CHM se destacou no estudo e “chamou” bastante atenção devido sua alta 

concentração de formaldeído no PC, tanto na semana quanto no domingo. Não há uma 

explicação concreta para este resultado, já que foi um dado atípico. O que se pode supor é o 

possível uso demasiado deste composto ou de outras substâncias que possam tê-lo formado 

quando emitida dentro do hospital (o calçadão usado como um dos pontos de estudo rodeia 

todo o hospital) no período da coleta, aumentando expressivamente os níveis de formaldeído 

na atmosfera local. Outra suposição é a entrada dessa alta concentração vinda de outra área 

próxima com ajuda da direção do vento. Por causa desse fenômeno atípico ocorrido neste 

período, o ponto CHM foi o único que ultrapassou o limite máximo permitido pela NIOSH 

para formaldeído em ambientes internos (não há regulamentações para CCs em ambientes 

externos) e também pela OMS (100 µg/m
3
 em 24 horas), limite que não foi mostrado no 

gráfico.  

Quanto às concentrações de acetaldeído (GRÁFICO 12), pode-se observar que 

não diferem tanto dos níveis de formaldeído, em alguns pontos foi maior e em outros menor 

(não houve diferença significativa na média das concentrações de acetaldeído em nenhum 

período de coleta, conforme a Tabela 13). Assim como o formaldeído, a Tabela 13 ressalta a 

influência de outras fontes, além dos automóveis e dos elementos climáticos, na concentração 

do acetaldeído. 

 

Tabela 13 – Teste t de Student para concentrações de acetaldeído 

Acetaldeído 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -5,59 ,46 -2,07 PC = PS ,083
* 

Sem PC – Dom PC -1,50 1,31 -,16 Sem PC = Dom PC ,873
*
 

Sem PS – Dom PS -1,37 ,55 -1,04 Sem PS = Dom PS ,335
*
 

Sem PC – Sem PS -4,64 ,05 -2,38 Sem PC = Sem PS ,054
*
 

Dom PC – Dom PS -6,20 ,98 -1,77 Dom PC = Dom PS ,126
*
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Manhã PC – Tarde PC -,98 1,78 ,71 Manhã PC = Tarde PC ,502
*
 

Manhã PS – Tarde PS -,97 2,78 1,18 Manhã PS = Tarde PS ,283
*
 

Manhã PC – Manhã PS -6,67 1,04 -1,78 Manhã PC = Manhã PS ,125
*
 

Tarde PC – Tarde PS -4,87 ,25 -2,21 Tarde PC = Tarde PS ,069
*
 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares  

 

Segundo Grosjean et al. (2002) os níveis de acetaldeído podem ser atribuídos à 

composição dos combustíveis utilizados pela frota veicular das cidades brasileiras. A 

combustão incompleta do etanol resulta na emissão de acetaldeído em maior escala do que o 

formaldeído (encontrado em maiores níveis nos países norte-americanos e europeus), tanto 

em carros movidos à etanol hidratado como em carros movidos à gasolina. Assim, no Brasil, 

locais com predominância de fontes de emissão veicular possivelmente terão níveis de 

acetaldeído maior, e locais com predominância de outras fontes, principalmente produção 

fotoquímica, terão, possivelmente, níveis maiores de formaldeído. Essa predominância de 

fontes pode ser identificada através da razão acetaldeído/formaldeído (AA/FA).  

Como mostra a Tabela 14, a razão AA/FA na maioria dos pontos estudados foi < 

1, indicando que a fonte de emissão predominante de CCs é, especialmente, a produção 

fotoquímica. Os locais que obtiveram razão AA/FA > 1 indicam que sua fonte de emissão 

predominante é a emissão veicular. 

 

Tabela 14 – Razão PS/PC dos CCs estudados 

Razões PONTOS 

CBM CCr PMD PPF PNS CHM PLT 

AA/FA PC 0,28 1,42 0,29 0,27 0,71 0,01 1,87 

PS 0,39 0,69 1,43 0,65 0,85 0,74 0,71 

 

Outra possível causa de maiores concentrações de formaldeído do que de 

acetaldeído na atmosfera urbana é o uso do biocombustível, principalmente o biodiesel e o gás 

natural comprimido (CNG), que emitem mais hidrocarbonetos oxigenados do que o diesel 

puro e a gasolina. Estes dois tipos de biocombustíveis são responsáveis por uma parcela dos 

níveis de formaldeído emitido para atmosfera, pois o metanol – quando oxidado parcialmente 

gera o formaldeído – é o seu principal componente (CORRÊA e ARBILLA, 2005; 2008; 

CORRÊA et al., 2010). 
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O Gráfico 14 mostra os níveis de formaldeído e acetaldeído durante a manhã e a 

tarde nos dois períodos sazonais. Pode-se observar que tanto os níveis de formaldeído quanto 

de acetaldeído não obtiveram uma predominância em um período do dia entre os locais 

estudados (não houve diferença significativa na média das concentrações dos dois compostos 

entre manhã e tarde, conforme as Tabelas 12 e 13). Na literatura não existe um consenso em 

qual período do dia os níveis de CCs são mais altos, pois em centros urbanos há n fatores 

atuando no aumento e na diminuição desses compostos na atmosfera. O que os autores 

deixam mais claro é que o período do dia com maior insolação é o horário (entre 11 e 14 

horas) com maiores níveis de CCs, principalmente formaldeído e acetaldeído, devido a 

produção fotoquímica (SHEPSON et al., 1991; HO et al., 2006; PANG e MU, 2006; PINTO e 

SOLCI, 2007; LU et al., 2009; 2010) 

Deste modo, pode-se deduzir que os pontos que obtiveram maiores níveis de 

formaldeído e acetaldeído durante a manhã (PC: CCr, PMD, PNS e CHM; PS: CBM, CCr, 

PPF e PLT) foram mais influenciados pela combinação do fator veículo e do fator insolação. 

E os pontos que obtiveram maiores níveis durante a tarde (PC: PPF e PLT; PS: PMD, PNS e 

CHM) foram mais influenciados pelo fator veículo, já que o horário inicial da coleta do 

período da tarde foi bem próximo do horário médio do pôr do sol (entre 17:45 e 17:55 – 

CPTEC/INPE) em Fortaleza. 
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Gráfico 14 – Concentração Formaldeído e Acetaldeído (µg/m
3
) – manhã e tarde 
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O Gráfico 15 mostra a soma das concentrações dos outros 13 CCs estudados 

(acetona, acroleína, propionaldeído, crotonaldeído, butiraldeído, benzaldeído, isovaleraldeído, 

valeraldeído, (o,m,p)-tolualdeído, hexaldeído e 2,5-dimeltilbenzaldeído) durante a semana e 

aos domingos nos dois períodos sazonais. 
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Gráfico 15 – ∑ concentrações dos outros CCs estudados (µg/m
3
) – semana e domingo 
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Assim como o formaldeído e o acetaldeído, em praticamente todos os pontos 

(com exceção do ponto PLT na semana) os maiores níveis dos outros CCs foram identificados 

no PS, confirmando, mais uma vez, a predominância da produção fotoquímica no aumento 

dos CCs na atmosfera (houve diferença significativa somente entre os domingos dos períodos 

sazonais, conforme a Tabela 15). Em relação aos maiores níveis entre semana e domingo, a 

maioria dos pontos apresentou maior concentração dos CCs aos domingos no PC, e no PS a 

predominância entre semana e domingo ficou bem dividida (GRÁFICO 15), porém não houve 

diferença significativa entre semana e domingo, conforme a Tabela 15. Esse resultado pode 

estar ligado à formação de CCs por outras fontes, assim como já foi discutido acima. Deste 

modo, as fontes de emissão que governaram esses níveis aos domingos podem ter sido: 

produção fotoquímica, uso de solventes, emissão biogênica, exaustão por processos de 

cozimentos em casas e restaurantes, entre outros. 
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Tabela 15 – Teste t de Student para concentrações dos outros CCs estudados 

Outros CCs 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -138 17,13 -1,90 PC = PS ,105
* 

Sem PC – Dom PC -31,62 9,05 -1,35 Sem PC = Dom PC ,223
*
 

Sem PS – Dom PS -85,60 181,24 ,87 Sem PS = Dom PS ,414
*
 

Sem PC – Sem PS -248,8 46,46 -1,67 Sem PC = Sem PS ,145
*
 

Dom PC – Dom PS -66,94 -17,23 -4,14 Dom PC < Dom PS ,006 

Manhã PC – Tarde PC -3,65 15,67 1,52 Manhã PC = Tarde PC ,179
*
 

Manhã PS – Tarde PS -24,02 72,72 1,23 Manhã PS = Tarde PS ,264
*
 

Manhã PC – Manhã PS -168,3 28,90 -1,73 Manhã PC = Manhã PS ,134
*
 

Tarde PC – Tarde PS -109,2 6,42 -2,17 Tarde PC = Tarde PS ,073
*
 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 

 

 

 Ainda conforme o Gráfico 15, pode-se perceber que houve um aumento 

significante do nível de CCs no ponto PNS do PC para o PS durante a semana. Os maiores 

responsáveis por esse aumento na soma dos CCs neste ponto foram o o,p-tolualdeído que 

apresentaram concentrações acima de 150 µg/m
3
. Este resultado pode estar ligado ao intenso 

fluxo de veículos neste ponto e, também, à produção fotoquímica mais intensa neste período. 

 No Gráfico 16 podem ser observados os níveis dos CCs durante a manhã e a tarde 

nos dois períodos sazonais. É possível notar que tanto no PC quanto no PS as maiores 

concentrações foram verificadas no período da manhã, ratificando a grande influência da 

produção fotoquímica (que se torna maior devido à insolação no período da manhã no horário 

da coleta ser maior do que no período da tarde), aliada ao fluxo de automóveis, sobre os CCs 

em centros urbanos, além da participação de outras possíveis fontes, porém não houve 

diferença significativa nas concentrações entre manhã e tarde, conforme foi mostrado na 

Tabela 15. 
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Gráfico 16 – ∑ concentrações dos outros CCs estudados (µg/m
3
) – manhã e tarde 
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Não há uma explicação concreta sobre os níveis desses demais CCs em centros 

urbanos na literatura, pois eles são pouco estudados e, quando são, dificilmente são 

encontrados em concentrações significantes.  

 

4.2.3 Organismos microbiológicos (OMs) 

Os microrganismos estão presentes em quase todos os lugares e este é um 

fenômeno natural. O problema começa quando eles encontram condições adequadas para o 

crescimento e a sua concentração aumenta. Condições como umidade e temperatura do ar 

adequadas são os principais fatores naturais que contribuem para o aumento dos 

microrganismos no ar. Eles originam-se do solo, das plantas e da água, e o ar atmosférico não 

é um ambiente conveniente para o seu crescimento. No entanto, bactérias e fungos formadores 

de esporos são capazes de sobreviver em bioaerosóis e permanecer vivos por muito tempo no 

ar (DOWD e MAIER, 1999). 

