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INTRODUÇÃO 

A poluição atmosférica configura um dos maiores riscos ambientais para a saúde. Em 2016, 

estima-se que 4,2 milhões de mortes prematuras em todo o mundo foram decorrentes da poluição do 

ar, em cidades urbanas e áreas rurais (WHO, 2021). Dos poluentes que interferem na saúde, o material 

particulado (MP) destaca-se como o mais nocivo a ela. Este poluente é composto por partículas finas de 

sólidos ou líquidos suspensos no ar. Sendo que, as partículas inaláveis (MP10) possuem diâmetro 

aerodinâmico (da) menor ou igual a 10 µm, e podem ficar retidas na parte superior do sistema 

respiratório. As partículas inaláveis finas ou respiráveis (MP2,5) possuem da menor ou igual a 2,5 µm, 

sendo essas, capazes de atingirem a parte inferior do sistema respiratório e os alvéolos pulmonares 

(CETESB, 2022). Portanto, as partículas menores atingem mais profundamente o trato respiratório e, 

consequentemente, causam danos maiores à saúde. 

Dentre os métodos para se avaliar os efeitos que a exposição aos poluentes causa à saúde, a 

estimativa do risco relativo (RR) é um dos mais utilizados. O risco relativo, ou Odds Ratio, é a razão 

entre a probabilidade do risco de adoecer entre grupo de expostos e não expostos por um fator de risco 

em estudo (Ostro, 2004).  

Sabe-se que é possível monitorar a exposição de poluentes atmosféricos via satélite. O estudo 

de Buchard et al. (2016), mostrou essa possibilidade de avaliar concentrações de MP2,5 a partir de dados 

obtidos da plataforma MERRA-2 (Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications), 

uma base de dados on-line de monitoramento de aerossóis que se fundamenta na assimilação de 

observações de satélite usando o Earth Observing System (GEOS) de Goddard versão 5.12.4 Data 

Assimilation System (DAS), e permite a geração de reanálises em nível global (Nasa, 2019).  

Sendo assim, este projeto propôs-se a analisar os RRs associados às concentrações de MP2,5 

no ar, em três metrópoles brasileiras (São Paulo, Florianópolis e Recife), usando dados obtidos do 

MERRA-2, porém neste resumo apresentamos apenas informações de Recife.  
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METODOLOGIA 

Recife, capital de Pernambuco (PE), possui população estimada de 1.661.017 milhões de 

habitantes em uma área territorial de 218,843 km2, com clima tropical-úmido. Sua economia é baseada 

em serviços, administração pública, comércio, construção civil e indústria de transformação. Possui 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,772 e frota veicular de 713 930 automóveis 

(IBGE, 2022; Recife, 2021a, Recife, 2021b).  

Para avaliar a qualidade do ar no município, adotou-se o MP como indicador ambiental. A partir 

da plataforma MERRA-2, foram coletados dados  dos compostos que constituem o MP2,5 , da cidade de 

Recife, entre os anos 2017 e 2020. As concentrações horárias de MP2,5 foram calculadas conforme a 

Equação 1, fornecida pela NASA (2019). E, posteriormente, foram calculadas as médias anuais de MP2,5. 

MP2,5 =  1,375 ∗ SO4  +  1,6 ∗  OC +  BC + Dust2,5  + SS2,5     (1) 

onde as variáveis representam os seguintes compostos: sulfato (SO4), carbono orgânico (OC), carbono 

negro (BC ), poeira (Dust2,5) e spray marinho (SS2,5). 

Seguindo a recomendação de Ostro (2004), utilizou-se a equação de risco relativo (Equação 2), 

que relaciona os efeitos da concentração de MP2,5 com a saúde da população. 

RR = exp[ β ∗ (X − X0)]    (2) 

onde X  é a concentração média anual de MP2,5 (µg/m3), X0 é a concentração background de MP2,5 e β é 

o coeficiente de risco para o MP2,5. 

A concentração background utilizada foi de 5 µg/m3, valor de limite máximo para a média anual 

de MP2,5, segundo a OMS (WHO, 2021). Foi utilizado o coeficiente médio de risco recomendado por 

Ostro (2004), β = 0,008, que associa doenças cardiopulmonares a concentração de MP2,5. Dos 

resultados obtidos da equação de risco relativo, foi estimada a fração de impacto ou Impact Fraction (IF) 

que indica a proporção da mortalidade por complicações cardiorrespiratórias atribuídas à exposição ao 

MP2,5 (Equação 3). 

IF =  
(RR−1)

RR
          (3) 

onde RR é o risco relativo (Equação 2). 

