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RESUMO  

 

ROIKO CHELI, Gabriela. YURIKO TOGAWA, Letícia. Regionalização exploratória 
do fator de efeito para a categoria de impacto formação de material particulado 
na AICV. 2021. 67 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia 

Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2021. 

 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) objetiva analisar o ciclo de vida envolvido em um 
produto ou processo e quantificar os impactos causados em cada uma das etapas 
desse ciclo. Essa técnica depende de quatro etapas, sendo a etapa de Avaliação de 
Impacto do Ciclo de Vida (AICV) abordada neste trabalho. Nela, relaciona-se o 
Inventário do Ciclo de Vida com categorias de impacto ambiental, por meio de modelos 
de caracterização. Esses modelos objetivam calcular um Fator de Caracterização 
(FC), o qual irá mensurar o nível de impacto dentre as categorias de impacto 
selecionadas em um estudo de ACV. A maioria dos modelos de caracterização para 
a categoria de impacto formação de material particulado tiveram seu desenvolvimento 
voltado a países que possuem características geográficas e sociais diferentes do 
Brasil e, dificilmente levam em conta informações do contexto brasileiro na 
modelagem. A importância deste trabalho engloba o avanço científico e a redução das 
incertezas dos resultados de AICV para a realidade do Brasil. Basicamente, o FC para 
a categoria em questão é calculado pela multiplicação do Fator de Inalação (FI) pelo 
Fator de Ffeito (FE). Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo realizar 
uma regionalização exploratória, considerando o estado de São Paulo, para o fator de 
efeito do modelo de Fantke et al. (2019). Para tanto, foi realizada uma análise 
minuciosa dos cálculos envolvidos no FE do modelo de Fantke et al. (2019), 
englobando uma análise de sensibilidade de algumas variáveis do modelo, com 
algumas cidades e regiões do Brasil, e uma regionalização exploratória, 
exclusivamente para o estado de São Paulo com dados reais de órgãos brasileiros, 
como continuidade da regionalização exploratória realizada por Giusti (2021). Por fim, 
realizou-se uma comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os resultados 
do modelo original (Fantke et al., 2019) e de Giusti (2021), a fim de analisar o peso 
das variáveis observadas e suas alterações no resultado final. Ao comparar o trabalho 
de Giusti (2021) e Fankte et al. (2019), obteve-se a maior variação percentual de -
80,00%, na cidade de São José dos Campos-SP, enquanto a comparação do presente 
trabalho para Giusti (2021), a maior variação percentual foi de -23,10%, em São José 
do Rio Preto-SP, e, por fim, a maior variação entre o presente trabalho e Fantke et al. 
(2019) foi de -77,20%, em Campinas-SP. Os resultados deste trabalho apontam a 
importância de realizar estudos com dados mais próximos à realidade para tornar as 
pesquisas de AICV aplicadas no Brasil mais fidedignas, pois as diferenças no 
resultado para alterações das variáveis de cálculo são significativas. 

 

Palavras-chave: Material particulado. Regionalização. Fator de efeito. AICV. ACV.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

ROIKO CHELI, Gabriela. YURIKO TOGAWA, Letícia. Effect factor exploratory 
regionalization for particulate matter formation impact category in LCIA. 2021. 
67 p. Work of Conclusion Course (Graduation in Chemical Engineering) – Federal 

Technology University - Paraná. Ponta Grossa, 2021. 

 

The goal of Life Cycle Assessment (LCA) is to analyze a process or product life cycle 
and to quantify the impacts caused in each cycle step. This instrument depends on 
four steps, being the Life Cycle Impact Assessment (LCIA) the one considered in this 
work. LCIA relates the Life Cycle Inventory step with impact categories by 
characterization models. These models aim to calculate a Characterization Factor 
(CF), which will measure the impact level to the considered impact categories in an 
LCA study. Most of these models for particulate matter formation impact category had 
oriented development studies to countries with different social and geographic 
characteristics from Brazil and, rarely take into account brazilian context information in 
its modeling. This work’s significance includes the scientific advance and the 
uncertainty decrease in LCIA results for Brazilian reality. The CF to the category 
approached is calculated by multiplying the Intake Factor (IF) and the Effect Factor 
(EF). In this regard, this work goal is to perform an exploratory regionalization, 
considering São Paulo state, to the effect factor of Fantke et al. (2019) model. To do 
so, a detailed analysis of the calculus evolved in Fantke et al. (2019) model, including 
a few variables sensibility analysis, with some cities and regions in Brazil, and an 
exploratory regionalization, exclusivily for citis in São Paulo State, with real Brazilian 
organizations values, as a sequence of Giusti (2021) exploratory regionalization. In the 
end, the results of this work were compared to the original model (Fantke et al., 2019) 
and Giusti (2021), in order to analyze the variables’ impact on the final results. When 
comparing Giusti (2021) and Fantke et al. (2019), it was obtained -80,00% as the 
biggest percentage variance, in São José dos Campos-SP city, while the comparison 
with the present work and Giusti (2021), the most percentage variance was -23,10%, 
in São Jose do Rio Preto-SP, and with the presente work and Fantke et al. (2019), it 
was -77,20% the biggest percentage variance, in Campinas-SP. This work results 
indicate the importance of conducting studies with a database closer to reality to make 
the LCIA researches more applicable and more reliable in Brazil since the differences 
in the results after the variables change are significant. 
 