Os Gráficos 17 e 18 mostram os níveis de bactérias e fungos e suas diferenças 

sazonais. É possível perceber que não houve uma predominância clara entre PC e PS, 

entretanto observou-se que os maiores picos do estudo foram encontrados no PS, tanto para 

bactérias quanto para fungos. Nas Tabelas 16 e 17 observa-se que houve diferença 

significativa somente entre manhã e tarde no PS para bactérias, e não houve diferença 

significativa em nenhum período de coleta para fungos.  
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Gráfico 17 – Níveis de Unidades Formadoras de Colônias de Bactérias (UFC/m
3
) – semana e 

domingo 
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Gráfico 18 – Níveis de Unidades Formadoras de Colônias de Fungos (UFC/m
3
) – semana e 

domingo 
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Tabela 16 – Teste t de Student para níveis de UFC/m
3 

de bactérias 

Bactérias 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -537,8 443,12 -,23 PC = PS ,821
* 

Sem PC – Dom PC -856,4 158,67 -1,68 Sem PC = Dom PC ,144
*
 

Sem PS – Dom PS -1253 832,29 -,49 Sem PS = Dom PS ,639
*
 

Sem PC – Sem PS -860,4 627,14 -,38 Sem PC = Sem PS ,714
*
 

Dom PC – Dom PS -722,5 766,36 ,07 Dom PC = Dom PS ,945
*
 

Manhã PC – Tarde PC -1559 166,79 -1,97 Manhã PC = Tarde PC ,096
*
 

Manhã PS – Tarde PS -671,8 -113 -3,43 Manhã PS < Tarde PS ,014 

Manhã PC – Manhã PS -895,9 497,75 -,69 Manhã PC = Manhã PS ,511
*
 

Tarde PC – Tarde PS -407,1 615,85 ,49 Tarde PC = Tarde PS ,635
*
 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 

 

 

Tabela 17 – Teste t de Student para níveis de UFC/m
3 

de fungos 

Fungos 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -138,5 188,23 ,37 PC = PS ,723
*
 

Sem PC – Dom PC -220,7 98,20 -,94 Sem PC = Dom PC ,384
*
 

Sem PS – Dom PS -106,6 40,84 -1,09 Sem PS = Dom PS ,317
*
 

Sem PC – Sem PS -122,8 144,16 ,19 Sem PC = Sem PS ,852
*
 

Dom PC – Dom PS -183,3 261,35 ,43 Dom PC = Dom PS ,683
*
 

Manhã PC – Tarde PC -208,2 253,03 ,23 Manhã PC = Tarde PC ,820
*
 

Manhã PS – Tarde PS -13,04 140,42 2,03 Manhã PS = Tarde PS ,089
*
 

Manhã PC – Manhã PS -263,8 272,18 ,03 Manhã PC = Manhã PS ,971
*
 

Tarde PC – Tarde PS -60,15 151,1 1,05 Tarde PC = Tarde PS ,333
*
 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 

 

Estudos como o de Madrela-Kuder (1991; 2003), Fang et al. (2007), Hameed et 

al. (2009) e Wang et al. (2010) apontam que maiores níveis de microrganismos no ar são 

encontrados no período seco devido, principalmente, à temperatura mais elevada, à umidade 
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relativa do ar mais baixa, à maior velocidade dos ventos e radiação solar. Temperatura do ar 

um pouco mais alta, intensa radiação solar e umidade relativa do ar menor são as principais 

características do PS em Fortaleza, condições adequadas que contribuem para sobrevivência 

de microrganismos no ar. Segundo Cox e Wathes (1995), o alto teor de água nas partículas de 

bioaerosol representa um estresse potencial para os microorganismos do ar. Já a alta 

velocidade dos ventos pode ser uma aliada às altas concentrações de OMs no ar em alguns 

casos. Neste estudo a velocidade do vento mais intensa no PS pode ter contribuído com o 

aumento de OMs neste período (houve diferença significativa na média das velocidades entre 

os períodos sazonais, conforme a Tabela 10)  devido à resuspensão desses microrganismos 

presentes, em maior quantidade, no solo. 

As Tabelas 18 e 19 expressam as diferenças significativas e as não significativas 

das médias de temperatura e umidade na comparação dos períodos de coleta. É possível 

observar que não houve diferença significativa entre as médias das temperaturas na 

comparação dos períodos sazonais. As diferenças significativas apareceram na comparação 

manhã e tarde nos dois períodos sazonais. Já na média de umidade, a maioria das 

comparações entre os períodos de coleta apresentou diferença significativa, só não para 

semana e domingo nos dois períodos sazonais e manhã e tarde no PS. 

 

Tabela 18 – Teste t de Student para temperatura 

Temperatura 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -,12 ,89 1,84 PC = PS ,115
* 

Sem PC – Dom PC -,52 ,25 -,82 Sem PC = Dom PC ,443
*
 

Sem PS – Dom PS -,36 ,20 -,7 Sem PS = Dom PS ,504
*
 

Sem PC – Sem PS -,22 ,94 1,49 Sem PC = Sem PS ,185
*
 

Dom PC – Dom PS -,12 ,94 1,85 Dom PC = Dom PS ,113
*
 

Manhã PC – Tarde PC -1,45 -,35 -4,03 Manhã PC < Tarde PC ,007 

Manhã PS – Tarde PS -,54 -,23 -6,31 Manhã PS < Tarde PS ,001 

Manhã PC – Manhã PS -,67 ,92 ,38 Manhã PC = Manhã PS ,713
*
 

Tarde PC – Tarde PS ,40 ,88 6,53 Tarde PC > Tarde PS ,001 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 
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Tabela 19 – Teste t de Student para umidade 

Umidade 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS 1,59 8,25 3,61 PC > PS ,011 

Sem PC – Dom PC -1,23 3,90 1,27 Sem PC = Dom PC ,251
*
 

Sem PS – Dom PS -1,68 5,56 1,30 Sem PS = Dom PS ,239
*
 

Sem PC – Sem PS ,42 8,82 2,69 Sem PC > Sem PS ,036 

Dom PC – Dom PS 1,34 9,10 3,29 Dom PC > Dom PS ,017 

Manhã PC – Tarde PC ,05 6,90 2,48 Manhã PC > Tarde PC ,048 

Manhã PS – Tarde PS -2,83 1,73 -,58 Manhã PS = Tarde PS ,579
*
 

Manhã PC – Manhã PS 1,78 12,09 3,29 Manhã PC > Manhã PS ,017 

Tarde PC – Tarde PS ,79 5,02 3,37 Tarde PC > Tarde PS ,015 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 

 

Ainda conforme os Gráficos 17 e 18, comparando-se as concentrações de 

bactérias e fungos entre semana e domingo, a maioria dos pontos estudados obtiveram 

maiores níveis aos domingos, principalmente no PC, porém as diferenças entre as médias de 

UFC de bactérias e de fungos nesses períodos de coleta não foram significativas, conforme 

mostraram as Tabelas 16 e 17. Alguns autores, como Lugauskas et al. (2003) e Seino et al. 

(2005) apontam que a turbulência provocada pelas atividades humanas, como alto tráfego de 

veículos e de pessoas, provoca a aerossolização de microrganismos nos ambientes 

circundantes, o que pode contribuir para o aumento dos seus níveis no ar. Deste modo, 

durante a semana há uma maior influência desses fatores na concentração de OMs no ar, 

contudo, aos domingos essas atividades humanas reduzem bastante, e a predominância dos 

picos de OMs aos domingos neste estudo está ligada, assim, a outras fontes, como vegetação, 

solo e  outras fontes antrópicas, e às condições climáticas adequadas. 

Os pontos que obtiveram maiores picos de UFC de bactérias no PC foram o PLT e 

o PMD aos domingos, e no PS foram PNS no domingo e CHM e CBM na semana 

(GRÁFICO 17). Os fatores que podem ter influenciado nos altos níveis de bactérias nestes 

locais foram os seguintes: no ponto PLT há uma alta movimentação de pessoas e de animais 

domésticos aos domingos; no ponto PMD há uma alta cobertura vegetal e também alta 

movimentação de animais domésticos aos domingos; no ponto PNS há uma alta 

movimentação de pessoas na praça e nas proximidades aos domingos devido ao shopping que 
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se localiza vizinho ao ponto; no ponto CHM, a grande quantidade de bactérias dentro do 

hospital pode ter influenciado os níveis do ambiente externo, além da influência da 

movimentação de carros e de pessoas provocada pela presença de um shopping ao lado do 

ponto estudado e de uma faculdade bem próxima; e no ponto CBM há um intenso fluxo de 

pessoas, o maior verificado no estudo. Quanto aos níveis de UFC de fungos, o maior pico no 

PC foi verificado no ponto PMD no domingo, e no PS foi no CCr, tanto na semana quanto no 

domingo. Os fatores que podem ter influenciado nos altos níveis de fungos nestes locais 

foram os seguintes: no ponto PMD, a alta cobertura vegetal e alta movimentação de animais 

domésticos aos domingos; e no ponto CCr, o intenso fluxo de veículos e a alta velocidade do 

vento, que pode resuspender os microrganismos do solo. 

Nos Gráficos 19 e 20, é possível comparar as concentrações de bactérias e fungos 

entre manhã e tarde. Como se observa, praticamente todos os pontos obtiveram maiores níveis 

de UFC de bactérias no período da tarde (com exceção do ponto PMD no PC). Quanto aos 

níveis de UFC de fungos no PC não houve uma predominância clara, quatro pontos com 

maiores níveis pela tarde e três pela manhã; e no PS quase todos os pontos obtiveram maiores 

níveis no período da manhã (com exceção do ponto PLT). As Tabelas 16 e 17 mostraram que 

só houve diferença significativa nas médias de UFC de bactérias entre manhã e tarde no PS, e 

na média de UFC de fungos não houve diferença significativa entre manhã e tarde em nenhum 

dos dois períodos sazonais.  

De acordo com Dowd e Maier (1999), as bactérias se aderem em partículas 

dispersas na atmosfera e são capazes de sobreviver nesse material e permanecer viável por um 

longo período de tempo no ar, logo, os resultados deste estudo confirmam o que os autores 

encontraram em sua pesquisa. No período da tarde foram verificados os maiores níveis de MP 

na atmosfera em todos os pontos estudados, dessa maneira esse fator pode ter influenciado 

diretamente no aumento dos níveis de bactérias encontrados durante a tarde (GRÁFICO 19). 

Aliado a isso, no período da tarde houve um maior fluxo de veículos e de pessoas comparado 

ao período da manhã, o que contribui também para o aumento desses microrganismos em 

suspensão. Vale ressaltar que as condições climáticas são os elementos de maior influência 

sobre os OMs e que os fatores atuantes citados acima não governam o aumento dos níveis.   
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Gráfico 19 – Níveis de Unidades Formadoras de Colônias de Bactérias (UFC/m
3
) – manhã e 

tarde 
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 Os picos de UFCs de bactérias encontrados no PC, na comparação manhã e tarde, 

foram nos pontos PMD e PLT; e no PS foram no PNS e no CHM (GRÁFICO 19). Os fatores 

que podem ter influenciado nos altos níveis de bactérias nestes locais foram os seguintes: o 

ponto PMD, no PC, foi único que apresentou maiores níveis de MP suspenso durante a 

manhã, o que pode explicar o maior nível de bactérias também durante a manhã; no ponto 

PLT há uma alta movimentação de pessoas e de animais domésticos aos domingos; no ponto 

PNS há uma alta movimentação de pessoas na praça e nas proximidades aos domingos à tarde 

devido ao shopping que se localiza vizinho ao ponto; no ponto CHM, além da influência do 

hospital, há uma alta movimentação de pessoas no calçadão e nas proximidades aos domingos 

à tarde devido ao shopping que se localiza vizinho ao ponto. 

