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RESUMO 

O crescimento desenfreado da população e dos centros urbanos e, consequentemente, das 

atividades humanas, como industrialização, grandes construções e alto tráfego de automóveis, 

vem causando uma série de problemas urbanos e ambientais, tendo como exemplo a poluição 

atmosférica e seus danos à saúde humana. A queima de combustíveis fósseis provenientes de 

atividades industriais e, principalmente, de automóveis resulta em alguns compostos 

carcinogênicos como os Compostos Carbonílicos (CCs). Tendo em vista essa problemática, o 

presente trabalho tem o objetivo centrado na avaliação dos níveis de CCs na cidade de 

Fortaleza. Assim a determinação das fontes, distribuição e produção, bem como os riscos à 

saúde foram avaliados nas vias de importância da cidade de Fortaleza, determinadas de 

acordo com dados disponibilizados pela CTAFOR, observando a relação entre a frota 

veicular, a sazonalidade e a concentração de CCs. Para tanto, o estudo foi realizado durante o 

período chuvoso e seco do ano de 2015 e em duplicata nos horários de 8h-10h da manhã, 11h 

– 14h da tarde e 16h – 19h da noite, em quatro avenidas com auto e médio fluxo de veículos: 

Aguanambi, Bezerra de Menezes, Abolição e Avenida da Universidade, e em um ponto com 

baixo fluxo de veículos, Rua Marechal Deodoro. As concentrações dos CCs foram coletados 

por um amostrador ativo e quantificados por cromatografia líquida. Os resultados do estudo 

mostraram altos níveis de concentração de CCs no ar das quatro avenidas e na rua analisada 

tanto no período seco como no período chuvoso. Desta forma, as concentrações nesses pontos 

ultrapassaram o limite estabelecido por órgãos regulamentadores. A estimativa do risco de 

câncer nesses pontos de estudo ultrapassaram os limites estabelecidos pela OMS e pela 

NIOSH quanto ao formaldeído, nos dois períodos. A concentração de CCs no ar da Avenida 

Aguanambi também ultrapassou o limite estabelecido pela OSHA no período seco. Quanto ao 

acetaldeído, no período seco e chuvoso, nenhum limite foi ultrapassado. De forma geral, a 

cidade de Fortaleza apresentou altos níveis de concentração de CCs e riscos à saúde humana, 

já que alguns desses compostos apresentam potencial carcinogênico. Logo, a implantação de 

medidas que reduzam a concentração de CCs na cidade de Fortaleza e o risco de câncer que 

estes trazem à saúde humana é necessária. Medidas como: a redução do fluxo de veículos e a 

melhoria na qualidade do combustível ou no processo de combustão são alternativas 

importantes para a melhoria da qualidade do ar da cidade de Fortaleza. Maiores 

monitoramentos nessas avenidas e em outras avenidas importantes de Fortaleza devem ser 

feitos para que conclusões definitivas possam ser formadas.  

Palavras-chave: Avenidas. Saúde. CCs. Qualidade do ar. 



 
 

ABSTRACT 

The rampant growth of populations and urban areas, and therefore of human activities such as 

industrialization, massive constructions and increased car traffic, has caused a number of 

urban and environmental problems, such as air pollution and its harms to human health. The 

burning of fossil fuels from industrial activities and especially from cars, results in some 

carcinogenic compounds such as carbonyl compounds (CCs). Considering this problem, the 

following study aims on evaluating these CCs levels in the city of Fortaleza, Brazil. Thus the 

determination of sources, distribution and production as well as the health risks will be 

evaluated in four important avenues of Fortaleza, through analyses of the relationship between 

vehicle fleet, seasonality and concentration of CCs. For such, this study was conducted during 

the rainy and dry seasons of 2015 with double sampling at the hours of 8am-10am, 11am-2pm 

and 16pm-19pm, in four avenues with high and medium traffic: Aguanambi Av., Bezerra de 

Menezes Av., Abolição Av., and Avenida da Universidade Av. Another spot was set in a low 

traffic spot, the Marechal Deodoro St. in order to be a “white point”. The data from these 

pollutants were collected by an active sampler and quantified by liquid chromatography. The 

results showed high levels of CCs concentration in the four avenues and in the street analysed 

in both dry and rainy season. This way, the concentrations at these points exceeded the limit 

set by law. The estimated cancer risk in the spots analysed also exceeded the limits set by 

WHO and NIOSH in levels of formaldehyde in both periods. The Aguanambi Avenue also 

exceeds the limit set by OSHA in the dry season. As for acetaldehyde in both dry and rainy 

seasons, no limit has been exceeded. Overall, the city of Fortaleza showed high levels of 

concentration of CCs and risks to human health, since some of these compounds have 

carcinogenic potential. Therefore, the implementation of measures to reduce the concentration 

of CCs in Fortaleza along with the cancer risk that it brings to human health is now necessary. 

Measures such as the reduction of traffic flow and improvement in the quality of fuel or in the 

combustion process are important alternatives to improve air quality in Fortaleza. Greater 

monitoring of these avenues and other important avenues of Fortaleza should be made so that 

more definitive conclusions can be set. 

Key words: Avenues. Health. CCs. Air Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ar da atmosfera é constituído por uma complexa mistura de milhares de 

compostos que podem estar na fase líquida, gasosa ou particulada. Quando os níveis de 

concentração desses compostos estão tornando-os impróprios, nocivos ou ofensivos a saúde 

humana e danosos aos materiais, animais e vegetais  esses são denominados de 

poluentes, que podem ser primários ou secundários. O nível da qualidade do ar, e 

consequentemente o surgimento de efeitos nocivos causado pela poluição sobre o homem, 

materiais, animais e plantas, é definido pela concentração dos poluentes que estão na 

atmosfera (Pinto, 2002).  

 

“Poluição ambiental é o lançamento ou presença nas águas, no ar e/ou no solo de 

matéria ou energia que podem danificar os usos, previamente definidos, desses 

recursos naturais. E, poluição do ar é a presença ou lançamento no ambiente 

atmosférico de substâncias em concentrações suficientes para interferir direta ou 

indiretamente com a saúde, segurança e bem estar do homem, ou com o pleno uso e 

gozo de sua propriedade” (Lisboa, 2007, p. I – 2). 

 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU (2011) a América Latina 

é a região mais urbanizada e metropolizada do mundo em desenvolvimento. O Brasil ganha 

destaque, pois concentra 35% da população urbana dessa região. O crescimento desenfreado 

da população e dos centros urbanos vem causando diversos problemas urbanos e ambientais, 

tendo como exemplo a poluição atmosférica e seus danos à saúde humana (Santos e Júnior, 

2011). 

O crescimento dos centros urbanos vem atrelado ao aumento do número de 

indústrias e, principalmente, da frota veicular. De acordo com a Folha de São Paulo, estudos 

realizados entre 2003 e 2012 mostraram que o aumento do número de veículos nos centros 

urbanos do país é bem maior que o aumento populacional: Enquanto a população cresceu 

16%, a frota de carros subiu 70% e a de motos 209%. Agregado a este fator, está o problema 

dos congestionamentos urbanos, pois a frota de veículos nas maiores cidades do país cresce 

bem mais que a estrutura viária, tendo como consequência o elevado número de 

congestionamentos (Monteiro, 2014). 

Segundo o relatório disponibilizado em 2013 pelo Observatório das Metrópoles – 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – o Brasil teve um aumento superior a 138,6% no 

número de veículos entre os anos de 2001 e 2012.  Em 2001 sua frota veicular era de 
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aproximadamente 34,9 milhões de veículos e em 2012 havia 76.137.125 veículos 

automotores. 

Um exemplo dessa problemática pode ser observado em Fortaleza, quinta capital 

mais populosa do Brasil (IBGE, 2014), onde há intensas atividades humanas, diversas 

indústrias, construções e um elevado tráfego de veículos. Estudos realizados em outubro de 

2014 a respeito da frota veicular nas suas principais vias mostraram que as vias mais 

movimentadas, em ordem decrescente, são: Aguanambi, Domingos Olímpio, Engenheiro 

Santana Júnior, Bezerra de Menezes, Raul Barbosa e Abolição (CTAFOR/AMC, 2015).  

De acordo com o relatório do Observatório das Metrópoles – Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia – elaborado por Rodrigues (2015), no período de 2001 a 2012, a frota 

veicular de Fortaleza cresceu 105%, correspondendo exatamente a um aumento de 347.597 

automóveis. Pode-se notar o grande volume de veículos na capital cearense quando se observa 

a frota veicular de Fortaleza no final de 2012: aproximadamente 678 mil automóveis. No 

relatório mais recente, disponibilizado em 2015, há informações que, só em 2014, Fortaleza 

apresentou um aumento da frota de automóveis de 6,7% e um aumento de mais de 30 mil 

motos, contabilizando uma variação de 9%. De 2001 a 2014 a frota veicular de Fortaleza 

passou de 300 mil para 800 mil e em relação ao número de motos nessa capital houve, 

também, de 2001 a 2014 um aumento significativo passando de 60 mil para 370 mil veículos 

desse tipo. 

Essa elevada urbanização, juntamente com a dinâmica desse e dos outros centros 

urbanos, traz consigo uma série de consequências, como inúmeros prejuízos à saúde pública, 

sobretudo se tratando de poluição atmosférica. A queima de combustíveis fósseis 

provenientes de indústrias e, principalmente, de veículos movidos a etanol produz compostos 

carcinogênicos, como os Compostos Carbonílicos (CCs). 

O etanol é o combustível mais utilizado em veículos leves no Brasil, sendo usado 

de forma pura (álcool anidro) ou em mistura com a gasolina, numa proporção de 27%. As 

cidades brasileiras são as únicas que utilizam o álcool etílico hidratado, mistura do álcool 

etílico anidro com gasolina e com o diesel. Esse combustível foi introduzido no Brasil na 

década de 80 com uso crescente a partir de 2000 (CETESB, 2015). O etanol é utilizado 

principalmente em motores de ignição por centelha (ciclo Otto), que utilizam a vela de 

ignição para lançar uma faísca elétrica que queima o combustível, liberando energia para o 

veículo.  

A utilização do etanol, metanol e combustíveis derivados da biomassa ganharam 

espaço no mercado brasileiro devido à tentativa de alcançar o progresso por uma melhor 
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qualidade do ar devido a questões econômicas. Assim, algumas mudanças na política de uso 

de combustíveis ocorreram, como a troca do uso de aditivos de chumbo na gasolina por etanol 

anidro em veículos leves. Dessa forma houve uma redução na concentração do chumbo 

particulado e de monóxido de carbono na atmosfera. A tentativa de melhorar a qualidade do 

ar por meio da troca de substâncias nos combustíveis diminuiu a concentração de alguns 

poluentes, como o CO – tornando a concentração abaixo das exigidas nos padrões de 

qualidade do ar – mas em contrapartida resultou na produção de outra classe de poluentes, os 

aldeídos (Miguel, 1992) – 13% de óxidos de nitrogênio e 40% de aldeídos (formaldeído e 

acetaldeído) são emitidos a mais por veículos movidos a álcool (Pinto, 2002).  