 

Keywords: Particulate matter. Regionalization. Effect Factor. LCIA. LCA. 
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1 INTRODUÇÃO  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta que 91% da população 

mundial vive em locais em que a qualidade do ar excede os seus limites padrões. A 

qualidade do ar depende diretamente da quantidade de poluentes atmosféricos 

emitidos na região, os quais são provenientes principalmente de indústrias, 

automóveis e outras fontes de combustão (OMS, 2019). 

 Dentre esses poluentes, encontram-se óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de 

enxofre (SO2) e o Material Particulado (MP), o qual é foco deste estudo. As partículas 

de MP são extremamente pequenas e influenciam negativamente nos impactos 

ambientais e na saúde humana. 

 A formação de material particulado é uma das categorias de impacto ambiental 

abordadas pela Avaliação do Ciclo de vida (ACV). A ACV é uma ferramenta que 

mensura os potenciais impactos relacionados ao ciclo de vida de determinado produto 

ou serviço, englobando todas suas etapas de produção e utilização (IBICT, 2019). 

 A conscientização a respeito de problemas ambientais teve início a partir de 

1960, sendo em 1965 o primeiro registro de um estudo de ACV, na empresa Coca-

Cola, nos Estados Unidos (EUA), objetivando identificar a embalagem com menos 

emissões e utilização de recursos em sua produção. A partir disso, houve aumento 

nos interesses voltados à ACV, sendo lançada no Brasil a Norma ABNT NBR ISO 

14040 em 2001, traduzida da norma original da Organização Internacional para a 

Padronização (ISO) (IBICT, 2019). 

 Hoje, a ACV é normatizada pela ABNT ISO (2009) e é desenvolvida em quatro 

etapas: definição do objetivo e escopo; análise do Inventário do Ciclo de Vida (ICV); 

Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV); e interpretação (NBR ISO 14040, 

2009). A análise dos impactos causados ocorre na etapa de AICV, a qual é foco deste 

trabalho. 

 A AICV relaciona cada fase do ciclo de vida proposta no ICV com os potenciais 

impactos causados pela mesma. Essa relação é feita por meio de modelos de 

caracterização para determinadas categorias de impacto, as quais podem ser efeito 

estufa, acidificação, ecotoxicidade, formação de material particulado, entre outras. 

Esses modelos são elaborados a fim de calcular um fator, denominado Fator de 
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Caracterização (FC), o qual aponta um valor que, combinado com dados do ICV, irá 

mensurar o impacto para as diversas categorias de impacto. 

 A categoria de impacto formação de material particulado vem sendo estudada 

no Brasil pela Rede de Pesquisa em Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (RAICV), 

criada em 2014 (ALMEIDA NETO; LINS; ALVARENGA, 2016). Os modelos já 

existentes para essa categoria de impacto abrangem principalmente Europa e EUA, 

países que possuem uma realidade diferente do Brasil, como características 

geológicas, socioeconômicas e regionais distintas (HAUSCHILD; HUIJBREGTS, 

2015).  

 A obtenção do FC depende de outros dois fatores: o Fator de Efeito (FE) e o 

Fator de Inalação (FI). O FE foi aprofundado neste trabalho com a finalidade de uma 

análise minuciosa do modelo Fantke et al. (2019), recomendado por Giusti (2021) para 

ser utilizado em estudos de AICV no Brasil.  