 Os níveis de UFCs de fungos se mostraram o oposto dos de bactérias quando 

comparados os períodos do dia. As maiores concentrações de fungos foram encontradas no 

período da manhã em todos os pontos no PS e em três pontos no PC, como pode ser 

observado no Gráfico 20. Segundo Ingold (1965), a manhã é a hora do dia em que a 

maturação e a dispersão de esporos ocorrem para muitos fungos. Durante a manhã, a 

intensidade da luz, a temperatura e a umidade relativa do ar estão em condições ótimas, na 

maioria dos locais, para a maturação dos esporos, além disso, as brisas da manhã ajudam à 

dispersão de esporos maduros. No PC houve mais pontos com maiores níveis de fungos no 

período da tarde do que no da manhã, o que confronta a afirmação do autor (houve diferença 

significativa na média das temperaturas entre manhã e tarde, e com valor de t maior para o 
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período da tarde do que para o período da manhã, conforme a Tabela 18). Porém, este fato 

pode estar ligado a menor umidade relativa do ar durante a tarde do que durante a manhã 

(mostrada posteriormente) no PC, condição favorável para determinação dos níveis de fungos 

na atmosfera (houve diferença significativa na média das temperaturas entre manhã e tarde no 

PC, e com valor de t maior para o período da manhã do que para o período da tarde, conforme 

a Tabela 19). 

 

Gráfico 20 – Níveis de Unidades Formadoras de Colônias de Fungos (UFC/m
3
) – manhã e 

tarde 
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O pico de UFCs de fungos encontrados no PC, na comparação manhã e tarde, foi 

no ponto PMD; e no PS foi no CCr, tanto na manhã quanto durante a tarde (GRÁFICO 20). 

Os fatores que podem ter influenciado os altos níveis de fungos nestes locais foram os 

seguintes: no ponto PMD, a alta cobertura vegetal aliada às condições climáticas favoráveis 

para a maturação dos esporos; e no ponto CCr, o intenso fluxo de veículos e a alta velocidade 

do vento, que pode resuspender os microrganismos do solo. 

Outro ponto que pode ser observado nos Gráficos 17 – 20 são os limites máximos 

permitidos por norma ambiental e de vigilância sanitária. Os gráficos mostram os níveis de 

poluição estabelecidos pela Norma Polonesa, que regulamenta níveis de UFCs de fungos e 

bactérias para ambientes externos e pela ANVISA, que regulamenta níveis de UFCs de 

fungos para ambientes fechados (TABELA 1 – tópico 2.2.3). Conforme a Norma e os 

resultados deste estudo, todos os pontos estudados, em algum período coletado (semana ou 

domingo; manhã ou tarde), foram classificados com “média poluição” para bactérias. Em 
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relação aos níveis encontrados para os fungos, nenhum ponto está poluído, segundo a Norma 

Polonesa, e todos ficaram abaixo do limite máximo permitido pela ANVISA.  

 

 

4.3 Indicadores físicos 

4.3.1 Poluição Sonora  

O Gráfico 21 mostra os níveis de ruído, em dB, em cada ponto estudado. 

Analisando primeiramente a diferença entre os períodos sazonais, é possível perceber que não 

houve grandes diferenças entre o PC e o PS na maioria dos pontos, o que pode ser confirmado 

pela Tabela 20. Nela nota-se que não houve diferença significativa entre a média dos níveis de 

decibéis entre as semanas, os domingos, as manhãs e as tardes comparando-se os dois 

períodos sazonais. As diferenças entre os níveis de ruído são maiores quando se compara a 

semana e o domingo, deste modo, é possível observar que os níveis de ruído detectados 

durante as coletas da semana foram maiores que o detectado aos domingos (houve diferença 

significativa entre semana e domingo no PC e no PS, conforme a Tabela 20).   

 

Gráfico 21 – Níveis de ruído (dB) – semana e domingo 
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Tabela 20 – Teste t de Student para níveis de ruído 

Ruído 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -,88 1,23 ,41 PC = PS ,695
* 

Sem PC – Dom PC ,32 4,80 2,80 Sem PC > Dom PC ,031 

Sem PS – Dom PS ,10 2,43 2,67 Sem PS > Dom PS ,037 

Sem PC – Sem PS -,45 2,11 1,58 Sem PC = Sem PS ,165
*
 

Dom PC – Dom PS -1,81 ,88 -,84 Dom PC = Dom PS ,431
*
 

Manhã PC – Tarde PC -3,67 ,34 -2,02 Manhã PC = Tarde PC ,090
*
 

Manhã PS – Tarde PS -3,84 -1,03 -4,25 Manhã PS < Tarde PS ,005 

Manhã PC – Manhã PS -,93 2,07 ,92 Manhã PC = Manhã PS ,392
*
 

Tarde PC – Tarde PS -1,38 ,96 -,43 Tarde PC = Tarde PS ,679
*
 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 

 

  

 Estudos anteriores apontam a alta relação do ruído com o tráfego de automóveis 

em centros urbanos. Autores como Nijland et al. (2007), Pandian et al. (2009), Giunta e Souza 

(2011), Ko et al. (2011) e Silva e Mendes (2012) relataram em seus estudos que os 

automóveis nas rodovias são a principal fonte de emissão de ruído dentro das cidades, e a 

morfologia urbana tem influência nos seus níveis. A maior exposição ao ruído ocorre em 

edifícios de vários andares e os níveis mais baixos em parques residenciais. Segundo Mazur et 

al. (2007), as grandes áreas de blocos de edifícios, devido à sua construção fechada, cruzando 

ruas principais e localização central dentro da cidade, são as mais carregadas em um centro 

urbano. Tal como nos estudos de Bluhm et al. (2004) e Xie e Kang (2009), os grandes 

conjuntos habitacionais, os parques residenciais e as áreas com casas individuais e duplas, 

situados principalmente na periferia de uma cidade, apresentam níveis de exposição acústica 

consideravelmente mais baixos do que aqueles situados em estradas principais. 

 Os maiores níveis de ruído obtidos durante a semana neste estudo confirmam a 

grande atuação dos veículos sobre esses níveis, pois uma das principais características dos 

dias de domingo nas cidades é a redução drástica do fluxo de veículos. 

 Ainda conforme o Gráfico 21, é possível observar houve diferenças nos níveis de 

ruído entre os pontos estudados. O ponto PPF obteve uma diferença significativa entre 

semana e domingo no seu nível de ruído. Este fato está ligado diretamente ao intenso fluxo de 
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veículos nas ruas e avenidas que rodeiam a praça durante a semana, que é o maior do estudo. 

Os pontos CBM e PLT recebem um grande número de pessoas tanto na semana quanto no 

domingo (os dois maiores fluxos do estudo), contribuindo com o aumento dos níveis de ruído. 

O ponto CCr, que obteve o maior nível de ruído do estudo durante a semana, também possui 

um intenso fluxo de veículos (o segundo maior do estudo), principalmente de veículos 

movidos à diesel. E no ponto PNS, único local que obteve nível de ruído um pouco maior no 

domingo do que na semana, há a influência da movimentação de carros e pessoas aos 

domingos à tarde devido ao shopping localizado vizinho à praça.  

 No Gráfico 22 observa-se que os maiores níveis de ruído foram verificados 

durante a tarde nos dois períodos sazonais, com exceção do ponto CHM que obteve maior 

nível durante a manhã no PC. Este resultado confirma a forte participação do tráfego de 

veículos no aumento dos níveis de ruído nas cidades, pois neste estudo o maior tráfego de 

automóveis verificado foi no período da tarde (houve diferença significativa entre manhã e 

tarde na média do fluxo de veículos nos dois períodos sazonais, e entre manhã e tarde na 

média do nível de ruído no PS).  

 

Gráfico 22 – Níveis de ruído (dB) – manhã e tarde 
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A maior diferença verificada entre os pontos estudados foi no ponto CBM, entre 

manhã e tarde (GRÁFICO 22). Esse dado pode estar ligado à grande movimentação de 

pessoas e eventos que ocorrem mais no período da tarde do que no da manhã, gerando um 

aumento no nível de ruído neste horário. 

Outro ponto a ser notado nos Gráficos 21 e 22 são os limites máximos 

estabelecidos por órgãos regulamentadores. Os dois gráficos mostram que todos os pontos 
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estudados ultrapassaram os limites máximos estabelecidos pela OMS, US-EPA e NR-15. 

Quanto ao limite do CONAMA, os pontos CCr (nos dois períodos sazonais), PPF e PLT na 

semana e o PNS no domingo, no PC, e CHM na semana do PS; e os ponto CBM (nos dois 

períodos sazonais), PNS (nos dois períodos sazonais) e PLT (no PC) durante a tarde, e CCr no 

PS, ultrapassaram o permitido pelo órgão. Deste modo, pode-se concluir que todos os pontos 

estudados oferecem riscos à saúde dos seus frequentadores, nesse aspecto avaliado. 

 

 

4.3.2 Conforto Térmico  

 Foram calculados dois índices de conforto térmico para cada local estudado. O 

primeiro (ICH de Anderson) leva em consideração graus de conforto mais universais, que 

pode ser aplicado para todos os tipos de regiões, dentro e fora do Brasil. Já o segundo 

(Temperatura Aparente de Repelli) foi feito para a região nordeste, especialmente para 

Fortaleza, tornando-o mais sensível à realidade do clima da cidade em que foi feito este 

estudo. 

 O nível de conforto humano em áreas urbanas pode ser afetado por uma ampla 

gama de fatores climáticos, como a relação temperatura e umidade, velocidade do vento, 

radiação solar, precipitação, inversões térmicas e altura da CLP; e antrópicos, como materiais 

de construção, poluição atmosférica, densidade de edificações, tráfego de veículos, 

recobrimento do solo e retirada da cobertura vegetal (DEOSTHAL, 1999; ICHINOSE et al., 

1999; STATHOPOULOS et al., 2004; BURIAN e SHEPHERD, 2005). 

 Os Gráficos 23 e 24 mostram os graus de conforto térmico segundo ICH de 

Anderson para cada local estudado, durante a semana, domingo, manhã e tarde, nos dois 

períodos sazonais contrastantes, respectivamente. A Tabela 21 expõe os níveis de 

significância das variações entre os períodos de coleta.  

 Pode-se perceber, primeiramente no Gráfico 23, que o conforto térmico em todos 

os pontos estudados foi menor (maiores temperaturas) no PC (houve diferença significativa na 

média dos níveis de conforto entre os períodos sazonais, conforme a Tabela 21), e que não 

houve grandes variações entre semana e domingo (não houve diferença significativa no 

conforto entre esses dois períodos de coleta, conforme a Tabela 21).   
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Gráfico 23 – Índice de Conforto Humano (ºC) – semana e domingo 
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Gráfico 24 – Índice de Conforto Humano (ºC) – manhã e tarde 

 

CBM CCr PMD PPF PNS CHM PLT

20

25

30

35

40

45

50

Confortável

Graus de conforto

variando

Desconforto

Suportável

Desconforto

Insurportável

IC
H

 (
ºC

)

 Manhã PC

 Tarde PC

 Manhã PS

 Tarde PS

Locais

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

Tabela 21 – Teste t de Student para o Índice de Conforto Humano 

ICH 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS ,88 2,56 5,01 PC > PS ,002 

Sem PC – Dom PC -,30 ,33 ,14 Sem PC = Dom PC ,892
* 

Sem PS – Dom PS -,41 ,87 ,88 Sem PS = Dom PS ,410
*
 

Sem PC – Sem PS ,91 2,39 5,48 Sem PC > Sem PS ,002 

Dom PC – Dom PS ,14 6,44 2,5 Dom PC > Dom PS ,005 

Manhã PC – Tarde PC -1,70 -,58 -5,03 Manhã PC > Tarde PC ,002 

Manhã PS – Tarde PS -1,24 -,45 -5,30 Manhã PS < Tarde PS ,002 

Manhã PC – Manhã PS ,39 2,76 3,25 Manhã PC > Manhã PS ,017 

Tarde PC – Tarde PS 1,26 2,48 7,49 Tarde PC > Tarde PS ,000 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 

 

 

Para a análise das diferenças do ICH entre os períodos sazonais é necessário 

observar dos dados de temperatura, umidade relativa e velocidade dos ventos (mostrados no 

próximo tópico). Neles é possível perceber que não houveram grandes diferenças nas 

temperaturas entre o PC e o PS (como pode ser confirmado na Tabela 18 – tópico 4.2.3); a 

umidade variou de um período para o outro (TABELA 19 – tópico 4.2.3), mais 

expressivamente em alguns pontos do que em outros; e a velocidade do vento variou 

consideravelmente entre os períodos (TABELA 10 – tópico 4.2.1). Deste modo, como houve 

diferença significativa entre os períodos sazonais no ICH (TABELA 21), pode-se dizer que a 

variação da umidade exerceu influência um pouco maior do que a temperatura nos resultados 

do ICH. Segundo Santos et al. (2011), a água presente na atmosfera funciona como reguladora 

térmica, absorvendo o calor do sol e o conservando por certo período de tempo para em 

seguida devolver à atmosfera na forma de fluxo de calor sensível, assim, quanto mais água no 

ar (maior umidade) mais calor será absorvido. 