Vale ressaltar que a frota de veículos no Brasil vem aumentando desde 1994, 

devido à implantação do Plano Real (julho/1994). O não acompanhamento da engenharia de 

trânsito e das reformas urbanas ao aumento do número de automóveis vem causando 

congestionamentos frequentes, principalmente nos horários de pico. Portanto, a quantidade de 

combustíveis não queimados e seus produtos secundários vêm aumentando, também, desde 

1994 (Pereira e Andrade, 1998). 

Segundo Sousa (2011), carbonilas são uma família de compostos com uma grande 

variedade de componentes, ganhando destaque nos assuntos relacionados à poluição 

atmosférica. Estas possuem um carbono em estado parcial de oxidação sendo, portanto, 

chamados de grupo carbonílico (Figura 1) e os grupos que o contém são denominados de 

grupos carbonílicos. Estes entram na composição dos aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 

ésteres, haletos ácidos e amidas. 

 

Figura 1 - Fórmula geral de um composto carbonílico 

 
Fonte: Sousa, 2011. 

 

 As combinações dos grupos ligados à função carbonila, ou seja, a variação dos 

grupos A e B, que podem conter átomos de carbono formando uma ligação carbono-carbono 

ou podem ser formados por átomos simples ou por grupamentos mais variados como cloro, 
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alquilas simples e alquilas substituídas e radicais, como OH, NH2, NR2, HS, RS, etc, 

produzem as diversas variedades de compostos carbonílicos. 

Aldeídos são todos compostos orgânicos que possuem o grupo funcional – CHO – 

ligado à cadeia carbônica. Seus principais representantes são o formaldeído e o acetaldeído. O 

acetaldeído é produzido em quantidades maiores quando ocorre a combustão incompleta do 

etanol (Alvim et al., 2011).  De acordo com Pinto (2002), na combustão incompleta do álcool 

metílico, do álcool etanol e da mistura gasolina/álcool, nos motores dos veículos, ocorre a 

liberação de álcool não queimado e aldeídos correspondentes. Os alcoóis emitidos para a 

atmosfera reagem com os radicais livres OH• formando radicais hidroxialquilas. A formação 

do acetaldeído pode ser observada nas equações abaixo:  

CH3CH2OH + OH• → CH3CHOH• + H2O 

     (Eq. 01) 

CH3CHOH• + O2 → CH3CHO + HO2 • 

                                                            (Eq. 02) 

O acetaldeído formado pode decompor-se fotoquimicamente ou reagir com 

radicais OH• formando o radical CH3COO2•. A reação deste radical com NO leva a formação 

de formaldeído, como pode ser observado nas equações abaixo: 

CH3COO2 • + NO + (O2) → NO2 + CH3O2 • + CO2 

                                                              (Eq. 03) 

CH3O2 • + NO → NO2 + CH3O • 

                                                              (Eq. 04) 

CH3O • + NO2 → + HCHO + HONO 

                                                               (Eq. 05) 

Em ambientes limpos, a principal fonte de formaldeído é a sequência de reações a 

seguir: 

HO• + CH4 + (O2) → H2O + CH3O2 • 

                                                               (Eq. 06) 
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CH3O2 • + NO → NO2 + CH3O • 

                                                                 (Eq. 07) 

CH3O • + NO2 → + HCHO + HONO 

                                                                   (Eq. 08) 

Portanto, em ambiente não poluído o CH3O• é produto secundário do CH4 

naturalmente presente na atmosfera (Pinto, 2002). 

Comparando-se estudos realizados no Brasil com aqueles realizados em outros 

países, pode-se observar a diferença na concentração de formaldeído e acetaldeído.  Estudos, 

como o realizado por Alvim (2013) na região metropolitana de São Paulo, mostraram que a 

relação formaldeído/acetaldeído é bem mais baixa do que os resultados obtidos em outros 

países. Em seu estudo, o valor máximo obtido dessa razão foi de 1,4. Já estudos realizados em 

cidades como Ozaka, no Japão, Burbank e Lenox, nos Estados Unidos, reportaram valores 

dessa razão de 7,2; 6,2 e 32,2, respectivamente (Alvim, 2013). 

Os CCs, aldeídos e cetonas, são emitidos diretamente para a atmosfera por meio 

de diversas fontes e exercem um papel muito importante na composição da atmosfera. Os seus 

principais representante são o formaldeído (HCHO) e o acetaldeído (CH3CHO)
2
,
 
mas há uma 

parcela representativa desses compostos na forma de propionaldeído (CH3CH2CHO), 

propanona (CH3COCH3), acroleína (CH2 = CHCHO) e benzaldeído (C6H5CHO), entre outros 

(Andrade et al., 2002). 

A sazonalidade tem papel importante na produção de compostos carbonílicos, 

influenciando de forma significativa nos seus níveis. Souza (2015) relata que no verão a 

concentração de CCs é bem mais elevada que no inverno, pois no verão a insolação é maior e 

a quantidade de chuvas é menor, assim como a cobertura de nuvens. Segundo Andrade, 

Pinheiro, Andrade (2002) a foto-oxidação (reação induzida pela luz) de hidrocarbonetos 

alifáticos e aromáticos é uma das principais fontes dos CCs. Mu e Pang (2006); Ceron et al. 

(2007) e Dutta et al. (2009) também mostraram que o aumento da radiação solar e da 

temperatura, característicos do período seco, favorece a foto-oxidação e a fotodecomposição 

de hidrocarbonetos aromáticos aumentando as concentrações destes compostos no ar. 

As fontes do CCs podem ser primárias – emitem os poluentes diretamente para a 

atmosfera – ou secundárias – emitem poluentes que reagem com outros componentes 

presentes no ar e formam novos poluentes – e naturais e antrópicas. As emissões naturais, que 

são provenientes dos excrementos dos animais, de gases vulcânicos e, principalmente, pela 
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queima espontânea de florestas, são pouco significativas em relação às emissões antrópicas, 

como as que são realizadas por emissões veiculares (queima incompleta de combustíveis 

fósseis), tendo significância apenas em áreas que não sofrem influência das emissões 

antrópicas. As atividades humanas são as principais emissoras dos CCs para a atmosfera. 

Entre elas destacam-se as indústrias, o uso de combustíveis, a incineração de lixo, a queima 

de madeira e a queima de florestas. Os CCs podem ser formados, ainda, in situ na atmosfera, a 

partir da fotoxidação de hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos presentes no ar 

ambiente (Andrade et al., 2002). Os biocombustíveis também são fontes significativas dos 

CCs, pois durante a queima desses combustíveis, como o biodiesel, há a formação desses 

compostos - o biodiesel, por ser um éster e devido à presença de oxigênio, forma Compostos 

Carbonílicos durante a sua queima. Um exemplo da representatividade dos biocombustíveis 

na emissão de CCs foi mostrado no estudo de Turrio-Baldassarri et al. (2004). Neste citado 

estudo a emissão de CCs foi 19% mais elevada na queima da mistura de óleo diesel com 

biodiesel se comparada a queima do diesel puro (Corrêa e Arbilla, 2008).  

 

“O homem foi o responsável por uma poluição ambiental de forma tão variada que 

uma simples enumeração dos fatores individuais se torna impossível. As fontes de 

emissão de poluentes primários e de componentes secundários podem ser as mais 

variadas possíveis” (Lisboa, 2007, p. II – 2). 

 

 

Os CCs alteram a qualidade do ar de forma direta e indireta devido às suas 

transformações e interações químicas, por exemplo: aumentam a concentração de ozônio na 

troposfera, diminuem o período de indução de formação do smog fotoquímico, além de serem 

grandes geradores dos ácidos orgânicos atmosféricos e de poluentes atmosféricos secundários 

como os nitratos de peroxiacila (PANs) e os nitratos de peroxibenzila (PBNs), que são 

fitotóxicos e irritantes para os olhos (Andrade et al., 2002). 

Como já foi dito, além de alterar a química atmosférica e consequentemente trazer 

malefícios ao meio ambiente, os CCs são nocivos à saúde humana, por serem irritantes e 

carcinogênicos. O CCs são, frequentemente, absorvidos pelo homem por meio da inalação de 

seus vapores, absorção cutânea e ingestão (Andrade et al., 2002). Alguns dos efeitos nocivos 

do formaldeído e do acetaldeído, principais representantes dos CCs, são: o odor do 

formaldeído é penetrante, sufocante e muito irritante para os olhos, podendo causar confusão 

visual, e para o trato respiratório podendo causar edema pulmonar.  Quando a exposição a 

esse gás é muito elevada pode ocorrer sensação de queimação, dores de cabeça, náuseas e 

redução da respiração. Segundo experimentos realizados em animais, o formaldeído tem 
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potencial multagênico e genotóxico além de ser classificado como carcinógeno em humanos 

pela NIOSH e provavelmente carcinogênico em humanos, classe 2A pela IARC. O 

acetaldeído também tem, quando concentrado, o odor penetrante e sufocante. Em elevado 

grau de exposição, torna-se irritante para os olhos, trato respiratório, garganta, nariz e pele, 

podendo causar eritemia, necrose e edema pulmonar. Esse composto pode levar a morte e 

causar parada respiratória em humanos e depressão respiratória e elevação da pressão 

sanguínea em animais. O acetaldeído está classificado como carcinogênico em humanos pela 

NIOSH e, possivelmente, como carcinogênico humano, grupo 2B, pela IARC (Sousa, 2011). 

Segundo a ONU (2014), a poluição atmosférica é hoje um dos maiores riscos de 

saúde ambiental. Segundo resultados de estudos divulgados em março de 2014, em 2012 mais 

de 7 milhões de pessoas, em nível global, morreram em decorrência da exposição a poluição 

atmosférica, dentre as quais 3,7 milhões é decorrente da exposição ao ar de ambientes 

externos (ONU, 2014).  

Apesar do grande problema ambiental e de saúde pública causada por esses 

compostos, ainda não há padrões de emissão para tais (Andrade et al., 2002) nem 

monitoramento frequente por órgãos governamentais. Os monitoramentos realizados em 

relação a esses compostos ocorrem, com mais frequência, em ambientes internos, 

diferentemente deste trabalho. Principalmente no Brasil onde o uso do etanol, uma das 

principais fontes dos CCs, é elevado é de suma importância voltar à atenção para o 

monitoramento dos compostos carbonílicos.  
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2 OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

O presente trabalho tem o objetivo centrado na avaliação dos níveis de CCs na 

cidade de Fortaleza, baseados na influência da frota veicular e da sazonalidade.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a qualidade do ar utilizando como indicadores os 16 CCs mais 

abundantes na atmosfera urbana; 

 Avaliar a influência da frota veicular na emissão de CCs; 

 Avaliar a influência sazonal na distribuição e na produção dos níveis de CCs; 

 Avaliar o risco a saúde baseado nos níveis de CCs; 

 Contribuir, com dados baseados na realidade dos locais estudados, para a 

formação de um banco de dados que auxilie a tomada de decisão com relação aos 

riscos que a população fortalezense está exposta. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Área de Estudo 

Fortaleza é um município brasileiro pertencente ao estado do Ceará, sendo a 

capital do mesmo. Está situado no nordeste do país a uma altitude média de 21 metros. Possui 

uma área de 314.930 km² com uma população de 2.591.188 habitantes, representando a 

capital de maior densidade demográfica e o 5º município mais populoso do país (IBGE, 

2015). 