Além disso, para avaliar o impacto da poluição atmosférica no número de óbitos por doenças 

cardiopulmonares, foram obtidos dados de mortalidade por doenças cardiorrespiratórias (Código 

Internacional de Doenças – CID-10: I, J, U04) em adultos (≥ 30 anos) em Recife, por meio do site do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Brasil (Ministério da Saúde, 

2022). Foram selecionados dados anuais para o período de 2017 a 2020.  

E assim, foi possível calcular a estimativa do número de casos de mortalidade por MP2,5 (Equação 

4). 
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M𝑒 = IF ∗ M𝑎    (4) 

onde M𝑒 está relacionado a mortes estimadas que poderiam ser evitadas caso a concentração de MP2,5 

fosse igual ao background, IF é a fração de impacto e M𝑎 é número anual de mortalidade (CID-10: I, J, 

U04). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1, representa as estimativas das concentrações médias anuais de MP2,5, RR e IF da 

cidade de Recife, utilizando o limite máximo anual determinado pela OMS como concentração 

background (5 µg/m3), entre 2017 e 2020.  

Observa-se que a maior fração de impacto ocorreu em 2020, com aproximadamente 4,0% de 

impacto, que expressa 177 casos de mortalidade por exposição ao MP2,5. Por outro lado, a menor fração 

de impacto ocorreu em  2017, com 2,3% de impacto, estimando 109 casos de mortalidade por exposição 

ao MP2,5. Já para os períodos de 2018 e 2019, as frações de impacto se mantiveram de um ano para 

outro, as quais representaram 113 óbitos estimados devido à exposição. 

Tabela 1 – Concentração média anual (g/m3) de MP2,5, Risco relativo (RR), fração de impacto (IF) e número de 

mortes evitadas, em Recife (PE), de 2017 a 2020 

Ano [MP2,5] RR IF 

Óbitos 

estimados por 

exposição 

2017 7,93 1,024 0,0232 109 

2018 8,23 1,026 0,0255 113 

2019 8,05 1,025 0,0241 113 

2020 10,13 1,042 0,0402 177 

 

Ademais, percebe-se um aumento significativo no número de mortes de adultos por exposição 

ao MP2,5 entre 2019 e 2020, variando de 113 para 177 óbitos estimados. Assim, esse avanço no número 

de óbitos em 2020 pode ter ocorrido devido às adversidades relacionadas à COVID-19. Ainda, no ano 

2020, a concentração média anual  de MP2,5 foi a maior em comparação com os três anos anteriores, o 

que pode também ter contribuído para o aumento de mortes de adultos por exposição ao MP2,5. Portanto, 

pode haver associação da poluição atmosférica com o risco de morte por COVID-19, considerando que 

Recife foi um dos municípios brasileiros com a disseminação mais rápida do vírus (Leão et al., 2021), 

além de apresentar uma das maiores taxas de mortalidade .Para tanto, é necessário que se estude os 

fatores ambientais de causalidade do aumento de mortalidade por COVID-19.Também, deve-se 

considerar que o número de mortes por poluição do ar diminuiu durante o período de distanciamento 

social no combate à disseminação do SARS-CoV-2, que ocorreu por alguns meses do ano de 2020, pois 

as emissões de MP2,5 diminuíram nesse período (Leão et al., 2021). 

Além disso, Corá et al. (2020) demostraram que o número de óbitos associados à exposição ao 

MP2,5, dos períodos de 2008 a 2016, se correlaciona com o número de habitantes de cada município 
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estudado. No estudo, a capital de São Paulo, com 6.074.137 habitantes, apresentou uma taxa de óbito 

de 56 a cada 100.000 habitantes adultos (≥30 anos). Para esse caso, considerou-se uma média de 3.428 

mortes na capital paulista entre 2008 e 2016. Com uma média de 128 mortes e uma população total de 

1.661.017 habitantes, Recife apresentou uma taxa de óbito de 8 a cada 100.00 habitantes adultos (≥30 

anos), um valor bem menor em relação ao munícipio de São Paulo.  

CONCLUSÕES 

Dos números de óbitos relacionados à exposição de MP2,5 ocorridas em Recife, concluiu-se que, 

entre 2017 e 2020, morreram 512 adultos (≥30 anos) devido à exposição a longo prazo ao MP2,5. Nesse 

cenário, não se contabilizou os efeitos do MP no aumento de mortes por COVID-19. Considerando os 

óbitos por COVID-19, o cenário para o período de 2020 seria ainda mais alarmante.  

Com base nessas informações, deve-se reduzir a concentração de MP. Estimulando ações como 

reformulação dos hábitos de consumo da população e de controle ambiental, tanto por parte do poder 

público como iniciativa privada. Além da implementação de estações de monitoramento ambiental nos 

municípios e o controle das emissões de MP para o combate à poluição atmosférica.  
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