Outras variáveis que podem ter exercido alguma influência para um ICH mais 

elevado durante o PC foram a velocidade do vento e a altura da CLP neste período. Embora 

tais parâmetros não entrem no cálculo do índice, os ventos atuam fortemente na sensação de 

conforto em Fortaleza. No PC a velocidade dos ventos é muito baixa em relação ao PS, o que 

influencia na temperatura do ar e consequentemente no conforto térmico nos dois períodos 
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sazonais. A CLP, que se encontra mais baixa no PC do que no PS, pode influenciar 

indiretamente no conforto, pois funciona como um “tampão” para a dispersão dos poluentes 

atmosféricos e para a atuação de outros elementos climáticos, como já foi melhor explicado 

no tópico 4.2.1. 

 Ainda conforme o Gráfico 23, um fato chamou atenção dentre os dados: o 

resultado do ponto CBM. É notório a grande variação do ICH entre os períodos sazonais do 

ponto CBM. O local em questão situa-se na orla de Fortaleza, onde há uma das maiores 

densidades de edifícios na cidade. Verificou-se neste ponto a grande influência da 

verticalização no conforto térmico local, aliada à ação dos materiais de construção no 

aumento da temperatura e à baixa circulação do vento no PC, proporcionando, assim, o maior 

desconforto térmico verificado no estudo, devido à formação de uma zona mais quente sobre 

o calçadão. Já no PS houve uma diminuição relevante no ICH neste ponto, o que pode estar 

associado ao aumento da velocidade do vento, à diminuição da umidade neste período e à 

mudança na direção dos ventos (FIGURA 21).  

 Tal resultado também foi observado por Rocha et al., (2016), nos mesmos pontos 

considerados. Foi encontrado pela autora deste trabalho em um estudo anterior (ROCHA et 

al., 2016), realizado nos mesmos pontos. Foi encontrado um maior desconforto térmico no 

ponto CBM no PC, único local classificado como “desconforto suportável”, e os outros dois 

pontos, CCr e PPF, foram classificados como “graus de conforto variando”.       

 Na comparação dos resultados entre manhã e tarde (GRÁFICO 24), pode-se 

observar que os ICH verificados durante a tarde em todos os pontos estudados foram maiores 

do que os da manhã, principalmente no PC (houve diferença significativa na média dos níveis 

de conforto entre manhã e tarde nos dois períodos sazonais, conforme a Tabela 21), cuja 

maioria dos pontos neste período atingiu a classificação “desconforto suportável” durante a 

tarde no PC.  

 A variabilidade diurna do vento à superfície é resultante da atuação de fenômenos 

de várias escalas de tempo e espaço. Essa variação está diretamente relacionada com sistemas 

de circulação local e em mesoescala dentre os quais estão as circulações geradas por 

contrastes térmicos no ar situado em um mesmo nível de altitude sobre superfícies com 

características e/ou inclinações diferentes, como as brisas marítima e terrestre, os ventos 

anabáticos e catabáticos, os ventos de vale e de drenagem e as circulações não-convencionais 

(PIELKE e SEGAL, 1986). 

 Desta forma, não é possível afirmar qual elemento climático mais contruibuiu 

para um melhor conforto térmico durante o período da manhã, devido às várias forçantes que 
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atuam dentro de um centro urbano. No caso deste estudo foram verificadas maiores 

temperaturas no período da tarde em todos os pontos (nos dois períodos sazonais), maior 

umidade durante a manhã no PC e maior durante a tarde no PS (na maioria dos pontos) e 

maior velocidade dos ventos durante a manhã (na maioria dos pontos), principalmente no PC, 

bem como atividades humanas mais intensas à tarde. Todos esses fatores podem ter 

contribuído diretamente com o maior descoforto térmico encontrado no perído da tarde.   

 Os Gráficos 25 e 26 mostram a Temperatura Aparente de Repelli para cada local 

estudado, durante a semana, domingo, manhã e tarde, nos dois períodos sazonais, 

respectivamente. A Tabela 22 expõe os níveis de significância das variações entre os períodos 

de coleta. 

 Pode-se perceber, primeiramente no Gráfico 25, que a temperatura aparente não 

variou muito entre o PC e o PS em quase todos os pontos estudados, com exceção do ponto 

CBM no PC que obteve uma grande variação (não houve diferença significativa na média dos 

níveis da temperatura entre todos os períodos de coleta, conforme a Tabela 22), e que 

praticamente não houve variações entre semana e domingo em todos os pontos. 

 

Gráfico 25 – Temperatura Aparente (ºC) – semana e domingo 
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Gráfico 26 – Temperatura Aparente (ºC) – manhã e tarde 
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Tabela 22 – Teste t de Student para a Temperatura Aparente de Repelli 

Temperatura 

Aparente 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Valor 

de t 

Interpretação dos 

valores de t 

Sig. 

(α = 0,05) 

Inferior Superior 

PC – PS -1,24 2,96 ,99 PC = PS ,358
*
 

Sem PC – Dom PC -,06 ,92 2,12 Sem PC = Dom PC ,078
*
 

Sem PS – Dom PS -,06 ,92 2,12 Sem PS = Dom PS ,078
*
 

Sem PC – Sem PS -,77 2,77 1,38 Sem PC = Sem PS ,216
*
 

Dom PC – Dom PS -1,06 3,06 1,18 Dom PC = Dom PS ,281
*
 

Manhã PC – Tarde PC -2,10 1,10 -,76 Manhã PC = Tarde PC ,474
*
 

Manhã PS – Tarde PS -,39 ,24 -,54 Manhã PS = Tarde PS ,604
*
 

Manhã PC – Manhã PS -1,71 2,99 ,66 Manhã PC = Manhã PS ,529
*
 

Tarde PC – Tarde PS -1,08 3,23 1,21 Tarde PC = Tarde PS ,270
*
 

* α > 0,05 – não há diferença significativa entre os pares 

 

  

 Diferentemente do ICH de Anderson, a Temperatura Aparente de Repelli foi feita 

especificamente para a região Nordeste do Brasil, demostrando, assim, um resultado mais 

aproximado da realidade de Fortaleza: baixa amplitude térmica durante todo o ano e na maior 

parte da cidade. Além disso, as faixas de temperatura e umidade dentro de cada classificação 
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da temperatura aparente são maiores do que as do ICH. Deste modo, como há uma baixa 

amplitude térmica na cidade, os pontos estudados obtiveram a mesma classificação 

(“precaução”, com exceção do ponto CBM no PC), ademais todos os locais deste estudo são 

áreas abertas, sendo mais difícil encontrar classificações como “perigo” e “extremo perigo”. 

 A alta temperatura aparente do ponto CBM no PC – classificado como “extrema 

precaução”, o único que saiu do padrão dos resultados, conforme o Gráfico 25 – confirmou o 

que já foi mostrado acima pelos dados do ICH (GRÁFICOS 23 e 24): a influência da 

verticalização no conforto térmico local, aliada à ação dos materiais de construção no 

aumento da temperatura e à baixa circulação do vento no PC proporciona um maior 

desconforto térmico no local. A temperatura aparente verificada neste ponto (34ºC e 39ºC) 

pode causar efeitos negativos sobre o funcionamento do organismo humano.  

 No Gráfico 26, pode-se observar as temperaturas aparentes durante a manhã e a 

tarde nos dois períodos sazonais. Não houve grandes variações entre os dois períodos do dia 

na maioria dos pontos estudados, e que, diferentemente do ICH, as variações de umidade 

relativa entre os períodos sazonais e entre os dois períodos do dia estudados não exercem 

influência significativa no conforto térmico da maior parte da cidade.  

 As maiores variações entre manhã e tarde foram verificadas nos pontos CBM, 

CCr e PPF. A temperatura aparente da manhã e da tarde do ponto CCr no PC foram maiores 

do que no PS. Este fato pode estar ligado ao aumento relevante da velocidade do vento no PS 

neste ponto (mostrada posteriormente), proporcionando um aumento do conforto térmico no 

local. No ponto PPF, a manhã no PC ficou com a mais baixa temperatura aparente verificada 

no estudo. Este fato pode estar ligado a um evento de precipitação isolado ocorrido no 

momento da coleta, aliado a influência da vegetação na amenização da temperatura do local. 

 No estudo de Maciel, Nascimento e Zanella (2012) foram encontrados resultados 

semelhantes aos deste estudo. Os autores também utilizaram a Temperatura Aparente de 

Repelli para medir a sensação térmica em terminais de ônibus na cidade de Fortaleza. Eles 

verificaram que, mesmo com a influência da grande movimentação de ônibus e pessoas 

durante todo o dia, as temperaturas aparentes em todos os locais estudados foram classificadas 

como “precaução” e “extrema precaução”, assim como as deste estudo.   
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4.3.3 Parâmetros meteorológicos 

Nesse tópico serão apresentados os dados auxiliares da pesquisa, que não são 

considerados indicadores, mas são tão importantes quanto eles, pois influenciaram direta e/ou 

indiretamente nos resultados deste estudo. 

Pode-se verificar no Gráfico 27 que não houve grandes variações de temperatura 

entre o PC e o PS e nem entre semana e domingo, mostrando que Fortaleza não possui uma 

alta amplitude térmica no decorrer do ano e na maior parte da cidade. Esse fato é melhor 

evidenciado no PS. As baixas amplitudes são esperadas para cidades como Fortaleza que se 

localizam próximas à linha do Equador, pois a latitude tem forte influência no comportamento 

térmico. 

 

Gráfico 27 – Temperatura (ºC) – semana e domingo; manhã e tarde 
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 Na comparação entre os locais estudados, a variação da temperatura é mais clara 

entre os pontos CBM e PPF – maior e menor temperatura verificada no estudo, 

respectivamente – no PC. Essa diferença de temperatura entre os dois pontos pode estar ligada 

à presença marcante de vegetação no ponto PPF. De acordo com Furtado (1994) a vegetação 

atua fortemente no controle da temperatura do ambiente através do sombreamento, que reduz 

a conversão de energia radiante sensível, consequentemente reduzindo as temperaturas de 

superfície dos objetos sombreados, e através do consumo da energia para a evapotranspiração 

na superfície da folha, resfriando a folha e o ar adjacente dado à troca de calor latente, ou seja, 
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a vegetação retira calor do meio e o transforma e não armazena calor como ocorre nos 

materiais de construção. 

 Ainda conforme o Gráfico 27, pode-se observar que houve uma variação mais 

notória entre manhã e tarde nas temperaturas do PC em alguns pontos estudados, cuja 

temperatura durante a tarde é maior do que pela manhã. Este fato pode estar ligado ao 

comportamento das atividades humanas, à variação de umidade durante o dia e, 

possivelmente, a ação das brisas marítimas e terrestres. 