O clima do município é tropical com temperatura anual média de 26,5 ºC. Tem 

duas estações bem definidas: (i) chuvosa, que ocorre entre os meses de fevereiro e maio, e (ii) 

seca, que ocorre entre os meses de agosto e dezembro. Apresentou, no ano de 2015, uma 

média pluviométrica de 1253.2 mm (Villax, 2013). 

O estudo foi realizado em quatro avenidas de Fortaleza e em um ponto de baixo 

fluxo. Os critérios utilizados para a escolha das avenidas foram: avenidas muito 

movimentadas de Fortaleza, avenidas com médio fluxo de veículos e avenidas pouco 

movimentadas. Para obter os dados referentes aos fluxos de veículos nas avenidas de 

Fortaleza (baixo, médio ou alto fluxo) e a escolha dos pontos de estudo (Figura 2) foram 

analisados dados, do final de 2014, do número de veículos que passavam por dia nas avenidas 

de Fortaleza, dados estes disponibilizados pela CTAFOR.  Esses critérios têm como objetivo 

fazer uma comparação entre tais avenidas associando o nível de CCs no ambiente com o fluxo 

de veículos. 

   Os locais de estudo foram: 

1. Avenida Aguanambi (Figura 3);  

2. Avenida Bezerra de Menezes (Figura 4); 

3. Avenida Abolição (Figura 5);  

4. Avenida da Universidade (Figura 6); 

5. Rua Marechal Deodoro (Figura 7). 
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Figura 2 – Localização dos pontos amostrados 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

3.1.1 Avenida Aguanambi  

A Avenida Aguanambi apresenta um fluxo diário de veículos de 63.455 e tem 

cerca de 34 linhas de ônibus, sendo a avenida mais movimentada de Fortaleza. Localiza-se no 

eixo sul-norte de penetração da cidade de Fortaleza.  É uma das principais vias de acesso ao 

município, pois está diretamente ligada a BR – 116. Apresenta, ainda, grande fluxo de 

veículos, grande parte da demanda da cidade, por conta do movimento pendular das pessoas 

que habitam a região metropolitana de Fortaleza. A avenida apresenta duas faixas de rolagem, 

de 4 metros de largura cada, nos dois sentidos da via, um canteiro separador de 1 metro de 

largura e duas faixas, de 3 metros de largura cada, de trânsito local.  Devido às ocupações 

irregulares, falta de arborização e ausência de mobiliário urbano esta se torna de difícil acesso 

aos pedestres.  
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Figura 3 – Localização do ponto (P1) onde as amostras foram realizadas na Avenida Aguanambi 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2016 

 

3.1.2 Avenida Bezerra de Menezes 

A Avenida Bezerra de Menezes apresenta um fluxo diário de veículos de 48.837 e 

contém 26 linhas de ônibus, sendo a 4º avenida mais movimentada de Fortaleza. Possui uma 

extensão de 3,3 km – trecho que vai do cruzamento com a Avenida Humberto Monte ao início 
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da Rua Meton de Alencar. Essa apresenta dois sentidos de fluxo com duas faixas para carros 

em cada sentindo, um corredor expresso com 5 estações, em cada sentido, exclusivas para 

transporte público e um canteiro separador. A avenida ainda contem ciclovia e faixas de 

pedestres ao longo de toda sua extensão facilitando o seu acesso por ciclistas e pedestres.  

Figura 4 - Localização do ponto (P1) onde as amostras foram realizadas na Avenida Bezerra de Menezes 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2016 
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3.1.3 Avenida Abolição 

Esta Avenida Abolição apresenta um fluxo diário de veículos de 47.434 e contem 

26 linhas de ônibus, caracterizando a 6º avenida mais movimentada de Fortaleza. Inicia-se na 

continuidade da Avenida Monsenhor Tabosa, no cruzamento com a Avenida Barão de 

Studart, sendo finalizada com o início da Avenida Vicente de Castro. Essa avenida tem dois 

sentidos de fluxo, cada um contendo três faixas, que são separados por um canteiro. A 

Avenida Abolição apresenta uma quantidade alta de hotéis e recebe a visita constante de 

muitos turistas por ser uma via de acesso a um dos pontos turísticos de Fortaleza: a Avenida 

Beira Mar.  

Figura 5 - Localização dos pontos (P1 e P2) onde as amostras foram realizadas na Avenida Abolição  

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2016 
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3.1.4 Avenida da Universidade 

A Avenida da Universidade apresenta um fluxo diário de veículos de 25.656 e 

comporta 42 linhas de ônibus, sendo a 30º Avenida mais movimentada da capital. Portanto, 

esta representa uma via de fluxo médio de veículos. Esta avenida inicia-se na continuidade, da 

Avenida João Pessoa, no cruzamento com a Rua Major Weyne, e finaliza com o inicio da Rua 

General Sampaio, no cruzamento com a Rua Antônio Pompeu. A Avenida da Universidade 

tem um único sentido de fluxo com quatro faixas. Esta é bastante movimentada por pedestres, 

pois no entorno desta avenida encontra-se boa parte dos centros da Universidade Federal do 

Ceará, como a Reitoria, a casa de cultura, o Centro de Humanidades. 

Figura 6 - Localização dos pontos (P1 e P2) onde as amostras foram realizadas na Avenida da Universidade 

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2016 
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3.1.5 Rua Marechal Deodoro 

Esta rua foi escolhida por ter baixo fluxo de veículos, aproximadamente 6 

veículos por minuto. É uma rua secundária paralela a Avenida da Universidade, que apresenta 

um único sentido de fluxo com duas faixas. É uma rua movimentada por alunos da UFC e do 

Centro de Línguas Estrangeiras do Ceará (CLEC), devido às entradas/saídas do Centro de 

Humanidades da UFC, do Clec e da FEAAC nova serem nesta rua.   

Figura 7 - Localização do ponto (P1) onde as amostras foram realizadas na Rua Marechal Deodoro 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2016 
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3.2  Estratégia de Amostragem 

As amostragens nos cinco locais de estudo foram realizadas no período seco e 

chuvoso do ano de 2015. No período chuvoso as coletas aconteceram nos meses de maio e 

junho e no período seco, nos meses de setembro e outubro. 

As amostragens ocorreram durante três períodos do dia, que abrangeram manhã, 

tarde e final da tarde/noite. Os horários foram: durante a manhã – das 8h às 10h; no período 

da tarde – das 11h às 14h; e final da tarde/noite – das 16h às 19h. A partir das concentrações 

obtidas nos três períodos do dia foi feita uma média desses valores para obter a concentração 

média do dia em cada ponto analisado.   

As coletas foram feitas em duplicata em cada avenida para procurar variações, ou 

seja, foram dois dias de coleta em cada área de estudo totalizando 16h de amostragem em 

cada local. Para obter a concentração de CCs em cada avenida e na rua em estudo foi feita 

uma média da concentração obtida nos dois dias de coleta. Os dias e os pontos de coleta de 

cada avenida e da Rua Marechal Deodoro estão na Tabela 1. 

Tabela 1 – Pontos e dias de coleta em cada local de estudo 

Avenidas e Rua Pontos de Coleta Datas – Período 

Chuvoso 

Datas – Período Seco 

Av. Abolição Instituto de Ciências 

do Mar - Labomar 

06/05/2015 21/09/2015 

 Igreja da Saúde 07/05/2015 23/09/2015 

Av. da Universidade Centro de 

Humanidades III 

15/05/2015 24/09/2015 

 Diretoria da FEAAC 21/05/2015 25/09/2015 

Rua Marechal 

Deodoro 

FEAAC Nova 25/05/2015 e 27/05/2015 15/10/2015 e 16/10/2015 

Av.Bezerra de 

Menezes 

Colégio Presidente 

Roosevelt 

03/06/2015 e 05/06/2015 01/10/2015 e 02/10/2015 

Av.Aguanambi Habitafor 22/06/2015 e 23/06/2015 21/10/2015 e 23/10/2015 

 

 Esses pontos de coleta foram escolhidos devido à acessibilidade e segurança tanto 

dos equipamentos quanto das pessoas envolvidas no estudo. Também foram pontos que 

contribuíram para uma coleta significativa por serem ambientes abertos, possibilitando o 

contato direto com o ar e os poluentes provenientes das avenidas.  

As coletas foram feitas com um amostrador ativo, que cotem uma bomba, um 

medidor gasoso e controladores de fluxo para sugar o ar, e com um cartucho contendo uma 

solução seletiva aos CCs acoplado ao amostrador, como está ilustrado na figura 10.  
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3.3 Metodologia de Amostragem dos Compostos Carbonílicos (CCs) 

Os compostos em estudos fazem parte da família dos aldeídos – compostos que 

apresentam na sua estrutura um grupamento H–C=O ligado a um substituinte alifático ou 

aromático – que são os mais abundantes gases orgânicos presentes na atmosfera, assim como 

os hidrocarbonetos (Alvim et al., 2011). Esses compostos podem ser observados na Figura 8:  

Figura 8 – Compostos carbonílicos com suas respectivas estruturas e fórmulas  

 

Fonte: Rocha, 2014 
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3.3.1 Preparo das Soluções Padrões de Hidrazonas (2,4-DNPHo-CC) 

Os padrões de hidrazonas (mix: formaldeído, acetaldeído, 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 

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. 

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. 

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. 

 

3.3.2 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. 

Para a realização deste trabalho foi utilizada uma solução de 2,4 – DNPHi com 

concentração 0,2% (CAVALCANTE et al., 2005 e 2006), a qual foi introduzida nos cartuchos 

Sep-Pak C18. Esta solução é um meio seletivo dos compostos carbonílicos, portanto os retém 

nos cartuchos até o momento da eluição dos mesmos.  

 O preparo da solução 2,4 – DNPHi foi feita pensando-se 0,05 g do reagente 

puro em uma balança analítica, misturando-o à 15 ml de acetonitrila grau HPLC, 9,75 ml de 

água ultra pura e à 0,25 ml de ácido orto-fosfórico concentrado. O pH final do solução ficou 
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em torno de 2 (Carvalho, 2005). Após o preparo da solução foi feita uma extração líquido-

líquido para purificá-la, na qual misturou-se 4 ml de diclorometano grau HPLC à solução. 

Após um tempo foi retirada a parte desejada da extração e a outra foi levada para o descarte.  