Dito isso, a partir da análise do FE, como dar continuidade às pesquisas 

referentes à categoria de impacto formação de material particulado na AICV e obter 

FCs mais condizentes com a realidade brasileira? 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Realizar uma regionalização parcial exploratória para a categoria de impacto 

formação de material particulado na AICV, focando na análise do FE, para o estado 

de São Paulo. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Selecionar os parâmetros mais relevantes no cálculo do FE, para a 

categoria de impacto formação de material particulado; 

  Aplicar uma análise de sensibilidade em variáveis relevantes do modelo; 

 Realizar uma regionalização parcial exploratória para o estado de São 

Paulo com dados selecionados de uma base de dados confiável e própria do Brasil; 
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 Discutir os resultados do modelo regionalizado com o modelo de Fantke et al. 

(2019) e com a regionalização parcial realizada por Giusti (2021). 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Um dos maiores desafios para o futuro é garantir que as gerações pósteras 

tenham condições de viver no planeta. Os danos ambientais à saúde humana já 

causados e os que estão a caminho, se não contidos ou revertidos, podem levar à 

consequências maiores e irreversíveis no futuro. Uma ferramenta importante para 

avaliação dos impactos potenciais de um produto ou serviço é a ACV, que em sua 

etapa de AICV, relaciona cada fase do ciclo de vida proposta no ICV com os potenciais 

impactos causados ao meio ambiente em geral. 

Neste contexto, os países desenvolvidos possuem modelos de AICV adaptados 

às suas realidades, em que muitos desses modelos foram criados para Estados 

Unidos e Europa (UNEP; SETAC, 2016). São regiões com dimensões territoriais, 

características climáticas e geográficas significativamente diferentes do Brasil. Mesmo 

assim, existem modelos que consideram fatores de caracterização específicos para o 

Brasil. Entretanto, não levam em consideração a heterogeneidade do país, já que se 

trata de um país com dimensões continentais. 

As condições meteorológicas e geológicas do local interferem diretamente na 

diluição e dispersão dos poluentes. Esse fato pode ser observado principalmente no 

inverno, em que a dificuldade de dispersão dos poluentes e, consequentemente, sua 

maior concentração, prejudica a qualidade do ar, pois resulta em maiores índices de 

CO, MP2,5, MP10 e SO2, enquanto no verão, o O3 se apresenta em maiores 

concentrações, devido à sua dependência da intensidade da radiação solar (CETESB, 

2019). 

O Brasil, apesar de ocupar a quinta posição dos países de maior extensão 

territorial, ainda não possui um modelo apropriado, que considere as características 

específicas de cada região. Por isso, estudos para a categoria de impacto de formação 

de material particulado irão preencher essa lacuna e contribuir com o avanço científico 

no Brasil, assim como um FC para o estado de São Paulo, para a categoria de impacto 

em questão, auxilia para estudos mais fiéis de ACV. 
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A análise de forma mais aprofundada do FE e FI traz uma avaliação mais 

minuciosa nos modelos de caracterização, possibilitando uma melhor adaptação à 

realidade nacional, diminuindo as incertezas nos estudos de ACV brasileiros. 

A regionalização exploratória acrescida de dados reais nacionais de 

concentração é um avanço que este trabalho traz perante os estudos de AICV no 

Brasil, pois permite trazer resultados de FCs menos incertos para o país 

Além disso, este trabalho está relacionado com o Projeto Homologado no Edital 

01/2019 da PROPPG – UTFPR: “Análise Integrada da Poluição Atmosférica – 

Avaliação dos Riscos à Saúde Humana”. Também é vinculado também à RAICV, a 

qual objetiva avaliar e comparar modelos de caracterização para diversas categorias 

de impacto. 

Por fim, o trabalho presente também pode ser relacionado com os Indicadores 

Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Saúde e 

Bem-Estar (ODS-3) e Cidades Comunidades Sustentáveis (ODS-11). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Este tópico irá abordar alguns conceitos essenciais para o entendimento do 

trabalho, como as definições de MP, ACV, AICV, impactos à saúde, trabalhos 

realizados no Brasil, FI, FE e FC, entre outros. 

2.1 POLUIÇÃO 

Com o crescimento contínuo das cidades e dos processos geradores de 

poluição, há também um aumento da quantidade e diversidade de poluentes 

atmosféricos presentes no ar. De acordo com os determinantes da Resolução no 491 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (2018, Art. 2º), tem-se: 

Poluente atmosférico: qualquer forma de matéria em quantidade, 
concentração, tempo ou outras características, que tornem ou possam tornar 
o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso 
aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 
propriedade ou às atividades normais da comunidade (CONAMA, 2018, Art. 
2º, p. 155). 