 Quanto aos dados de umidade, apresentados no Gráfico 28, pode-se perceber que 

há uma maior variação entre os períodos sazonais e entre os dois períodos do dia analisados 

quando comparados aos dados de temperatura. Na maioria dos pontos estudados há uma 

maior umidade no PC, na semana, durante a manhã no PC e durante a tarde no PS (a diferença 

verificada neste período entre manhã e tarde foi pouco relevante). Essa maior umidade 

verificada durante a manhã está ligada ao aumento da temperatura a tarde, dado que a 

umidade é inversamente proporcional à temperatura do ar. 

 

Gráfico 28 – Umidade (%) – semana e domingo; manhã e tarde 
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Outro dado evidente no Gráfico 28 é a maior umidade registrada no ponto PPF, 

principalmente no PC. Por ser o local considerado mais arborizado do estudo, este ponto 

mostra a influência da vegetação na diminuição da temperatura local e por sua vez no 

aumento da umidade, além da vegetação produzir vapor d´água. Costa (2003), explica que a 

vegetação interfere na composição do microclima de forma parecida com as das massas 

d’água. Ela absorve energia em forma de calor e a utiliza no processo de fotossíntese 
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liberando energia em forma de oxigênio e gás-carbônico, renovando o ar atmosférico e 

produzindo vapor d’água, que umidifica o ar. 

 O Gráfico 29 mostra as velocidades dos ventos em todos os períodos de coleta. É 

possível verificar com clareza que as maiores velocidades registradas foram no PS, 

característica padrão deste elemento climático em Fortaleza (ventos mais intensos entre os 

meses de agosto e outubro), pela maior intensidade dos ventos alísios devido ao 

fortalecimento do anticiclone do Atlântico Sul e a maior distância da ZCIT do hemisfério sul 

nesta época do ano. Entre semana e domingo, a maioria dos pontos obteve maior velocidade 

aos domingos, principalmente no PC. E entre manhã e tarde, a maioria dos pontos obteve 

maior velocidade durante a manhã, principalmente no PC.  

 

Gráfico 29 – Velocidade do vento no sentido horizontal (m/s) – semana e domingo; manhã e 

tarde 
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Outro episódio a ser ressaltado no Gráfico 29 são as maiores velocidades dos 

ventos registradas no estudo, que foram os pontos CCr e CHM, no PC, e os pontos CCr e 

PNS, no PS. Este fato está diretamente ligado a rugosidade urbana, pois esses três pontos 

citados se localizam em áreas abertas, com pouca verticalização próxima, não havendo 

barreiras (edifícios) para amortecer a intensidade dos ventos. Isso pode ser confirmado pelos 

pontos com menores velocidades (PMD, PPF e PLT), praças situadas em bairros altamente 

edificados.  

As Figuras 28 – 34 representam as direções dos ventos, juntamente com a média 

das velocidades, em todos os períodos coletados de cada ponto estudado. Nelas é possível 
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perceber o quão influente é a rugosidade urbana na ação dos ventos dentro da cidade. As rosas 

dos ventos mostram somente os ventos com velocidade a partir de 0,5 m/s, velocidades abaixo 

disso são classificadas como “ventos calmos”. Ventos representados pela cor vermelha 

possuem velocidades entre 0,5 – 2,1 m/s; os de cor amarela possuem velocidade entre 2,1 – 

3,6 m/s; e os de cor azul entre 3,6 – 5,7 m/s.  

O que as figuras a seguir deixam mais claro é que os pontos estudados situados 

em locais com alta densidade de construções verticais e, também, de vegetação, 

principalmente de alto porte, possuem direções dos ventos bastante diferentes da direção 

predominante da cidade (direção sudeste) e várias direções registradas em um único período 

coletado, como os pontos CBM, PMD, PPF e PLT, principalmente. Já os pontos CCr e CHM 

(especialmente), locais que possuem poucos edifícios próximos, se aproximaram mais da 

direção predominante de Fortaleza. 

 

Figura 28 – Rosas dos ventos (direção + velocidade em m/s) do ponto CBM 
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Figura 29 – Rosas dos ventos (direção + velocidade em m/s) do ponto CCr 

  

  
 

 

 

Figura 30 – Rosas dos ventos (direção + velocidade em m/s) do ponto PMD 
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Figura 31 – Rosas dos ventos (direção + velocidade em m/s) do ponto PPF 
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Figura 32 – Rosas dos ventos (direção + velocidade em m/s) do ponto PNS 

  

  
 

 

 

Figura 33 – Rosas dos ventos (direção + velocidade em m/s) do ponto CHM 
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Figura 34 – Rosas dos ventos (direção + velocidade em m/s) do ponto PLT 

  

  
 

 

 

 

Tarde PC Tarde PS 

Manhã PC Manhã PS 

Tarde PC Tarde PS 



137 

 

 

4.4 Risco à saúde  

4.4.1 Exposição ao material particulado 

A partir das concentrações de MP10 e MP2,5 foi calculado o quanto os usuários de 

cada local estudado estão expostos a esse material, levando em considerção o tempo que a 

pessoa pratica atividade física diariamente, a taxa de respiração de uma pessoa em 

movimentos rápidos e a concentração do poluente.  

O Gráfico 30 apresenta os níveis de exposição para MP2,5 e MP10 verificados nos 

locais estudados durante a manhã e a tarde nos dois períodos sazonais. Quanto à exposição ao 

MP2,5, é possível observar que todos os pontos ultrapassaram o limite de exposição permitido 

pela OMS durante a tarde no PC e dois pontos (CBM e PMD) no PS. Para o limite da US-

EPA, três pontos (CBM, PMD e PNS) ultrapassaram no PC, e dois pontos (CBM e PMD) no 

PS, também durante a tarde. O ponto PMD foi o único que ultrapassou um pouco o limite 

estabelecido pela OMS durante a manhã no PC.   

    

Gráfico 30 – Exposição ao MP2,5 e MP10 – manhã e tarde  
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Para os níveis de exposição ao MP10, ainda conforme o Gráfico 30, somente os 

pontos PPF e PLT durante a tarde no PC não ultrapassaram o limite de exposição permitido 

pela OMS, todos os outros ultrapassaram. No PS, somente os pontos CBM e PMD, também 
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durante a tarde, ultrapassaram o limite da OMS. Quanto aos limites de exposição à MP10 

estabelecidos por outros órgãos, nenhum ponto atingiu ou ultrapassou o mesmo.  

Deste modo, foi possível perceber que o período da tarde, principalmente no PC, 

na maioria dos pontos estudados oferecem risco à saúde dos seus usuários. Outro fato 

observado é que o único ponto que não excedeu os limites máximos permitidos pelos órgãos 

ambientais e de saúde para os dois tipos de MP foi o PPF, mostrando a capacidade da 

vegetação em amenizar os níveis de partículas suspensas no local. O ponto CCr não excedeu 

nenhum limite quanto ao MP2,5, e excedeu um pouco o limite da OMS durante a tarde no PC, 

mostrando a eficiência da ação do vento na dispersão das partículas em suspensão, pois foi o 

ponto que obteve a maior velocidade do vento verificada no estudo.  

 

 

4.4.2 Risco de câncer a CCs  

A estimativa do risco de câncer, para um tempo de exposição de 5 anos, foi feita 

somente para os compostos formaldeído e acetaldeído, pois do grupo dos CCs estudados eles 

são os únicos com pontecial carcinogênico, conforme o sistema IRIS (US-EPA). 

O Gráfico 31 mostra o risco de câncer estimado para cada local estudado durante 

a manhã e a tarde nos dois períodos sazonais, primeiramente ao formaldeído e abaixo para o 

acetaldeído. Deste modo, quanto à estimativa do risco de câncer ao formaldeído, é possível 

perceber que todos os pontos ultrapassaram o limite máximo estabelecido pela NIOSH para 

não haver risco algum à saúde das pessoas, principalmente no PS, onde há mais concentração 

desses dois compostos devido à maior produção fotoquímica, como já foi explicado 

anteriormente. O limite da OMS foi excedido somente pelos pontos CBM (no PS), PMD 

(somente durante a tarde no PS) e CHM (no PC). O ponto CHM, no PC, excedeu os outros 

limites estabelecidos pelo órgão ambiental norte americano, EPA, e pela norma brasileira NR-

15 – que regulamenta os níveis desses compostos somente para ambientes internos e 

ocupacionais –, oferecendo alto risco à saúde dos seus usuários. Quanto à estimativa do risco 

de câncer ao acetaldeído, observa-se que todos os pontos estudados ficaram abaixo dos limites 

estabelecidos por órgãos ambientais e de saúde (por essa razão não há limites expressos no 

gráfico).  
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Gráfico 31 – Risco de câncer ao formaldeído e acetaldeído – manhã e tarde  
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O Gráfico 31 apresentou somente a estimativa do risco de câncer para homens, 

tanto para formaldeído quanto para acetaldeído. A mulher apresenta, em média, uma maior 

expectativa de vida e um menor peso corpóreo, aumentando, assim, a chance de desenvolver 

câncer pela inalação desses dois compostos por longo período de tempo. Neste estudo, 

verificou-se que para a mulher o risco de câncer é 9% maior do que para o homem. 

A autora deste trabalho encontrou resultados semelhantes em seu estudo anterior 

(ROCHA et al., 2016). Em três dos sete pontos estudados neste trabalho (CBM, CCr e PPF), 

para um cenário de exposição de 35 anos, os pontos CCr e PPF também ultrapassaram os 

limites estabelecidos pela NIOSH. O ponto CBM, no ano em que foi feito o estudo (2014), 

não ultrapassou nenhum limite máximo estabelecido pelos órgãos ambientais e de saúde, 

obtendo um resultado diferente dois anos depois.  

   

 

4.5 Sazonalidade climática e variação temporal dos indicadores estudados 

Os Gráficos 32 e 33 apresentam uma síntese dos resultados de cada indicador 

estudado no período chuvoso e no seco, através da razão PC/PS para verificar qual período 

sazonal mais influenciou nos resultados dos dados coletados. Desta maneira, é possível 

perceber claramente que os maiores níveis da maioria dos indicadores foram encontrados no 
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PC, sendo este período considerado pelo estudo como mais favorável à poluição atmosférica, 

principalmente. Os outros indicadores, ruído e conforto térmico, se mantiveram estáveis nos 

dois períodos sazonais. 

Os CCs apresentaram maiores níveis no PS em praticamente todos os pontos, com 

exceção dos pontos CHM (por causa do elevado nível de formaldeído encontrado no PC) e 

PLT, que não obteve variação nos níveis dos CCs entre os dois períodos (PC/PS = 1,04). O 

MP10 e MP2,5 apresentaram maiores níveis no PC em todos os pontos estudados. Os níveis de 

UFC de fungos e bactérias não obtiveram um padrão, a maioria dos pontos apresentaram 

maiores níveis de fungos no PC, com exceção dos pontos CCr e CHM (não obteve variação 

entre os períodos); e para bactérias, a maioria ds pontos apresentaram maiores níveis no PS, 

com exceção dos pontos PMD, PPF e PLT. A média dos níveis de ruído não mudou de um 

período para o outro em todos os pontos, e o conforto térmico também se mostrou estável nos 

dois períodos sazonais na maioria dos pontos estudados, com exceção do ponto CBM que 

obteve um maior desconforto no PC. 

 

Gráfico 32 – Razão PC/PS de todos os indicadores nos pontos CBM, CCr e PMD 
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Gráfico 33 – Razão PC/PS de todos os indicadores nos pontos PPF, PNS, CHM e PLT 
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Os Gráficos 34 e 35 apresentam uma síntese dos resultados de cada indicador 

estudado nos período da manhã e da tarde, através da razão Manhã/Tarde para verificar qual 

período do dia mais influenciou nos resultados dos dados coletados. Desta maneira, é possível 

perceber claramente que os maiores níveis da maioria dos indicadores foram encontrados no 

período da tarde, sendo este período considerado pelo estudo como mais favorável à poluição 

atmosférica, principalmente. Os outros indicadores, ruído e conforto térmico, se mantiveram 

estáveis nos dois períodos do dia. 