 

3.3.3 Preparação e Impregnação dos Cartuchos Sep-Pak C18 para as Amostragens 

 Os catuchos Sep-Pak C18 (Figura 9) foram preparados o mais próximo 

possível dos dias das coletas, levando em consideração o período de secagem e a 

disponibilidade do laboratório, para minimizar o risco de possíveis contaminações. Vale 

ressaltar que foram utilizados 10 cartuchos em cada ponto de coleta, um para cada período do 

dia e dois brancos, que servem de controle. A metodologia utilizada foi a descrita por 

Carvalho, 2005; Grosjean et al., 1996 e Andrade, 2001: 

 Lavagem de toda a vidraria com metanol e acetonitrila; 

 Lavagem dos cartuchos, mergulhando-os em metanol (grau HPLC) contido em 

um becker por cerca de 10 minutos para sua ativação e separação das partículas de 

SiO2 – C18;  

 Passagem de 4mL de acetonitrila por cada cartucho (a partir da extremidade 

mais longa), utilizando-se uma seringa previamente limpa;  

 Passagem lenta de 2mL de solução ácida de 2,4DNPHi através dos cartuchos, a 

uma vazão de aproximadamente 5mL/min, a partir da extremidade mais curta;  

 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 até o momento da coleta; 

 Após secagem, os cartuchos foram vedados com parafilme e envoltos por papel 

alumínio e colocados em sacos a vácuo ou depósitos a vácuo apropriados. 
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Figura 9 – Cartucho Sep-Pak C18 

 

Fonte: Rocha, 2014 

 

3.3.4 Amostragem do Ar 

 Para a coleta dos CCs foi utilizado um sistema montado em laboratório (Figura 

10) de acordo com a metodologia e o sistema explicado por Kuwata et al. (1983).  

 Um cartucho Sep-Pak C18 impregnado com a solução 2,4 – DNPHi (1); 

 Uma bomba comum de aerossol da marca neuoni (2); 

 Um medidor gasoso (3); 

 Um scrub conectado ao cartucho Sep-Pak C18 (4); 

 Mangueira conectando o cartucho à bomba e a bomba ao medidor gasoso (5); 

 Válvula para redução da vazão (6). 

 

Figura 10 – Sistema de coleta dos compostos carbonílicos (amostrador ativo) 

 

 
Fonte: A autora 
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2 
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Os CCs foram coletados aspirando-se o ar com o auxílio da bomba de 

amostragem ativa por um período de 8h/dia, o qual passara pelos cartuchos impregnados – um 

cartucho para cada período de coleta, ou seja, um cartucho para o período da manhã, outro 

para o da tarde e outro para o da noite – com o meio seletivo destes, numa faixa de vazão de 

1L/0,78 min à 1L/min. O equipamento foi montado a uma altura média de 1,5 m do solo, 

altura equivalente à faixa de respiração.  

Após o término da coleta, os cartuchos, tanto os utilizados na coleta quanto os 

brancos, foram vedados com parafilme e papel alumínio e colocados em um recipiente a 

vácuo. No final de todas as coletas do dia, os cartuchos foram levados para o laboratório 

permanecendo no vácuo até o dia da eluição e análise.  

 

3.3.5 Eluição dos Cartuchos 

As hidrazonas dos CCs que se formaram nos cartuchos foram eluídas em 1 ml 

com acetonitrila grau HPLC e colocadas em vials de 2 ml do tipo âmbar. A ACN foi passada 

pelos cartuchos a uma vazão baixa por uma seringa de 5 ml, que, assim como as outras 

vidrarias, foram limpas com acetonitrila. A eluição foi realizada pela extremidade mais fina 

do cartucho.  

Após a eluição, os vials contendo as amostras foram vedados com parafilme, 

colocados em sacos a vácuo e refrigerados (3ºC) até as amostras serem levadas para análise 

cromatográfica.  

 

3.3.6 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 µm); detector UV-VIS diodo-array (modelo SPD-M20A ); 

comprimento de onda 360 nm; volume de injeção de 20 µL e um sistema de gradiente de fase 

móvel constituído de ACN/H2O com fluxo de 1 mL/min. Com uma programação de gradiente 

de até 10 minutos ACN/H2O (60:40), de 10 a 20 minutos ACN/H2O (70:30) e até 20 minutos 

ACN/H2O (30:70), totalizando um tempo de corrida, tempo de análise, de 23 minutos. 

 

3.3.7 Quantificação dos Compostos Carbonílicos 

 A concentração dos aldeídos coletados foi obtida a partir da Equação 09 

alcançada através da reação de derivatização (LODGE, 1988). 
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 (Eq. 09) 

 

Onde,  

C = concentração do aldeído no ar (mg/m³);  

 

Wa = massa de hidrazona medida (mg);  

 

Vr = volume de ar amostrado (m³);  

 

Mald = massa molar do aldeído; 

MDNPH = massa molecular da hidrazona (Mald +180). 

 

3.4  Metodologia de Amostragem dos Dados Auxiliares  

 

3.4.1 Fluxo de Automóveis 

 Em cada ponto de coleta foram realizadas filmagens de 2 min. As filmagens 

foram feitas no momento da troca dos cartuchos, ou seja, 8h da manha, 11h e 16h da tarde.  

 Depois de feita as filmagens, os vídeos foram analisados e os automóveis 

foram contabilizados, separando-os em veículos de ciclo Otto (veículos de passeio – movidos 

à gasolina e etanol) e veículos de ciclo Diesel (veículos pesados – ônibus, vans e caminhões 

movidos a diesel). A partir desses valores, foi feita uma média aritmética para obter o fluxo 

médio por minuto de veículos do dia. 

 

3.4.2 Temperatura, Umidade Relativa do Ar, Velocidade e Direção do Vento, Radiação 

Solar e Precipitação 

 

 Os dados de temperatura, radiação solar, direção e velocidade do vento, 

umidade relativa do ar e pluviosidade de Fortaleza foram gerados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET).  Foram obtidos dados de três períodos do dia – 8h da manhã, 12h da 

tarde e 16h da tarde – e depois foi feita uma média dos valores obtidos nos três horários para 

obter a valor médio diário de cada variável. 

 

3.5 Metodologia da Avaliação do Risco à Saúde Humana  

 Após obtidos os dados das concentrações dos CCs, a exposição e a ingestão 

diária das pessoas aos compostos carbonílicos e o risco de câncer que as mesmas estão 
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submetidas ao ingerir determinadas concentrações desses compostos, por certo período de 

tempo, foram calculadas. Para avaliação destes parâmetros, alguns valores, como: taxa de 

inalação, peso corporal e expectativa de vida do homem e da mulher e número de dias do ano, 

foram utilizados de acordo com a USEPA, (1997a,b), e IBGE, (2010) para a formação de um 

cenário de exposição.  

 

3.5.1 Cálculo da Exposição Diária 

 O cálculo da Exposição Diária (ED) (μg/d) (US-EPA,1992) pode ser expresso 

pela seguinte equação: 

ED= C . IR . T 

       (Eq. 10) 

 

Onde,  

C= Níveis de partículas inaláveis ou do contaminante (μg/m
3
) 

IR= Razão de inalação (m
3
/h)  

T= Tempo de exposição (h/d) 

 

Segundo a US-EPA (1997), uma pessoa em suas atividades normais apresenta razão de 

inalação de 0,75 m³ de ar por hora, sendo considerada baixa inalação. Já uma pessoa 

realizando suas funções de forma rápida apresenta uma razão de inalação de 3,06 m³ por hora, 

sendo considerada alta inalação.  

 

3.5.2 Cálculo da Ingestão Crônica Diária 

 O cálculo da Ingestão Crônica Diária (Chronic Daily Ingestion - CDI) (US-

EPA,1992,1996) pode ser expresso pela seguinte equação: 

  

    
                       

               
 

     (Eq. 11) 

Para a avaliação do CDI, certos valores serão assumidos de acordo com a US-

EPA (1997), como mostra a Tabela 2: 
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Tabela 2 – Descrição das variáveis usadas nos cálculos da exposição diária (ED) e da ingestão crônica diária 

(CDI) 

Parâmetro Descrição Valor Unidade 

CA Concentração do 

Contaminante 

 mg.m
-3

 

 

IR Taxa de Inalação 

(adulto) 

0,75 m³.h
-1

 

 

ED Duração da Exposição 

(adulto) 

7 h
-1

 semana
-1

 

 

EF Frequência de 

Exposição 

54 semana
-1

 ano
-1

 

 

L Tempo de Exposição 35 ano 

 

BW Peso corporal homem e 

mulher 

70/60 kg 

 

ATL Expectativa de vida 

homem e mulher 

69/77 ano 

 

NY Número de dias do ano 365 d
-1

 ano
-1

 

 

*Considerando que uma pessoa frequente essas avenidas por, no máximo, 35 anos de vida 

 

 

3.5.3 Cálculo do Risco de Câncer 

 O cálculo do Risco de Câncer (RC) pode ser feito por meio da seguinte 

equação: 

Risco de Câncer (RC) = CDI . SF  

(Eq. 12) 

 

O Risco de Câncer (RC) foi obtido pela multiplicação da ingestão crônica por 

tempo de vida (CDI) pelo fator de potência, Slope Factor (SF) de acordo com o sistema de 

informação de risco integrado (IRIS) (US-EPA, 1992, US-EPA, 1996; US-EPA, 2004). 

O SF é uma estimativa da probabilidade de um individuo desenvolver câncer 

como um resultado de uma vida de exposição para um nível particular de um potencial 

carcinogênico (US-EPA, 1996). 

 O SF utilizado para o formaldeído e para o acetaldeído foram respectivamente:  

0,0455 mg.kg
-1

.dia e 0,0077 mg.kg
-1

.dia de acordo com o sistema IRIS (US-EPA, 1992; 1996; 

2004). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Fluxo de Automóveis 

 O fluxo médio de veículos em cada avenida estudada e no ponto de baixo fluxo 

(Rua Marechal Deodoro), no período chuvoso, tiveram variações significativas de um local 

para outro. A avenida com maior número de veículos nos três períodos do dia foi a Avenida 

da Universidade, apresentando aproximadamente 55 veículos por minuto às 8h e 11h da 

manhã e 60 veículos por minuto no período da tarde - 16h. O ponto com menor fluxo de 

veículos, nos três períodos do dia, foi a Rua Marechal Deodoro, apresentando um fluxo 

aproximado de 7 veículos por minuto as 8h da manhã, 5 veículos por minuto as 11h da manhã 

e 6 veículos por minuto as 16h da tarde. Na Avenida Bezerra de Menezes o fluxo maior 

ocorreu no horário da tarde (16h) e o menor fluxo ocorreu no período da manhã (11h). Na 

Avenida da Abolição o período de maior fluxo veicular foi o de 11h da manhã e o de menor 

foi o de 8h da manhã. A Avenida Aguanambi apresentou maior fluxo de veículos no horário 

da tarde (16h) e menor fluxo no período da manhã (8h) (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Fluxo de veículos por minuto, do período chuvoso, nos três horários de coleta  

 

 

 Em relação ao fluxo de veículos de ciclo Otto e ciclo Diesel, no período 

chuvoso, a Avenida da Universidade apresentou o maior fluxo de veículos de ciclo Otto e 

Diesel nos três horários (8h, 11h e 16h) e a Rua Marechal Deodoro obteve o menor fluxo de 

veículos de ciclo Otto e Diesel nos três horários. No horário de 8h da manhã a Avenida 

Bezerra de Menezes apresentou o segundo maior fluxo de veículos de ciclo Otto e Diesel. No 
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horário de 11h da manhã e 16h da tarde a Avenida Aguanambi apresentou o segundo maior 

fluxo de veículos de ciclo Otto. Em relação ao fluxo de veículos do tipo Diesel, essa avenida 

apresentou o segundo maior fluxo no horário de 11h e obteve o mesmo valor que a Avenida 

Bezerra de Menezes no horário de 16h da tarde. A Avenida Abolição apresentou o terceiro 

maior fluxo de veículos de ciclo Diesel no horário de 8h da manhã, o segundo maior no 

horário de 11h e o segundo menor no horário de 16h. Em relação ao ciclo Otto, essa avenida 

apresentou o segundo menor fluxo de veículos nos três horários em estudo (Gráfico 2).  