 

Devido à grande emissão das indústrias de São Paulo, deu-se início à uma 

preocupação com essa quantidade de poluentes emitidos na década de 70, surgindo 

assim, o monitoramento de qualidade do ar no estado. Com o tempo, as estações de 

monitoramento passaram a ter avaliações de diversos poluentes, assim como de 

características meteorológicas, e foram expandidas para outros locais do estado 

(CETESB, 2019). 

Nas cidades e regiões metropolitanas, as principais fontes de emissão de 

poluentes são os automóveis. Devido ao crescimento do número de veículos 

circulando nas ruas, também há um aumento de poluentes atmosféricos em contato 

com a população, o que afeta diretamente a qualidade de vida e saúde da população 

(CETESB, 2019).  

É díficil perceber se o ar no ambiente possui uma qualidade boa ou não, porém, 

os efeitos na saúde humana por inalação de ar de má qualidade são representativos 

em estudos epidemiológicos de Kim, Kabir e Kabir (2015) e Polezer et al. (2018). 

Esses estudos relacionam a morbidade e a mortalidade provenientes de problemas 
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respiratórios e cardiovasculares com a exposição a poluentes atmosféricos. Para uma 

análise de qualidade do ar, são considerados vários aspectos simultaneamente, os 

quais vão desde clima e topografia da região até a intensidade das emissões (MMA, 

2019). 

A Resolução no 491/2018 do CONAMA dispõe sobre os padrões de qualidade 

do ar. Bem como estabelece métodos e critérios de monitoramento, o intervalo de 

medição para cada poluente, os dados necessários para os relatórios de avaliação da 

qualidade do ar, os níveis de atenção, alerta e emergência para cada poluente e o 

cálculo para a qualidade do ar. Além disso, essa resolução apresenta a definição de 

padrão de qualidade do ar em seu Art. 2º: 

Padrão de qualidade do ar: Um dos instrumentos de gestão da qualidade do 
ar, determinado como valor de concentração de um poluente específico na 
atmosfera, associado a um intervalo de tempo de exposição, para que o meio 
ambiente e a saúde da população sejam preservados em relação aos riscos 
de danos causados pela poluição atmosférica (CONAMA, 2018, Art. 2º, 
p.155). 

Esta resolução considera padrões para os seguintes poluentes atmosféricos: 

Partículas Totais em Suspensão (PTS), fumaça, partículas inaláveis (MP10 e MP2,5), 

dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), dióxido de 

nitrogênio (NO2) e chumbo (Pb). Os poluentes atmosféricos podem ser classificados 

em dois tipos, de acordo com a sua fonte de emissão: primários, em que são emitidos 

diretamente pela fonte; ou secundários, em que são formados no ar por 

transformações químicas e físicas, como consequência da emissão de outros 

poluentes, chamados precursores (CONAMA, 2018). 

Dentre esses diversos poluentes atmosféricos, segundo resultados 

encontrados por Lim et al. (2012), o MP é um dos maiores contribuintes para doenças 

respiratórias, sendo muito prejudicial à saúde. Em países como Bélgica, Finlândia, 

França, Alemanha, Itália e Holanda, o MP é um dos fatores ambientais que mais 

oferece risco à saude humana (HÄNNINEN et al., 2014). 

2.1.1 Material Particulado 

Dentre os poluentes atmosféricos, o MP, segundo a U.S.EPA (2019), refere-se 

a um conjunto de partículas sólidas e líquidas encontradas no ar. Entre essas 
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partículas, encontram-se se nitratos (NO3
-), sulfatos (SO4

2-), compostos orgânicos, 

metais, MP10, MP2,5, entre outros.  

A U.S.EPA (2019) classifica o MP por tamanhos, sendo os principais: MP10 e 

MP2,5. O MP10 considera as partículas inaláveis de diâmetro menor ou igual a 10 µm. 

Já o MP2,5 engloba as partículas inaláveis finas, com um diâmetro menor ou igual a 

2,5 µm. A Figura 1 ilustra o tamanho do MP10 e do MP2,5 ao lado de um fio de cabelo 

e de um grão de areia. 

Figura 1 - Comparação do tamanho do MP com fio de cabelo e grão de areia. 

 

Fonte: Traduzido de U.S.EPA (2019). 

Observando a Figura 1, é perceptível que o MP2,5 é muito pequeno quando 

comparado com o MP10 e menor ainda quando comparado com um fio de cabelo ou 

um grão de areia.  