Os CCs apresentaram maiores níveis no período da manhã em praticamente todos 

os pontos, com exceção do ponto PLT, que obteve maiores níveis no período da tarde. O 

MP10 e MP2,5 apresentaram maiores níveis no período da tarde em todos os pontos estudados. 

Os níveis de UFC de fungos e bactérias não obtiveram um padrão, a maioria dos pontos 

apresentaram maiores níveis de fungos no período da manhã, com exceção dos pontos CBM, 

PNS e PLT; e para bactérias, a maioria dos pontos apresentaram maiores níveis no período da 

tarde, com exceção somente do ponto PMD. A média dos níveis de ruído não mudou muito da 

manhã para a tarde na maioria dos pontos (os pontos CBM, CCr, PMD e PLT obtiveram 

níveis um pouco maiores no período da tarde). E o conforto térmico também se mostrou 

estável nos dois períodos do dia na maioria dos pontos estudados, que, como o ruído, 

apresentou alguns pontos com desconforto um pouco maior no período da tarde. 
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Gráfico 34 – Razão Manhã/Tarde de todos os indicadores nos pontos CBM, CCr e PMD 
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Gráfico 35 – Razão Manhã/Tarde de todos os indicadores nos pontos PPF, PNS, CHM e PLT 
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4.6 Perfil socioeconômico e percepção ambiental dos usuários  

O ambiente natural assim como os ambientes construídos é percebido de acordo 

com os valores e as experiências individuais dos homens onde são atribuídos valores e 

significados em um determinado grau de importância em suas vidas.  De acordo com Melazo 
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(2005), a percepção individual ocorre através dos órgãos dos sentidos associados a atividades 

cerebrais. As diferentes percepções do mundo estão relacionadas às diferentes personalidades, 

à idade, às experiências, aos aspectos socioambientais, à educação e à herança biológico, 

assim, cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em 

que vive. As respostas ou manifestações daí decorrentes são resultado das percepções 

(individuais e coletivas), dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa. 

Os Gráficos 36 – 42 apresentam os dados de percepção ambiental dos usuários de 

cada local estudado, registrados a partir das entrevistas aplicadas nos mesmos horários das 

coletas dos dados ambientais. 

O Gráfico 36 mostra a percepção ambiental dos usuários do ponto CBM. Nela é 

possivel observar que a maioria dos frequentadores do calçadão julgam a qualidade do ar 

como “boa”; a qualidade sonora como “ruim”; o conforto térmico como “bom”; a arborização 

como “boa” ou “regular”; a quantidade de edifícios próximos como “ruim”; e a estética como 

“boa”. Deste modo, quando esses dados de percepção são confrontados com os dados 

ambientais reais coletados, percebe-se que os usuários do ponto CBM tem uma boa percepção 

de qualidade ambiental, pois os únicos dados que se divergiram foram o de conforto térmico, 

cujo ponto foi o que obteve maior desconforto, e o de arborização, que, conforme a Figura 10 

(tópico 3.1.2), possui pouca arborização no calçadão.   

 

Gráfico 36 – Percepção ambiental dos usuários do ponto CBM 

6,67%

30%

56,67%

6,67%

 

 

Qualidade do ar

 Ótimo

 Bom

 Regular

 Ruim

43,33%

23,33%

33,33%

0%

 

 

Ruído

30%

26,67%

36,67%
6,67%

 
 

Conforto Térmico

23,33%

33,33%

33,33% 10%

 

 

Arborização

40%

36,67%

23,33%

0%

 

 

Edificação próxima

16,67%

26,67%

40%

16,67%

 

 

Estética

 



144 

 

 

 

O Gráfico 37 mostra a percepção ambiental dos usuários do ponto CCr. Nela é 

possivel observar que a maioria dos frequentadores do calçadão julgam a qualidade do ar 

como “boa”; a qualidade sonora como “ruim”; o conforto térmico como “bom”; a arborização 

como “ótima”; a quantidade de edifícios próximos como “ótima”; e a estética como “ótima” 

ou “boa”. Deste modo, quando esses dados de percepção são confrontados com os dados 

ambientais reais coletados, percebe-se que os usuários do ponto CCr tem uma ótima 

percepção de qualidade ambiental, pois o único dado que se divergiu foi o de qualidade do ar, 

cujo ponto obteve altos níveis de MP e de fungos e bactérias.   

 

Gráfico 37 – Percepção ambiental dos usuários do ponto CCr 
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  O Gráfico 38 mostra a percepção ambiental dos usuários do ponto PMD. Nela 

é possivel observar que a maioria dos frequentadores da praça julgam a qualidade do ar como 

“boa”; a qualidade sonora como “boa” ou “regular”; o conforto térmico como “bom”; a 

arborização como “ótima”; a quantidade de edifícios próximos como “boa” ou “regular”; e a 

estética como “ótima” ou “boa”. Deste modo, quando esses dados de percepção são 

confrontados com os dados ambientais reais coletados, percebe-se que os usuários do ponto 

PMD tem uma boa percepção de qualidade ambiental, pois os únicos dados que se divergiram 

foram o de qualidade do ar, cujo ponto obteve altos níveis de acetaldeído, MP e fungos e 
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bactérias, e o de edificação, que, conforme a Figura 11 (tópico 3.1.1), a praça possui alta 

densidade de edificação próxima.   

 

Gráfico 38 – Percepção ambiental dos usuários do ponto PMD 
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  O Gráfico 39 mostra a percepção ambiental dos usuários do ponto PPF. Nela é 

possivel observar que a maioria dos frequentadores da praça julgam a qualidade do ar como 

“boa”; a qualidade sonora como “regular”; o conforto térmico como “bom”; a arborização 

como “ótima”; a quantidade de edifícios próximos como “boa”; e a estética como “ótima”. 

Deste modo, quando esses dados de percepção são confrontados com os dados ambientais 

reais coletados, percebe-se que os usuários do ponto PPF tem uma ótima percepção de 

qualidade ambiental, pois o único dado que se divergiu foi o de edificação, cujo ponto, 

conforme a Figura 12 (tópico 3.1.1), possui alta densidade de edificação próxima. 
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Gráfico 39 – Percepção ambiental dos usuários do ponto PPF 
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 O Gráfico 40 mostra a percepção ambiental dos usuários do ponto PNS. Nela é 

possivel observar que a maioria dos frequentadores da praça julgam a qualidade do ar como 

“regular”; a qualidade sonora como “bom”; o conforto térmico como “bom”; a arborização 

como “boa”; a quantidade de edifícios próximos como “boa” ou “regular”; e a estética como 

“regular”. Deste modo, quando esses dados de percepção são confrontados com os dados 

ambientais reais coletados, percebe-se que os usuários do ponto PNS tem uma boa percepção 

de qualidade ambiental, pois os únicos dados que se divergiram foram o de qualidade do ar, 

cujo ponto obteve altos níveis de CCs e bactérias, e o de qualidade sonora. 
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Gráfico 40 – Percepção ambiental dos usuários do ponto PNS 
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  O Gráfico 41 mostra a percepção ambiental dos usuários do ponto CHM. Nela 

é possivel observar que a maioria dos frequentadores do calçadão julgam a qualidade do ar 

como “boa”; a qualidade sonora como “ruim”; o conforto térmico como “ótimo”; a 

arborização como “ruim”; a quantidade de edifícios próximos como “ótimo”; e a estética 

como “regular”. Deste modo, quando esses dados de percepção são confrontados com os 

dados ambientais reais coletados, percebe-se que os usuários do ponto CHM tem uma ótima 

percepção de qualidade ambiental, pois o único dado que se divergiu foi o de qualidade do ar, 

cujo ponto obteve altos níveis de MP e formaldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

Gráfico 41 – Percepção ambiental dos usuários do ponto CHM 
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  O Gráfico 42 mostra a percepção ambiental dos usuários do ponto PLT. Nela é 

possivel observar que a maioria dos frequentadores da praça julgam a qualidade do ar como 

“boa”; a qualidade sonora como “bom”; o conforto térmico como “bom”; a arborização como 

“bom”; a quantidade de edifícios próximos como “boa” ou “ruim”; e a estética como “ótima”. 

Deste modo, quando esses dados de percepção são confrontados com os dados ambientais 

reais coletados, percebe-se que os usuários do ponto PLT tem uma boa percepção de 

qualidade ambiental, pois os únicos dados que se divergiram foi o de qualidade do ar, cujo 

ponto obteve altos níveis de MP e de bactérias, e o de qualidade sonora. 
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Gráfico 42 – Percepção ambiental dos usuários do ponto PLT 
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  Quanto à pergunta 13 da entrevista – A praça/calçadão é importante para a 

promoção da saúde a partir da prática de atividade física? – 100% dos usuários de todos os 

locais estudados responderam que consideram o local importante para a saúde com a prática 

de atividades físicas, mostrando que as pessoas estão cientes da importância do exercício para 

uma boa saúde fisica e mental e que as praças e calçadões da cidade são um incentivo para 

esse hábito saudável.  

 O Gráfico 43 apresenta algumas manifestações sentidas pelos usuários de cada 

local estudado provocadas, possivelmente, por algum tipo de alteração ambiental ou, até 

mesmo, pelo excesso de atividade física, como garganta seca, dores de cabeça, câimbra, falta 

de ar e fadiga devido ao barulho. Todos os pontos obtiveram poucas “queixas” (1,7% à 6,7% 

dos usuários).  Os pontos que obtiveram mais “queixas” foram o CCr e o CHM, 

principalmente devido a barulho provocado pelos automóveis e pelo aviões (no caso somente 

do ponto CHM), e os que obtiveram menos “queixas” foram os pontos PMD e PLT. 
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Gráfico 43 – Sintomas sentidos pelos usuários das áreas de estudo 
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 O Gráfico 44 apresenta as regionais de origem dos usuários entrevistados em cada 

local de estudo. É possível perceber, primeiramente, que o ponto CBM recebe pessoas de 

quase todas as regionais de Fortaleza, por ser um dos locais mais famosos para a prática de 

atividades físicas e para o lazer da cidade, pela sua extensão e por ser próximo ao mar, 

vantagem ressaltada por muitos dos entrevistados. O ponto CCr, além de receber pessoas de 

sua regional, recebe também pessoas das regionais II, III e IV, fato que evidencia sua 

qualidade por atrair usuários de outras três regionais. O ponto PMD, recebe também pessoas 

somente da regional VI, que faz divisa com a regional da praça, a II. O ponto PPF recebe 

também pessoas das regionais II (regional vizinha) e V (regional bem distante). O ponto PNS 

recebe também pessoas das regionais III e IV, duas regionais vizinhas. O ponto CHM recebe 

também pessoas somente da regional III, que faz divisa com a regional da praça, a IV. E o 

ponto PLT recebe também pessoas das regionais IV, V e VI, fato que evidencia sua qualidade 

por atrair usuários de outras três regionais. 
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Gráfico 44 – Regional de origem dos usuários 
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  Os Gráficos 45 e 46 apresentam os graus de instrução e as ocupações dos 

usuários de cada local estudado. O ponto CBM recebe diariamente um maior número de 

pessoas com grau de instrução “superior completo” e ocupação como “trabalho formal”. O 

ponto CCr tem a maioria de seus usuários com graus de instrução “fundamental incompleto” 

ou “médio completo” e ocupações como “estudante” ou “trabalho formal”. O ponto PMD tem 

a maioria de seus usuários com grau de instrução “médio completo” e ocupação como 

“trabalho formal”. O ponto PPF tem a maioria de seus usuários com graus de instrução 

“médio completo” ou “superior completo” e ocupação como “aposentado”. O ponto PNS tem 

a maioria de seus usuários com grau de instrução “médio completo” e ocupação como 

“rabalho formal”. O ponto CHM tem a maioria de seus usuários com grau de instrução 

“médio completo” e ocupação como “trabalho formal”. E o ponto PLT tem a maioria de seus 

usuários com grau de instrução “médio completo” e ocupação como “trabalho formal”.   
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Gráfico 45 – Graus de instrução dos usuários  
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Gráfico 46 – Ocupação dos usuários  
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 O Gráfico 47 mostra as rendas mensais médias dos usuários de cada local 

estudado. Nele é possível observar que o ponto que recebe usuários com maior renda é o PPF 

e o ponto que recebe usuários com menor renda é o CHM. 