Gráfico 2 – Fluxo de veículos por minuto, do período chuvoso, nos três horários de coleta, dividido em veículos 

de ciclo Otto e de ciclo Diesel 

 

 

 Analisando o fluxo médio de veículos por dia a avenida que mostrou maior 

quantidade de veículos do ciclo Otto foi a Avenida da Universidade, seguida da Avenida 

Aguanambi, Avenida Bezerra de Menezes, Avenida Abolição e Rua Marechal Deodoro, 

respectivamente. Em relação aos veículos do ciclo Diesel a Avenida da Universidade obteve, 

também, o maior fluxo de veículos por minuto, seguida da Avenida Bezerra de Menezes, 

Avenida Abolição, Avenida Aguanambi e Rua Marechal Deodoro, como pode ser observado 

no gráfico abaixo (Gráfico 3):  
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Gráfico 3 – Fluxo médio do dia de veículo de ciclo Otto e Diesel por minuto, período chuvoso 

 

 

O fluxo médio de veículos no período seco foi semelhante ao do período chuvoso. 

A avenida com maior número de veículos nos três períodos do dia foi a Avenida da 

Universidade, apresentando aproximadamente 53 veículos por minuto às 8h, 50 às 11h da 

manhã e 64 veículos por minuto no período da tarde - 16h. O ponto com menor fluxo de 

veículos nos três períodos do dia foi a Rua Marechal Deodoro, apresentando um fluxo 

aproximado de 8 veículos por minuto as 8h da manhã, 7 veículos por minuto as 11h da manhã 

e 7 veículos por minuto as 16h da tarde. Na Avenida Bezerra de Menezes, assim como no 

período chuvoso, o fluxo maior ocorreu no horário da tarde (16h) e o menor fluxo no período 

da manhã (11h). Na Avenida da Abolição o período de maior fluxo veicular foi o de 16h da 

tarde, sendo que o horário de 11h da manhã apresentou fluxo semelhante ao de 16h, e o de 

menor foi o de 8h da manhã. A Avenida Aguanambi também apresentou maior fluxo de 

veículos no horário da tarde (16h) e menor fluxo no período da manhã (8h) (Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Fl
u

xo
 m

é
d

io
 d

e
 v

e
íc

u
lo

s/
m

in
 

Ciclo Otto 

Ciclo Diesel 



42 
 

 

Gráfico 4 - Fluxo de veículos por minuto, do período seco, nos três horários de coleta 

 

 

Separando os veículos em ciclo Otto e ciclo Diesel os resultados foram os 

seguintes: a Avenida da Universidade obteve o maior fluxo por minuto de veículos de ciclo 

Otto e Diesel nos três períodos do dia. Já a Rua Marechal Deodoro apresentou o menor fluxo 

por minuto de veículos de ciclo Otto e Diesel nos três períodos do dia. A Aguanambi 

apresentou o segundo maior fluxo de veículos de ciclo Otto nos três períodos. Em relação aos 

veículos de ciclo Diesel esta avenida apresentou o terceiro maior fluxo no período da manhã 

(8h), fluxo um pouco menor que o da Avenida Abolição, o segundo maior no período da 

manhã (11h) e da tarde (16h). A Avenida Bezerra de Menezes obteve o terceiro maior fluxo 

de veículos de ciclo Otto no horário de 8h da manhã e 16h da tarde e o segundo menor no 

horário de 11h, apresentando fluxo menor que o da Avenida Abolição. Em relação aos 

veículos de ciclo Diesel, esta avenida apresentou o segundo menor fluxo no horário de 8h e o 

terceiro maior no horário de 11h e 16h, obtendo fluxo maior que o da Avenida Abolição 

nesses horários (Gráfico 5).   
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Gráfico 5 – Fluxo de veículos por minuto, do período seco, nos três horários de coleta, dividido em veículos de 

ciclo Otto e de ciclo Diesel 

 

 

Analisando o fluxo por minuto de veículos do dia a Avenida da Universidade 

obteve o maior fluxo de veículos de ciclo Otto e Diesel e a Avenida Aguanambi apresentou o 

segundo maior fluxo de veículos de ciclo Otto e Diesel por minuto. A Avenida Bezerra de 

Menezes obteve, nas duas categorias, o terceiro maior fluxo. A Avenida Abolição teve o 

segundo menor fluxo nas duas categorias, tendo maior fluxo que a Rua Marechal Deodoro, 

com pode ser observado no Gráfico 6: 

Gráfico 6 – Fluxo médio do dia de veículo de ciclo Otto e Diesel por minuto, período seco 
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4.2 Dados Meteorológicos 

4.2.1 Temperatura 

 As temperaturas variaram pouco, em torno de 1ºC, de um local para outro e 

durante os dois períodos analisados, sendo os valores da Av. Aguanambi os mais 

discrepantes. A temperatura mais elevada (29ºC) ocorreu na Av. Aguanambi durante o 

período seco e a mais baixa (27,5ºC) se deu no período seco nesta mesma avenida.  As 

temperaturas da Av. Abolição, Av. Universidade, Rua Marechal Deodoro e Avenida Bezerra 

de Menezes ficaram, nos dois períodos – período chuvoso (PC) e período seco (PS), em torno 

de 28ºC (Gráfico 7).  

Gráfico 7 – Temperaturas médias observadas nas avenidas e na rua de estudo durante os dias de coleta dos dois 

períodos (chuvoso e seco) 

 

  

4.2.2 Umidade Relativa do Ar 

 A umidade relativa do ar variou tanto de um lugar para outro como de um 

período para outro. A Rua Marechal Deodoro apresentou, no período chuvoso, a maior 

umidade (70%) e a menor no período seco (55%). A Av. Abolição, no período chuvoso, 

mostrou um valor bem próximo da Rua Marechal Deodoro (69,6%), já no período seco essa 

umidade caiu para 61,3%. A Av. Universidade, Av. Bezerra de Menezes e Av. Aguanambi 

apresentaram as seguintes umidades relativas do ar no período chuvoso: 64,3%, 67,8% e 

63,8%, respectivamente. Já no período seco esses valores baixaram para 63,3%, 58% e 

60,1%, respectivamente (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Umidades médias (%) observadas nas avenidas e na rua de estudo durante os dias de coleta dos dois 

períodos (chuvoso e seco) 

 

  

4.2.3 Radiação Solar 

 O maior valor da radiação solar foi encontrado na Rua Marechal Deodoro 

(1616,83 kjm²) no período seco, seguido da Av. Aguanambi (1607,17 kjm²), neste mesmo 

período. Esta mesma avenida apresentou, durante o período chuvoso, a menor radiação 

(1044,33 kjm²) comparada aos outros pontos. Os valores encontrados na Av. Abolição, Av. da 

Universidade, Rua Marechal Deodoro e Av. Bezerra de Menezes, no período chuvoso foram: 

1299,50 kjm², 1396,00 kjm², 1281,83 kjm², 1307,33 kjm², respectivamente. No período seco 

esses valores aumentaram: 1406,33 kjm², 1467 kjm², 1616,83 kjm², 1460,33 kjm², 

respectivamente (Gráfico 9). De acordo com a Funceme (2011), a insolação em Fortaleza é 

20% maior no período seco em relação ao período chuvoso.  Apesar de os valores de radiação 

deste estudo não terem dado 20% maior no período seco em relação ao período chuvoso, 

pode-se observar um aumento da radiação no período seco.  

 Essa menor radiação solar na Avenida Aguanambi no período chuvoso (35% 

menor que a do período seco) pode ser explicada, pois nos dias de coleta nesta avenida o 

tempo estava nublado, ou seja, havia muitas nuvens o que diminuiu a quantidade de radiação 

solar que chega à superfície.   
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Gráfico 9 – Radiações médias observadas nas avenidas e na rua de estudo durante os dias de coleta dos dois 

períodos (chuvoso e seco) 

 

 

4.2.4 Precipitação 

 Durante os períodos seco e chuvoso não houve diferença significativa quanto à 

precipitação. A maior precipitação ocorreu no período chuvoso na Av. Bezerra de Menezes e 

Av. Abolição (0,5 mm). A Rua Marechal Deodoro, no período chuvoso, e a Av. da 

Universidade, no período seco, tiveram uma precipitação de 0,25 mm. Nos outros pontos de 

estudo, nos dois períodos, não houve precipitação (Gráfico 10). 

O ano de 2015 foi um ano de seca. De acordo com a Funceme em julho de 2015 

as chuvas foram 30% menores na quadra chuvosa. A Funceme afirma, ainda, que o ano de 

2016 poderia entrar no maior ciclo de seca desde 1910.  

Gráfico 10 – Precipitações médias observadas nas avenidas e na rua de estudo durante os dias de coleta dos dois 

períodos (chuvoso e seco) 
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4.2.5 Velocidade do Vento 

 Em todas as Avenidas e na Rua Marechal Deodoro a velocidade do vento foi 

maior durante o período seco, apresentando valores de 4 m/s, exceto na rua Marechal 

Deodoro, tendo velocidade de 4,17 m/s. Já no período chuvoso esses valores ficaram entre 3 

m/s, na Av. Aguanambi e na rua Marechal Deodoro, 3,17 m/s na Av. Universidade e 2,67 m/s 

nas Av. Abolição e Bezerra de Menezes (Gráfico 11).  