 

Gráfico 47 – Renda mensal média dos usuários  
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4.7 Índice de Qualidade Ambiental (IQA) 

 Após todas as análises e discussões foi elaborado um Índice de Qualidade 

Ambiental de locais utilizados para a prática de atividades físicas e lazer de Fortaleza, a partir 

dos sete pontos estudados, a fim de hierarquizar esses pontos e caracterizá-los.  

 A Tabela 23 mostra os sub-índices do IQA, Índice de Qualidade do Ar (IA), 

Índice de Qualidade Sonora (IS), Índice de Conforto Térmico (ICT) e o Índice de 

Infraestrutura (II). Nela estão expressos os valores hierarquizados do índice com seus 

respectivos locais. Quanto mais próximo de 1 for o valor desse índice, melhor é a qualidade 

do local. 

 No “ranking” do IA tem-se o ponto PPF com a melhor qualidade do ar e o ponto 

CHM com a pior qualidade. No IS tem-se o ponto PMD com a melhor qualidade sonora e o 

ponto PNS com a pior qualidade. No ICT tem-se o ponto PPF com o melhor conforto térmico 

e o ponto PLT com o pior. E no II tem-se o ponto PPF com a melhor qualidade em 

infraestrutura e o ponto CHM com a pior.   
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Tabela 23 – Hierarquização dos quatro sub-índices do IQA 

 IA IS ICT II 

Valores Locais Valores Locais Valores Locais Valores Locais 

1º 0,82 PPF 0,94 PMD 0,82 PPF 0,84 PPF 

2º 0,71 CBM 0,68 PPF 0,67 PNS 0,76 PLT 

3º 0,71 PNS 0,67 PLT 0,63 CCr 0,67 CCr 

4º 0,64 PLT 0,49 CBM 0,63 PMD 0,66 CBM 

5º 0,52 CCr 0,48 CHM 0,61 CHM 0,59 PMD 

6º 0,5 PMD 0,29 CCr 0,49 CBM 0,5 PNS 

7º 0,49 CHM 0,15 PNS 0,4 PLT 0,33 CHM 

*1º = melhor / 7º = pior 

 

 Deste modo, foi possível observar que o ponto PPF, dentre os quatro sub-

índices, foi o melhor em três, ficando em 2º lugar somente em qualidade sonora. A boa 

qualidade ambiental verificada neste ponto pode está diretamente ligada à presença relevante 

de vegetação em toda a praça, justificando seu 1º lugar em qualidade do ar e em conforto 

térmico, e, também, seu 2º lugar em qualidade sonora. Além disso, a praça foi adotada no ano 

de 2015 por uma empresa privada que a reformou e a mantém em boas condições, o que 

justifica seu 1º lugar em qualidade de infraestrutura. 

   Estudos anteriores como os de Gomes e Soares (2003), Rocha et al. (2004), 

Lima Neto et al. (2007), Shams et al. (2009), Freitas et al. (2015) e Rocha et al. (2016),  

comprovaram a eficiência da ação da vegetação em minimizar a poluição do ar, por gases e 

partículas; melhorar o conforto térmico local, por sua capacidade de aumentar a umidade e 

diminuir a temperatura; e amenizar os níveis de ruído do local. Vale ressaltar que nem sempre 

a vegetação é uma aliada na melhoria da qualidade do ar de uma área, pois, dependendo do 

posicionamento de uma cobertura vegetal, pode haver o aprisionamento de gases e partículas 

no local, contribuindo com a poluição atmosférica. Assim, faz-se necessário um estudo prévio 

para a implantação e a implementação de uma cobertura vegetal em uma área para este fim. 

Os dois pontos que possuem mais vegetação do estudo são o PPF e o PMD, 

conforme as Figuras 12 e 13 no tópico 3.1.2. O ponto PMD está localizado entre quatro ruas 

estreitas, onde há baixo fluxo de automóveis – característica que contribuiu para possuir a 

melhor qualidade sonora do estudo – ,e é rodeada por edifícios. No caso deste ponto a 

vegetação não foi eficiente em minimizar a poluição do ar e o desconforto térmico, devido ao 

grande número de edifícios próximo à praça, mas sim pode ter contribuído para o 
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aprisionamento da poluição sobre o local, pois há baixa circulação de ar, o que causa, 

também, mais desconforto térmico. 

Ainda conforme a Tabela 23, pode-se perceber que dentre os quatro sub-índices, o 

ponto CHM foi o pior em dois (IA e II), ficando em 5º lugar nos outros dois (IS e ICT). Este 

ponto pode ser caracterizado como o menos apropriado para a prática de atividades físicas e 

lazer do estudo, pois o calçadão rodeia um hospital, o que pode ter contribuído com a baixa 

qualidade do ar; se localiza ao lado de um shopping e próximo a uma faculdade, o que traz 

grande movimentação de veículos e de pessoas, podendo ter contribuído com a baixa 

qualidade sonora e do ar; não possui praticamente nenhuma vegetação, o que pode ter 

contribuído com o baixo conforto térmico; e não possui infraestrutura alguma para receber 

diariamente praticantes de atividades físicas. 

Os pontos PNS e PLT ficaram em último lugar nos índices de qualidade sonora e 

de conforto térmico, respectivamente. Primeiramente, o ponto PNS não tem uma localização 

favorável para uma boa qualidade ambiental. Ele fica próximo a uma grande avenida com alto 

tráfego de automóveis, principalmente veículos movidos à diesel; também fica próximo a um 

túnel que recebe um alto fluxo de automóveis diariamente; e se localiza vizinho a um 

shopping, o que aumenta a movimentação de veículos e de pessoas. Todos esses fatores 

podem ter contribuído com a baixa qualidade sonora do local. E o ponto PLT se localiza em 

uma área da cidade que favorece o desconforto térmico no local, um bairro que possui 

inúmeras construções verticais. Esses edifícios barram o vento, diminuindo a velocidade, 

mudam sua direção e aumentam a temperatura da região, devido ao tipo de material de 

construção usado. Desta maneira, todos esses fatores podem ter contribuído com a baixo 

conforto térmico do local. 

A Tabela 24 apresenta o Índice de Qualidade Ambiental (IQA), criado para 

identificar quais pontos de estudo são os melhores e quais os piores em qualidade ambiental, a 

partir da hierarquização dos valores padronizados. Deste modo, os pontos com melhor 

qualidade ambiental foram o PPF e o PMD e os pontos com pior qualidade ambiental foram o 

PNS e o CHM.   

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

Tabela 24 – Hierarquização do IQA  

 IQA 

Valores Locais 

1º 0,79 PPF 

2º 0,66 PMD 

3º 0,62 PLT 

4º 0,59 CBM 

5º 0,53 CCr 

6º 0,51 PNS 

7º 0,48 CHM 

*1º = melhor / 7º = pior 

 

 As principais características de cada local estudado que, provavelmente, 

influenciaram o resultado do IQA, para melhor ou pior, foram as seguinte: 

 Ponto PPF: local com maior cobertura vegetal do estudo; alto tráfego de veículos; 

localizado numa larga avenida da cidade; várias construções verticais próximo à 

praça; recentemente reformada.   

 Ponto PMD: presença marcante de vegetação no local; intensa verticalização 

próximo à praça; localizada no meio de quatro ruas bem estreitas; baixa circulação 

de ar; baixo tráfego de veículos.  

 Ponto PLT: moderada verticalização próximo à praça; moderado tráfego de 

veículos; presença de vegetação.    

 Ponto CBM: grande verticalização em frente ao calçadão; baixa circulação de ar; 

baixo tráfego de veículos; proximidade com o mar; alto tráfego de pessoas 

diariamente; principal ponto turístico da cidade. 

 Ponto CCr: localizado numa das avenidas com maior tráfego de veículos da 

cidade; pouca verticalização próximo ao calçadão; intensa circulação de ar. 

 Ponto PNS: localizado próximo a um shopping e a uma avenida com alto tráfego 

de veículos; segundo maior fluxo de veículos do estudo; presença de vegetação; 

quantidade moderada de edifícios próximo à praça. 

 Ponto CHM: localizado próximo à um shopping e à um hospital; ausência de 

vegetação; pouca verticalização próximo ao calçadão; intensa circulação de ar; 

moderado fluxo de veículos.    
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 Por fim, a Tabela 25 retrata as correlações entre as variáveis grau de instrução, 

ocupação e renda com o Índice de Qualidade Ambiental (IQA). Para as variáveis “grau de 

instrução” e “ocupação” foi feita a correlação de Spearman e para a variável “renda” foi feita 

a correlação de Pearson.  

 

Tabela 25 – Correlação das variáveis socioeconômicas com o IQA  

 Grau de instrução Ocupação Renda 

Correlação com o IQA 0,61 - 0,12 0,85 

Nível de significância 0,15* 0,8* 0,015 

* α > 0,05 – correlação não significativa 

 

 Observa-se que a variável “grau de instrução” se correlacionou moderadamente 

com o IQA, ou seja, ela não influencia tanto na qualidade ambiental dos locais estudados. A 

variável “ocupação” apresentou uma correlação negativa com o IQA e muito fraca, mostrando 

que ela não influencia na qualidade ambiental. E a variável “renda” se correlacionou 

fortemente com o IQA, isto é, quanto maior a renda dos usuários maior será a qualidade 

ambiental do local. Esta última variável apresentada mostra claramente que o perfil 

econônomico do bairro onde se localiza cada área estudada influencia bastante na qualidade 

ambiental do local, isto é, as melhores áreas públicas da cidade estão localizadas nos bairros 

mais “nobres”, fazendo com que as pessoas com maior renda sejam mais privilegiadas que as 

pessoas com menor renda. Mas esse resultado também pode ser interpretado de outra maneira: 

as pessoas com maior poder aquisitivo preservam mais e tem um maior zelo com as áreas 

públicas dos seus bairros que as pessoas com menor poder aquisitivo, tendo, assim, em seus 

bairros praças e calçadões com melhor qualidade ambiental. 
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5 CONCLUSÃO 

 Diante dos resultados observados ao longo dessa pesquisa, pode-se concluir que a 

qualidade do ar quanto aos CCs não foi ruim, pois a maioria dos pontos estudados não 

ultrapassou o limite máximo estabelecido como seguro à saúde humana pelos órgãos 

ambientais e de saúde internacionais. A qualidade do ar quanto aos OMs estava 

moderadamente poluído por bactérias na maioria dos pontos e não poluído por fungos em 

todos os pontos. E a qualidade do ar em termos de MP10 pode ser considerada boa, pois 

praticamente todos os pontos ficaram abaixo do limite estabelecido pelos órgãos 

regulamentadores, e quanto ao MP2,5 a qualidade não está boa, pois a maioria dos pontos 

utrapassou o limite da OMS. 