Gráfico 11 – Velocidade média do vento observada nas avenidas e na rua de estudo durante os dias de coleta dos 

dois períodos (chuvoso e seco) 

 

 

De acordo com a escala Beaufort, ventos com velocidade <0,3 m/s são 

considerados ventos calmos, entre 0,3 m/s e 1,5 m/s são ventos aragem, de 1,6 m/s a 3,3 m/s 

são ventos de brisa leve, de 3,4 a 5,4 m/s são ventos de brisa fraca, entre 5,5 m/s a 7,9 m/s são 

ventos de brisa moderada, de 8 m/s a 10,7 m/s é considerado brisa forte, de 10,8 m/s a 13,8 

m/s são ventos frescos, entre 13,9 m/s a 17,1 m/s são ventos fortes. A ventania ocorre quando 

a velocidade do vento está entre 17,2 m/s e 20,7 m/s e a ventania forte entre 20,8 m/s e 24,4 

m/s. As tempestades tem velocidade entre 24,5 m/s e 28,4 m/s e as tempestades violentas 

entre 28,5 m/s e 32,6 m/s. Por fim quando a velocidade do vento está acima de 32,7 m/s 

ocorrem furacões. Portanto, os ventos nos pontos de estudo são considerados ventos de brisa 

leve e brisa fraca. 
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4.2.6 Direção do Vento 

 A direção do vento não variou muito entre os pontos estudados (Tabela 3). 

Durante os períodos chuvoso e seco a direção do vento da Av. Abolição, da Rua Marechal 

Deodoro e da Av. Bezerra de Menezes foi Sudeste (SE). Durante o período chuvoso, nas Av. 

da Universidade e Av. Aguanambi a direção também foi Sudeste. Já no período seco, a 

direção do vento desses dois pontos foi Leste-Sudeste (ESE). Portanto, as direções do vento 

nos pontos de estudo mantiveram o padrão de direção do vento predominante de Fortaleza, 

que é Sudeste.  

Tabela 3 – Direção do vento, durante o período seco e chuvoso, nas quatro avenidas e na rua em estudo 

Local Direção (PC/PS) 

Av. Abolição SE/SE 

Av. Universidade SE/ESE 

Rua Marechal Deodoro SE/SE 

Av. Bezerra de Menezes SE/SE 

Av. Aguanambi SE/ESE 

 

 

4.3 Compostos Carbonílicos (CCs) 

A soma das concentrações dos CCs (∑CCs) nas quatro Avenidas analisadas e na 

Rua Marechal Deodoro variou nos dois períodos analisados. No período chuvoso a soma das 

concentrações dos CCs na Avenida Abolição, Avenida da Universidade, Rua Marechal 

Deodoro, Avenida Bezerra de Menezes e Avenida Aguanambi foram: 424,75 µg/m³, 134,36 

µg/m³, 117,37 µg/m³, 190,87 µg/m³, 203,02 µg/m³, respectivamente. No período seco essas 

concentrações foram maiores que a do período chuvoso, exceto na Avenida Abolição, sendo 

de: 265,73 µg/m³. As concentrações na Avenida da Universidade, Rua Marechal Deodoro, 

Avenida Bezerra de Menezes e Avenida Aguanambi foram de: 178,21 µg/m³, 309,50 µg/m³, 

456,26 µg/m³, 545,54 µg/m³, respectivamente.  

 Há vários estudos que analisam a concentração de formaldeído e acetaldeído 

em ambientes externos (Tabela 4). Estudos que também fizeram uma comparação sazonal das 

concentrações de CCs, também obtiveram resultados maiores no período seco em relação ao 

período chuvoso (Tabela 5). 
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Tabela 4 – Médias dos níveis de CCs no Brasil e em outros lugares (µg/m
3
) 

Local  Formaldeído Acetaldeído Referência 

São Paulo, 

Brasil 

 

Túneis 

 

13.000 

9.200 

15.300 

11.700 

9.500 

9.300 

CETESB (2015) 

Rio de Janeiro, 

Brasil 

Local público 9,19 

7,30 

13,02 

13,45 

Pereira (2009) 

Fortaleza, Brasil Praças 72,98 102,23 Rocha (2014) 

São Paulo, 

Brasil 

Cabine de veículos  

165,3 

 

56,8 

 

Filho (2008) 

Salvador, 

Brasil 

 
 

Estação de ônibus         98,4 

 

 
 

      147,9  

  
 

Rodrigues et al. 

(2012) 

Kolkata, Índia Parada de ônibus 21,34 14,88 Dutta et al. (2009) 

Beirut, 

Lebanonb 

Parada de ônibus 5,6 3,4 Moussa et al. 

(2006) 

 

Tabela 5 - Estudos que fizeram uma comparação sazonal das concentrações de CCs e os respectivos valores 

encontrados de formaldeído e acetaldeído 

Local  Concentração 

de Formaldeído 

(µg/m
3
) 

Concentração de 

Acetaldeído 

(µg/m
3
) 

Referência 

Fortaleza, Brasil 

PC/PS 

Av. Abolição 

Av. da Universidade 

R. Marechal 

Deodoro 

Av. Bezerra de 

Menezes 

Av. Aguanambi 

285,76/148,23 

77,27/91,15 

70,52/184,51 

 

99,01/263,58 

 

105,85/376,54 

138,99/117,50 

57,09/87,06 

46,84/124,99 

 

91,86/192,68 

 

97,16/169,00 

 

 

 

Este estudo 

Fortaleza, Brasil 

(PC e PS) 

Beira Mar 

Calçadão Crasa 

Praça das Flores 

19,1 e 45,9 

 

37,6 e 77,9 

 

66,3 e 191 

29,7 e 75,4 

 

35,7 e 167,6 

 

91,8 e 213 

 

 

Rocha (2014) 

Hiroshima, 

Japão 

(PC e PS) 

Campus da 

Universidade de 

Hiroshima 

500 – 1050 

e 

1550 - 4120 

170 – 1310 

e 

340 – 2030 

Nomi et al. (2010) 

Londrina, Brasil 

(PC e PS) 

 

Centro 

 

4110 e 5070 

 

3020 e 5920 

 

Pinto (2002) 
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De acordo com os gráficos 12 e 13, pode-se observar que os CCs de maior 

concentração foram o formaldeído e o acetaldeído nos dois períodos analisados. Esses 

compostos são os mais perigosos à saúde humana por serem potenciais carcinogênicos.  A 

concentração dos demais compostos ficou abaixo do limite de detecção.  

Gráfico 12 – Concentração dos CCs nas quatro avenidas e na rua de estudo durante o período chuvoso 

 

 

Gráfico 13 – Concentração dos CCs nas quatro avenidas e na rua de estudo durante o período seco 
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 Há normas internacionais que regulam os níveis máximos permitidos de CCs, 

principalmente os que possuem potencial carcinogênico, em ambientes internos relacionados 

à saúde ocupacional. Ainda não há normas que regulem os níveis desses compostos para 

ambientes externos. Na Tabela 6 pode-se observar os níveis permitidos pelos órgãos 

regulamentadores: 

Tabela 6 – Limites de exposição permissíveis (PEL) de um trabalhador em ambientes internos estabelecidos por 

órgãos regulamentadores (μg/m³) 

Composto OMS US-EPA OSHA NIOSH 

Formaldeído 61,35 1840,49 920,25 19,63 

Acetaldeído - 269938,65 359918,20 - 

* Todos os valores são limites diários; *TWA: Tempo médio de trabalho (8 horas por dia) 

 

 Comparando os níveis, para ambientes internos, permitidos por esses quatro 

órgãos regulamentadores com os níveis obtidos no estudo, para ambientes externos, pode-se 

observar que as concentrações de acetaldeído dos pontos do estudo não ultrapassaram os 

limites estabelecidos por esses órgãos. Já as concentrações de formaldeído, em todos os 

pontos estudados, no período seco e chuvoso, ultrapassaram os níveis permitidos pela OMS e 

pela NIOSH. A Avenida Aguanambi também ultrapassou o limite estabelecido pela OSHA no 

período seco, como pode ser observado no Gráfico 14: 

Gráfico 14 – Concentração de formaldeído em cada local de estudo e os níveis máximos permitidos por órgãos 

regulamentadores, para ambientes internos 

 

Concentrações de CCs e limites máximos permitidos por hora 

 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 f
o

rm
al

d
e

íd
o
(μ

g/
m

3
) 

PC 

PS 

US-EPA 

OSHA 

OMS NIOSH 



52 
 

 

 A variação nas concentrações de CCs nos locais estudados e no período seco e 

chuvoso pode ser atribuída a diversos fatores, como: fontes diretas e indiretas, temperatura, 

velocidade do vento, umidade relativa do ar, radiação solar, veículos automotores 

(quantidade, tipo de combustível utilizado, ano do automóvel) (Mu e Pang, 2006; Moussa et 

al., 2006; Souza, 2011). Assim como já foi mostrado acima, a Tabela 7 mostra os dados 

meteorológicos referentes aos dias das coletas e as concentrações de CCs na Rua Marechal 

Deodoro e nas Avenidas em questão.  

 

Tabela 7 - Dados meteorológicos referentes aos dias das coletas e as concentrações de CCs na Rua Marechal 

Deodoro e nas Avenidas em questão 

 Av. 1 Av.2 Rua M.D Av.3 Av.4 

Conc. µg/m³ 

PC/PS 

424,75/265,73 134,36/178,21 117,37/309,50 190,87/456,26 203,02/ 

545,54 

Temp. (ºC) 

PC/PS 

28,67/28,33 28,83/28,17 

 

28,67/28,50 

 

28,33/28,33 

 

27,50/29 

 

Precip. (mm) 

PC/PS 

0/0 0/0,25 

 

0,25/0 

 

0,5/0 0,5/0 

Vel. do Vento 

(m/s) 

PC/PS 

2,67/4 3,17/4 

 

3/4,17 

 

2,67/4 

 

3/4 

 

Umid. (%) 

PC/PS 

69,67/61,33 

 

64,33/63,33 

 

70/55 67,83/58 63,83/60,17 

Radiação 

(kjm²) 

PC/PS 

1299,50/1406,33 

 

1396/1467 

 

1281,83/1616,83 

 

1307,33/1460,33 

 

1044,33/1607,17 

 

Dir. do Vento 

PC/PS 

SE/SE SE/ESE SE/SE SE/SE SE/ESE 

*Av.1 – Avenida Abolição; Av.2 – Avenida da Universidade; Rua M.D – Marechal Deodoro; Av.3 – Avenida 

Bezerra de Menezes; Av.4 – Avenida Aguanambi 

 

De forma geral, no estudo não foi observado correlação significativa (coeficiente 

de correlação de Pearson) entre os níveis de formaldeído, acetaldeído e o fluxo médio de 

veículos de ciclo Otto e nem veículos de ciclo Diesel, em ambos os períodos. Contudo, na Av. 

Aguanambi são observados altos níveis de CCs e de fluxos de veículos, principalmente 

veículos de ciclo Otto que são os principais emissores de CCs. Além disso, as condições 

meteorológicas nos dias de coleta devem ter contribuído para as altas concentrações desses 

compostos: não houve precipitação nos dias de coleta, favorecendo a permanência dos 

compostos na atmosfera, a temperatura e a radiação solar ficaram entre as maiores observadas 

no estudo, portanto a probabilidade de formação de CCs por foto-oxidação de hidrocarbonetos 

e outros compostos orgânicos presentes no ar ambiente é bem elevada. No período chuvoso 
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essa concentração baixou significativamente (variando de 545,54 µg/m³ no período seco para 

203,02 µg/m³ no período chuvoso). Apesar do fluxo de veículos ter se mantido elevado, as 

condições meteorológicas nessa avenida no período seco não favoreceram a elevada 

concentração de CCs na atmosfera. A temperatura e a radiação solar, apesar de ainda serem 

consideradas altas, foram as mais baixas de todo o período de estudo, portanto a formação de 

CCs in situ por foto-oxidação é menor do que nos outros pontos de estudo; ocorreu, mesmo 

que pouco, precipitação no período de coleta, esse evento lava a atmosfera impedindo que os 

compostos se concentrem nela. A Av. Abolição apresentou valores maiores no período 

chuvoso se comparado ao período seco. O fluxo de veículos de ciclo Otto e Diesel observado 

nessa avenida, nos dois períodos, foi um dos menores, apesar disso a sua concentração no 

período chuvoso foi a maior. Comparando os dados meteorológicos dos dois períodos 

observa-se que a velocidade do vento está baixa (2,67 m/s) e a umidade relativa do ar está 

maior (69,67%) no período chuvoso se comparada a do período seco (61,33%) e a dos outros 

pontos, o que concentra os compostos no local. Portanto, fatores meteorológicos podem ter 

influenciado essa maior concentração de CCs, assim como outros fatores. A Avenida da 

Universidade, apesar de ter o maior fluxo de veículos de ciclo Otto e Diesel por minuto, 

apresentou as menores concentrações de CCs, nos dois períodos. Os dados meteorológicos 

nessa avenida não são discrepantes em relação aos outros pontos analisados, portanto essa 

menor concentração de CCs pode ser associada ao elevado nível de dispersão dos poluentes, 

pois esta avenida, assim como a Av. Bezerra de Menezes, é aberta (sem muitos prédios altos 

ou obstáculos que barrem o vento e concentrem os poluentes). Apesar disso, a Av. Bezerra de 

Menezes apresentou uma concentração elevada no período seco, principalmente se comparada 

à concentração nesse mesmo ponto no período chuvoso. Esta maior concentração pode ter 

sido influenciada pela radiação solar no período seco. Por fim, a Rua Marechal Deodoro, 

apesar de ter um baixo fluxo de veículos por minuto apresentou uma concentração de CCs 

elevada no período seco. Além do fluxo de veículos e dos dados meteorológicos deve ser 

considerada a influência que estes pontos recebem de outras avenidas e/ou ruas. A Rua 

Marechal Deodoro fica próxima a Av. Domingos Olímpio, uma das Avenidas mais 

movimentas de Fortaleza, além disso, essa rua é fechada (envolta por prédios) e estreita, o que 

favorece a concentração dos poluentes no local. Apesar disso, apenas no período seco essa 

Rua obteve maior concentração, assim se pode associá-la aos dados meteorológicos, pois a 

radiação solar foi a maior observada durante os períodos em estudo, o que indica a formação 

de CCs por foto-oxidação no local.  
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 Estudos como o de Nomi et al. (2010), Sousa et al. (2015), CETESB (2015) 

relataram a influência das condições meteorológicas na concentração dos CCs. Nomi et al. 

(2010) verificaram um aumento na concentração de formaldeído (de 830 µg/m³ para 2.830 

µg/m³) e acetaldeído (de 460 µg/m³ para 970 µg/m³) decorrente do aumento da radiação solar 

durante o verão. Sousa et al. (2015) verificaram uma maior concentração no período seco se 

comparado ao período chuvoso. Estes autores explica que esse aumento foi decorrente de uma 

insolação 19,4% maior no período seco se comparado ao chuvoso, além disso, a cobertura de 

nuvens durante a estação chuvosa foi 10% a 28% maior se comparado ao período de seca. 

Verifica-se ainda que a precipitação máxima no período seco foi de 5,3 mm, já na estação 

chuvosa esta foi de 40 mm. O estudo disponibilizado em 2015 pela CETESB enfatiza a 

influência da velocidade do vento na concentração de CCs. Verificou-se uma maior 

concentração de CCs onde o vento era calmo (velocidade dos ventos ≤ 0,44 m/s). Este mesmo 

estudo ainda mostra a influência do fluxo veicular e do tipo de combustível utilizado nos 

valores das concentrações obtidas.  

 Fazendo a razão do formaldeído e acetaldeído dos dois períodos analisados pode-se 

verificar a influência da sazonalidade. Quando a razão do período seco com o período 

chuvoso for maior que 1 (PS/PC >1) associa-se a maior insolação e, consequentemente, a 

produção fotoquímica de CCs no período seco (Rocha, 2014). A Tabela 8 mostra essa razão 

nas avenidas e na rua estudadas. Pode-se observar que as razões deram maiores que 1 em 

todos os pontos de estudo, exceto na Av. Abolição. 

Tabela 8 – Razão das concentrações entre período seco e período chuvoso dos compostos encontrados nos locais 

de estudo  

Razão PS/PC Av. Abolição Av. 

Universidade 

Rua 

Marechal 

Deodoro 

Av. Bezerra 

de Menezes 

Av. 

Aguanambi 

Formaldeído 0,52 1,18 2,62 2,66 3,56 

Acetaldeído 0,85 1,53 2,67 2,10 1,74 

 

 Rocha (2014), em seu estudo nas praças e calçadões de Fortaleza-CE, obteve 

razão acima de 1, assim como esse estudo. Os valores das razões encontradas em seu estudo 

foram as seguintes: Calçadão da Beira Mar: 2,4 (formaldeído) e 2,54 (acetaldeído); Calçadão 

Crasa 2,07 (formaldeído) e 4,7 (acetaldeído); Praça das Flores 2,88 (formaldeído) e 2,32 

(acetaldeído). 
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 A razão formaldeído/acetaldeído é utilizada, frequentemente, para indicar as 

possíveis fontes dos CCs (Sousa, 2011). Segundo Nomi et.al (2010) valores maiores que 1 

(F.A/A.A/>1) indicam a predominância de reações fotoquímicas na formação do formaldeído. 

Apesar de ser esperada uma razão menor que 1 nesse estudo, já que o principal combustível 

utilizado no Brasil é o etanol (principal fonte de acetaldeído) não foi esse o resultado obtido, 

como mostra a Tabela 9.  

Tabela 9 – Razão Formaldeído/Acetaldeído, do período seco e chuvoso, dos pontos de estudos  

Razão 

F.A/A.A 

Av. Abolição Av. 

Universidade 

Rua 

Marechal 

Deodoro 

Av. Bezerra 

de Menezes 

Av. 

Aguanambi 

Período 

Chuvoso 

2,06 1,35 1,51 1,08 1,09 

Período Seco 1,26 1,05 1,48 1,37 2,23 

 

 Como pode ser observado as razões formaldeído/acetaldeído deram maiores ou 

próximos a 1, indicando a produção de formaldeído por reações fotoquímicas. Portanto, a 

influência da radiação solar mostrou-se maior que a do fluxo de veículos na formação de CCs. 

O motivo das razões não terem dado abaixo de 1 pode ser associada à fatores como: o 

clima de Fortaleza favorece a produção de formaldeído por foto-oxidação; essas avenidas têm 

um fluxo significativo de veículos movido a diesel. Segundo a CETESB (2015) e Abrantes 

(2005) o diesel é um importante contribuinte para a formação do formaldeído. Abrantes 

(2005) afirma que os veículos a diesel emitem mais aldeídos que os veículos movidos à 

gasolina.  

 Diversos estudos brasileiros fizeram essa relação F.A/A.A e obtiveram 

resultados semelhantes a esse estudo, como mostra a Tabela 10.  
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Tabela 10 – Estudos brasileiros que fizeram a razão Formaldeído/Acetaldeído e seus respectivos resultados 

Local  Ano Razão F.A/A.A Fonte 

São Paulo, Brasil Túnel 1 

Túnel 2 

Túnel 3 

2009 

2011 

2011 

1,1 

1,0 

1,7 

CETESB, 2015 

Salvador, Brasil Túnel 

Baixa dos 

Sapateiros 

Rio Vermelho 

 0,72 

1,14 

 

0,75 

Andrade, 2002, 

apud Pereira, 

2009 

Rio de Janeiro, 

Brasil 

Campo 

IPEC 

2008 

2008 

0,69 

0,55 

Pereira, 2009 

Fortaleza, Brasil Postos 1 

Posto 2  

Posto 3 

 

2009 e 2010 0,5375-1,484 

0,386-0,9271 

0,308-2,413 

Sousa, 2011 

São Paulo, Brasil   1,25 Alvim et al., 2011 

 

4.3.1 Influência da Sazonalidade 

  Observando a média da ∑CCs nos dois períodos nota-se que a concentração de 

CCs no período seco (337,79 µg/m
3
) foi, aproximadamente, duas vezes maior que a 

concentração do período chuvoso (214,07 µg/m
3
). A produção desses compostos pode ser 

influenciada pela sazonalidade, pois a razão período seco/ período chuvoso foi maior que 1 

(PS/PC>1), tanto para o formaldeído quanto para o acetaldeído.  

  Comparando os dados meteorológicos dos dois períodos percebe-se que a 

quantidade de radiação solar do período seco (1511,53 kjm²) foi maior do que a do período 

chuvoso (1265,80 kjm²) e a precipitação, embora pouca, no período chuvoso foi 5 vezes 

maior que a do período seco. Esses fatores podem contribuído  para a maior concentração de 

CCs no período seco, pois a radiação solar favorece a formação de CCs por reações 

fotoquímicas e a precipitação lava a atmosfera. Em relação às médias das temperaturas, estas 

se mantiveram iguais (28,4ºC) variando no período seco de 28,1ºC – 29ºC e de 28,3ºC – 

28,8ºC no período chuvoso. A umidade relativa do ar foi maior no período chuvoso (67,13%) 

do que no período seco (59,57%), já a velocidade do vento se apresentou maior no período 

seco (4 m/s) do que no período chuvoso (2,9 m/s). 

 Outros estudos, realizados no Brasil e no exterior, também observaram essa 

maior concentração de CCs no período seco comparado ao período chuvoso. Como exemplo 
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podem ser mencionados o trabalho de Sousa et al. (2015) que constataram em seu estudo 

sobre a concentração dos compostos carbonílicos relacionados às atividades humanas e seu 

risco de câncer associado na cidade de Fortaleza uma concentração 3 vezes maior no período 

seco em relação ao período chuvoso. E o trabalho de Pang e Mu (2006) que constataram que 

os níveis de compostos carbonílicos em Pequim (China) foram maiores no período seco do 

que no período chuvoso, apesar da magnitude de fotólise no verão ter sido maior: da ordem de 

1-2. Ou seja, a taxa de formação de CCs por foto-oxidação deve ter excedido muito a taxa de 

fotólise no verão.   