 A qualidade sonora foi ruim em todos os pontos estudados, pois foram verificados 

altos níveis de ruído nos locais, cujos pontos ultrapassaram os limites estabelecidos pelos 

órgãos e normas ambientais e de saúde nacionais e internacionais. O conforto térmico foi 

estável na maioria dos pontos estudados, se encontrando numa faixa de conforto aceitável que 

não causa mal-estar nas pessoas. 

 O risco à saúde humana quanto à exposição do MP foi maior para MP2,5 do que 

para MP10, cuja maioria dos pontos apresentou uma alta exposição das pessoas à essas 

partículas. Para o risco de câncer estimado ao formaldeído, todos os pontos ofereceram risco a 

seus usuários, pois ultrapassarram o limite máximo estabelecido por um órgão 

regulamentador internacional para não haver risco algum de câncer, e três destes pontos 

ultrapassaram os limites máximos de dois órgãos. Quanto ao risco de câncer estimado ao 

acetaldeído, nenhum dos pontos ofereceram risco à saúde dos seus usuários. 

 Verificou-se também a grande influência da sazonalidade climática nos 

indicadores estudados. Foi possível perceber que os maiores níveis dos indicadores de 

poluição atmosférica foram encontrados no PC; o conforto térmico foi um pouco melhor no 

PS, entretanto a diferença de um período para o outro foi pouco significativa; e o ruído se 

mantive estável nos dois períodos sazonais. Observou-se que a ação do vento é de grande 

importância para a qualidade do ar em Fortaleza, bem como para o conforto térmico. Além 

disso, observou-se que o melhor período do dia para a prática de exercícios físicos é a manhã, 

pelo menores níveis de poluição e melhor conforto térmico. 

 Com a aplicação das entrevistas e conversas informais com os usuários dos pontos 

estudados foi possível concluir que a percepção ambiental deles é boa, ou seja, a maioria 

destas pessoas consegue perceber os danos ambientais que ocorrem em um centro urbano e, 

consequentemente, a qualidade do ambiente em que ela está inserida. Além disso, pôde ser 
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verificado também que o perfil socioeconômico dos usuários influencia na qualidade 

ambiental dos pontos estudados. 

 O Índice de Qualidade Ambiental permitiu a verificação e a hierarquização dos 

pontos estudados, apontando que o melhor local do estudo para a prática de atividades físicas 

e lazer foi a Praça das Flores e o pior local foi o Calçadão do Hospital da Mulher. Com este 

resultado foi possível constatar a importância da vegetação na melhoria da qualidade 

ambiental local. 

 Portanto, faz-se necessário a melhoria da qualidade do combustível, do 

processo de combustão ou redução da frota veicular para minimizar os níveis de poluentes 

atmosféricos. Do mesmo modo, torna-se fundamental a implantação de áreas verdes na cidade 

para a mitigação do desconforto térmico, do ruído e, também, do material particulado em 

suspensão. 

É importante salientar que os resultados observados ao longo desta pesquisa 

devem ser encarados como indicativos e não conclusivos, pois um monitoramento maior se 

faz necessário para que conclusões definitivas possamser elaboradas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todos os objetivos do estudo conseguiram ser alcançados, porém algumas 

mudanças e aperfeiçoamentos foram feitos ao longo da pesquisa. As maiores dificuldades 

encontradas ao longo do trabalho foram: a logística, pois as áreas de estudo eram distantes 

umas das outras e foi necessário um carro em todos os momentos das coletas para o transporte 

de todos os equipamentos; a indisponibilidade de energia nos locais estudados, assim, todos 

os equipamentos funcionavam por meio de pilhas, ocasionando um grande gasto financeiro e 

gerando uma grande quantidade de resíduos (somente um equipamento aceitou pilhas 

recarregáveis); a falta de segurança em locais públicos em vários pontos da cidade, o que não 

permitiu uma melhor distribuição das áreas de estudo; e a necessidade de ter três pessoas (no 

mínimo) em todos os momentos das coletas, pois várias atividades eram exercidas no local.  

 Observou-se no estudo que os níveis de MP foram maiores no domingo, 

contradizendo os estudos que afirmam que sua principal fonte em centros urbanos são os 

veículos. Assim, como não foi realizado um estudo da composição do MP coletado neste 

trabalho, não foi possível identificar as fontes deste poluente, pois não era o foco da pesquisa. 

Um estudo posteiror poderia ser feito para analisar a composição destas partículas no ar da 

cidade e identificar as fontes predominantes de emissão. 

 Todas as coletas nos sete pontos estudados foram feitas nas calçadas que rodeiam 

as praças, onde as pessoas correm e caminham, entretanto, nenhuma foi realizada no centro 

delas. Um estudo posterior poderia realizar também a coleta na parte central da praça, 

principalmente nas que possui cobertura vegetal, para verificar se há diferença nos resultados. 

 No IQA feito neste estudo não pôde ser atribuído pesos diferentes aos indicadores, 

pois não foi possível a realização de uma análise fatorial, por meio da análise multivarida – 

devido ao pequeno número de observações – e por não existir pesos já estabelecidos na 

literatura aos parâmetros medidos neste trabalho, bem como não pôde ser feito agrupamentos 

para separar os pontos estudados em classificações de qualidade ambiental, como “boa”, 

“moderada” e “ruim”, deste modo foi feita somente uma hierarquização destes pontos. Um 

estudo posterior poderia ser realizado com maior número de observações para a construção de 

um IQA mais preciso, através da análise multivariada.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA APLICADA AOS USUÁRIOS DOS PONTOS 

ESTUDADOS  

 

 

LOCAL: 

 

AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

1. Idade: ______       2. Gênero:  (   )  Masculino          (   )  Feminino 

 

3. Qual o bairro que você mora? _____________________________________ 

 

4. Qual é a sua ocupação?  

 

Trabalho formal  Dona de casa  

Estudante  Aposentado  

Autônomo  Outro:  

Desempregado    

 

5. Qual é a média da sua renda mensal? __________ 

 

6.Qual seu grau de instrução? 

 

Analfabeto(a) (  ) 

Ens. Fundamental (  ) Incompleto    (  ) Completo  

Ens. Médio (  ) Incompleto    (  ) Completo  

Ens. Superior (  ) Incompleto    (  ) Completo  

 

7. Qual o seu peso? _______________ 

 

 

POSIÇÃO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA DA PRAÇA/CALÇADÃO 

 

8. Com que frequência o (a) sr(a) vem a essa Praça/Calçadão? 

 

1 vez na semana  5 vezes na semana  

2 vezes na semana  6 vezes na semana  

3 vezes na semana  Todo dia  

4 vezes na semana  Outro  

 

9. Quanto tempo o (a) sr(a) permanece nessa Praça/Calçadão? 

 

30 minutos  3 horas   

1 hora  3 horas e meia  

1 hora e meia  4 horas   

2 horas  Outro  

2 horas e meias    
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10. Qual o motivo que leva o Sr /Sra a frequentar este local? 

       Prática de exercícios físicos (    )                   Lazer /Recreação (    ) 

 

11. Sabendo que 1 é muito ruim e 5 muito bom, que nota de 1 a 5 daria para a Praça/Calçadão, 

quanto a: 

 

Limpeza  Importância Ambiental  

Segurança  Eventos  

Infraestrutura  Comércio  

Manutenção  Acessibilidade  

Iluminação  Banheiro  

 

12. Sabendo que 1 é muito ruim e 5 muito bom, que nota daria com relação a prática de atividade 

física na Praça/Calçadão:  

 

Quantidade de aparelhos (     )     Localização dos aparelhos (      )         

  

Quantidade de quadras (      )       Área para caminhada   (      ) 

  

 Obs: Não se aplica em caso de ausência da opção (     ) 

 

 

13. O Sr /Sra acha que a Praça/Calçadão é importante para a promoção da saúde a partir da 

prática de atividade física?  

       Sim (    )       Não (    ) 

 

 

14. O Sr /Sra sente alguma coisa após a atividade física que pratica neste local? 

       Sim (     )       Não (     ) 

 

 

 

POSIÇÃO EM RELAÇÃO À QUESTÃO AMBIENTAL 

 

15. Qual a opinião do Sr /Sra quanto aos seguintes parâmetros: 

 

Qualidade do ar:                         (   ) Ótima        (   ) Boa        (   ) Regular        (   ) Ruim 

Qualidade sonora (ruídos):         (   ) Ótima        (   ) Boa        (   ) Regular        (   ) Ruim 

Sensação térmica:                       (   ) Ótima        (   ) Boa        (   ) Regular        (   ) Ruim 

Arborização:                               (   ) Ótima        (   ) Boa        (   ) Regular        (   ) Ruim 

Quantidade de edifícios próximos:        

                                                    (   ) Ótima        (   ) Boa        (   ) Regular        (   ) Ruim 

Estética:                                      (   ) Ótima        (   ) Boa        (   ) Regular        (   ) Ruim 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: ÍNDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL DE ÁREAS UTILIZADAS 
PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER NA CIDADE DE FORTALEZA 
(CE, BRASIL) 

Pesquisador:  Camille Arraes Rocha 

Área Temática: 

Versão:  1 

CAAE: 56438316.0.0000.5054 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.572.025 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Pesquisa apresenta risco mínimo representado apenas por possível cansaço ou 

constrangimento do usuário ao responder o questionário. 

Benefícios: A pesquisadora sugere um possível benefício social relacionado a criação de uma 

base de dados consistente para ser apresentada aos gestores públicos para a melhoria dos 

locais que os entrevistados frequentam. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa com objeto de pesquisa bem descrito, objetivos claros e congruentes com a 

metodologia apresentada. Procedimentos administrativos e éticos descritos e congruentes 

com as recomendações da Resolução 466/12. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos obrigatórios foram apresentados e estão de acordo com a Resolução 466/12. 

Recomendações: 

Sem recomendações específicas. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências. 
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Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO
_P 

24/05/2016  Aceito 
do Projeto PROJETO_694249.pdf 20:58:01  
Outros Curriculo_lattes.pdf 24/05/2016 Camille Arraes Aceito 
  20:57:30 Rocha  
Outros Autorizacao_locais.pdf 24/05/2016 Camille Arraes Aceito 
  20:56:47 Rocha  
TCLE / Termos de TCLE.docx 24/05/2016 Camille Arraes Aceito 
Assentimento /  20:54:28 Rocha  
Justificativa de     
Ausência     
Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 24/05/2016 Camille Arraes Aceito 
  20:52:18 Rocha  
Projeto Detalhado / PROJETO.docx 17/05/2016 Camille Arraes Aceito 
Brochura  20:36:14 Rocha  
Investigador     
Outros Termo_compromisso_dados.pdf 05/05/2016 Camille Arraes Aceito 
  12:09:39 Rocha  
Outros Questionario.doc 05/05/2016 Camille Arraes Aceito 
  12:08:43 Rocha  
Outros Carta_de_solicitacao_apreciacao.pdf 05/05/2016 Camille Arraes Aceito 
  12:06:19 Rocha  
Declaração de Declaracao_de_Concordancia.pdf 05/05/2016 Camille Arraes Aceito 
Pesquisadores  12:01:46 Rocha  
Orçamento Orcamento.pdf 05/05/2016 Camille Arraes Aceito 
  12:00:05 Rocha  
Cronograma Cronograma.pdf 05/05/2016 Camille Arraes Aceito 
  11:59:40 Rocha  

 

Situação do Parecer:  

APROVADO 

Necessita Apreciação da CONEP: 

 Não 

 

 

FORTALEZA, 02 de Junho de 2016 

 

Assinado por: 

                 FERNANDO ANTONIO FROTA BEZERRA 

(Coordenador)



 

 

 