Fazendo a relação formaldeído/acetaldeído observa-se uma razão maior que 1 nos 

dois períodos (F.A/A.A >1) – razão de 1,7 no período seco e 1,4 no período chuvoso. De 

acordo com Duane et al. (2002), valores mais elevados da razão formaldeído/acetaldeído 

indicam que a formação de formaldeído por foto-oxidação de hidrocarbonetos naturais como 

os isoprenos é maior do que a de acetaldeído. Sousa et al. (2015) também observaram uma 

razão maior no período seco comparado ao período chuvoso. De acordo com seus dados, o 

valor da razão formaldeído/acetaldeído passou de 0,58 no período chuvoso para 1,89 no 

período seco. 

 

4.3.2 Exposição e Risco de Câncer ao Formaldeído e ao Acetaldeído no Período Chuvoso 

 Os níveis de exposição aos CCs no período chuvoso estão apresentados na 

Tabela 11, assim como os limites máximos permitidos por quatro órgãos regulamentadores, 

para ambientes internos. 

 Tabela 11 – Limites de exposição ao formaldeído e ao acetaldeído estabelecidos por órgãos regulamentadores, 

para ambientes internos, e os valores obtidos nesse estudo no período chuvoso (µg/dia) 

 Exposição ao Formaldeído Exposição ao Acetaldeído 

Avenida Abolição 82,43 40,09 

Avenida da Universidade 22,29 16,47 

Rua Marechal Deodoro 20,34 13,51 

Avenida Bezerra de Menezes 28,54 26,50 

Avenida Aguanambi 30,53 28,03 

OMS 5,8 - 

US-EPA 172,5 25306,7 

OSHA 86,3 33742,3 

NIOSH 1,8 - 
Valores referentes à uma hora de exposição.  

 

  Os níveis de exposição pessoal ao formaldeído em todos os pontos de coleta 

ultrapassaram os limites estabelecidos pela OMS e pela NIOSH e ficaram abaixo dos limites 
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estabelecidos pela US-EPA e pela OSHA. Em relação ao acetaldeído nenhum ponto 

ultrapassou o limite estabelecido por esses quatro órgãos regulamentadores.  

 A estimativa do risco de câncer dos locais de estudo e dos órgãos 

regulamentadores foi baseada nos resultados do CDI, apresentando-se nos Gráficos 15, 16. 

Gráfico 15 - Estimativa do risco de câncer ao formaldeído dos locais de estudo, para homens e mulheres, e dos 

órgãos regulamentadores, para homens, no período chuvoso 
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Gráfico 16 - Estimativa do risco de câncer ao acetaldeído dos locais de estudo e dos órgãos regulamentadores, 

para homens, no período chuvoso 

 

 

 Como pode-se observar nos gráficos o risco de câncer para mulheres é maior 

do que o risco de câncer para homens (cerca de 5% maior), o que já é esperado, pois a mulher 

possui uma maior expectativa de vida e um menor peso corpóreo, em média. Essas duas 

variáveis, dentro da equação do CDI, influenciam no resultado do RC. 

 Todos os pontos ultrapassaram os limites da OMS e da NIOSH quanto ao 

formaldeído e ficaram abaixo dos limites da US-EPA e da OSHA. Quanto ao acetaldeído 

nenhum ponto ultrapassou os limites dos órgãos regulamentadores. 

 Estudos como o de Rocha (2014), que avaliou o risco à saúde de pessoas que 

utilizam praças e calçadões próximos a avenidas movimentadas para realizar atividades 

físicas, e Sousa (2011), que gerou dados sobre o risco à saúde humana de frentistas em postos 

de gasolina, obtiveram resultados semelhantes – risco de câncer maior para mulheres do que 

para homens. Para o período chuvoso, Rocha (2014) verificou que o RC para o formaldeído 

em homens e mulheres foi de 1,22E-06 e 1,35E-06 no Calçadão da Beira Mar, 2,40E-06 e 

2,66E-06 no Calçadão da Crasa e 2,82E-06 e 3,12E-06 na Praça das Flores, respectivamente. 

Para o acetaldeído os valores foram: 3,21E-07 e 3,54E-07 Calçadão da Beira Mar, 3,86E-07 e 

4,27E-07 no Calçadão da Crasa, e 6,62E-07 e 7,32E-07 na Praça das Flores. Sousa (2011) 
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verificou que o RC, no período chuvoso, para formaldeído em homens e mulheres foi de 4E-

06 e 4,2E-06, respectivamente, e para acetaldeído foi de 9,5E-07 e 9,9E-07. Esse estudo 

apresentou risco de câncer, tanto para o formaldeído quanto para o acetaldeído, maior do que 

as praças e calçadões próximos a avenidas movimentadas e maior do que os postos de 

gasolina, exceto na Rua Marechal Deodoro que apresentou um risco de câncer ao acetaldeído 

menor do que em postos de gasolina. Esses dados mostram que o níveis de CCs nos pontos de 

estudo estão elevados, pois essas praças e calçadões e os postos de gasolina apresentam 

condições mais favoráveis para um maior risco de câncer. Pessoas realizando atividade física 

inalam uma quantidade 3 vezes maior que uma pessoa em suas atividades normais 

aumentando a probabilidade de risco de câncer nessas pessoas, como mostra o estudo de 

Rocha. Já os postos de gasolina são lugares propícios à altos níveis de CCs.  

4.3.3 Exposição e Risco de Câncer ao Formaldeído e ao Acetaldeído no Período Seco 

Os níveis de exposição aos CCs no período seco estão apresentados na Tabela 12, 

assim como os limites máximos permitidos por quatro órgãos regulamentadores, para 

ambientes internos. 

Tabela 12 - Limites de exposição ao formaldeído e ao acetaldeído estabelecidos por órgãos regulamentadores, 

para ambientes internos, e os valores obtidos nesse estudo no período seco (µg/dia) 

 Exposição ao Formaldeído Exposição ao Acetaldeído 

Avenida Abolição 48,33 38,32 

Avenida da Universidade 29,72 28,39 

Rua Marechal Deodoro 60,17 40,76 

Avenida Bezerra de Menezes 85,95 62,83 

Avenida Aguanambi 122,79 55,11 

OMS 5,8 - 

US-EPA 172,5 25306,7 

OSHA 86,3 33742,3 

NIOSH 1,8 - 

Valores referentes à uma hora de exposição.  

 

 Como mostra a Tabela 11, todos os lugares de estudo ultrapassaram os limites 

estabelecidos pela OMS e pela NIOSH, quanto ao formaldeído. A Av. Aguanambi também 

ultrapassou o limite estabelecido pela OSHA. Nenhum ponto ultrapassou o limite estabelecido 

pela US-EPA. Quanto ao acetaldeído, nenhum ponto ultrapassou os limites estabelecidos 

pelos quatro órgãos regulamentadores.  

 A estimativa do risco de câncer dos locais de estudo e dos órgãos 

regulamentadores estão apresentadas nos Gráficos 17 e 18. 
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Gráfico 17 - Estimativa do risco de câncer ao formaldeído dos locais de estudo, para homens e mulheres, e dos 

órgãos regulamentadores, para homens, no período seco 

 

Gráfico 18 - Estimativa do risco de câncer ao acetaldeído dos locais de estudo e dos órgãos regulamentadores, 

para homens, no período seco 

 

 

 

 Comparando os resultados obtidos no período seco com aqueles obtidos no 
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no período seco, exceto na Av. Abolição que apresentou risco de câncer maior no período 

chuvoso. Assim como, no período chuvoso, o risco de câncer para mulheres foi maior (cerca 

de 5% maior) do que para homens no período seco.  

 Quanto ao formaldeído, todos os pontos estudados ultrapassaram os limites 

estabelecidos pela OMS e pela NIOSH. A Av. Aguanambi também ultrapassou o limite 

estabelecido pela OSHA. O único limite que não foi ultrapassado por nenhum ponto foi o da 

US-EPA. Em relação ao acetaldeído nenhum ponto ultrapassou os limites estabelecidos por 

esses órgãos regulamentadores.  

 Os resultados obtidos por Rocha (2014) também se apresentaram maiores no 

período seco em relação ao período chuvoso. Em relação ao formaldeído os valores foram 

para homem e mulher: 2,93E-06 e 3,24E-06 no Calçadão da Beira Mar, 4,97E-06 e 5,50E-06 

no Calçadão da Crasa, e 1,22E-05 e 1,35E-05 na Praça das Flores, respectivamente. Para o 

acetaldeído esses valores foram: 8,15E-07 e 9,01E-07 no Calçadão da Beira Mar, 1,81E-06 e 

2,01E-06 no Calçadão da Crasa, e 2,30E-06 e 2,55E-06 na Praça das Flores, respectivamente.  
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5 CONCLUSÃO 

  Pela primeira vez foi realizado um estudo, em avenidas de influência de uma 

Cidade, relacionando a concentração de CCs na atmosfera com a frota veicular e a 

sazonalidade. 

Os níveis de CCs encontrados nas vias da cidade de Fortaleza estão nas mesmas 

magnitudes de estações de ônibus, mas são maiores que os reportados em locais públicos e 

menores que os verificados em túneis se comparados a estudos brasileiros e de outros locais.  

Não foi observada influência do número de veículos com os níveis de formaldeído 

e acetaldeído, apesar de estudos revelarem que essas substâncias têm grande relação com a 

frota veicular. Portanto, devem-se levar outros fatores em consideração além do fluxo de 

veículos quando se trata de formação de compostos carbonílicos.  

Os fatores meteorológicos, característicos do período seco e chuvoso, 

contribuiram de forma significativa para a formação de CCs. Durante o período seco as 

condições meteorológicas foram mais favoráveis à formação desses compostos, apresentando 

concentrações maiores que aquelas obtidas para o período chuvoso. A produção de CCs por 

reações foto-oxidante são mais evidentes no período seco e, portanto, contribuem para a maior 

concentração desses compostos nesse período.   

Soluções para a redução de CCs na cidade de Fortaleza e, consequentemente, para 

a redução do risco de câncer à população devem ser tomadas. Medidas como a melhoria da 

qualidade dos combustíveis, do processo de combustão e/ou redução da frota veicular são 

alternativas que se fazem necessárias para minimizar os níveis de CCs.  

É importante ressaltar que os resultados desta pesquisa são indicativos e não 

conclusivos, portanto fazem-se necessários novos estudos e maiores monitoramentos nessas 

avenidas e em outras avenidas importantes da cidade de Fortaleza para que conclusões 

definitivas possam ser formadas.  

Pretende-se, com esses resultados, contribuir como fonte de dados a respeito dos 

níveis de CCs, fatores que influenciam suas concentrações e o risco à saúde humana e 

contribuir com pesquisas futuras no nosso estado e região sobre o assunto em questão, já que 

informações a respeito dos CCs na região Nordeste é muito precária.   
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