Estas partículas são emitidas no meio ambiente de forma direta e indireta, 

podendo ser facilmente inaladas e transportadas por longas distâncias devido ao seu 

tamanho. Sendo assim, além da sua classificação por tamanho, o MP também pode 

ser classificado quanto ao seu processo de formação. Consoante com Godish (2004), 

o MP pode ser classificado como primário e secundário, como já mencionado 

anteriormente, e os principais compostos formadores de MP secundários são: dióxido 

de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), amônia (NH3) e compostos orgânicos 

voláteis (COV). 

Vale ressaltar que o MP secundário pode ser formado em localidades 

distantes de onde os gases precursores foram emitidos. De acordo com a U.S.EPA 
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(2019), um dos materiais que podem ser considerados como particulados secundários 

seriam os sulfatos, que são formados a partir de dióxidos de enxofre emitidos por 

usinas de energia e instalações industriais. Outros a serem citados seriam os nitratos, 

originados a partir de óxidos de nitrogênio liberados por usinas de energia, fontes 

móveis ou outras fontes de combustão. 

As fontes de emissão do MP ou de seus precursores podem ser de origem 

natural ou antrópica. A natureza libera partículas no ar de diversas formas, como a 

poeira de solos, erupções vulcânicas, incêndios naturais, spray marinho (partículas 

provenientes do oceano, carregadas pelo vento), aerossóis geológicos, pólens, 

esporos, bactérias, vírus, entre outros. Já a emissão por fontes antrópicas engloba, 

por exemplo, processos agricolas, industriais e de combustão, sendo a combustão a 

maior causa de partículas bem pequenas e tóxicas, como o MP2,5, além da liberação 

de diversos outros componentes, como CO2, CO, COV, entre outros (BRITO; SODRÉ; 

ALMEIDA, 2018). 

Os maiores impactos causados na saúde humana e nos ecossistemas são 

provenientes do MP gerado a partir das atividades antrópicas. As regiões que 

possuem maior atividade antrópica com processos de combustão estão diretamente 

relacionadas com os impactos na saúde humana daquela região, que se apresentam 

maiores proporcionalmente (BRITO; SODRÉ; ALMEIDA, 2018). A U.S.EPA (2019) 

ainda afirma que algumas partículas com um diâmetro menor ou igual a 10 µm podem 

penetrar profundamente nos pulmões e até atingir a corrente sanguínea. Sendo as 

que possuem um diâmetro menor do que 2,5 µm as mais prejudiciais à saúde. 

A Tabela 1 apresenta os dados de padrão da qualidade do ar de acordo com 

diferentes órgãos: 

Tabela 1 – Padrão anual de qualidade do ar para MP2,5 de acordo com diferentes órgãos. 

Fonte Média anual (µg/m3) 

OMS (2020) 10-25 

U.S.EPA (2020) 

12 (somente primário) 

15 (somente secundário) 

35 (primário e secundário) 

CONAMA (2018) 20-60 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Ao analisar a Tabela 1, pode-se perceber que o padrão de qualidade do ar para 

MP2,5 para os órgãos apresentados diferem um do outro. Os valores apresentados 
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pela OMS são significativamente menores que os apresentados pelo CONAMA 

(2018), o que pode ser explicado pela diferente visão de cada órgão, pois a OMS é 

uma organização mundial, enquanto o CONAMA é um órgão brasileiro, em que 

apresentam perspectivas diferentes perante a realidade do Brasil. 

 Os Padrões Estaduais de Qualidade do Ar são estabelecidos atualmente pelo 

Decreto Estadual de São Paulo no 59113 de 23/04/2013 e pela Resolução no 

491/2018, ambos do CONAMA, apontam os valores da Tabela 1 como metas 

intermediárias, as quais são os padrões vigentes (CETESB, 2020). 

Essas metas visam uma gradativa melhora da qualidade do ar, estabelecendo 

valores temporários a serem alcançados. Os valores que definem a preservação 

máxima da saúde da população são definidos como padrões finais, possuindo um 

intervalo de 10-25 µg/m3 como média anual de concentração do MP2,5 (CETESB, 

2020). 

2.1.1.1 Impactos na saúde humana 

A OMS apresenta o ar limpo como um requisito básico para a saúde humana e 

bem-estar. A poluição atmosférica consta como uma grande ameaça para a saúde 

mundial. Ocorrem em torno de 8 milhões de mortes todo ano devido à exposição aos 

poluentes atmosféricos, sendo esse valor aproximadamente 7,6% da mortalidade 

global em 2016. Desses 8 milhões, cerca de 4,2 milhões são ocasionadas à exposição 

em ambientes externos, e cerca de 3,8 milhões de mortes em decorrência dessa 

exposição em ambientes internos (OMS, 2019). 

As incidências e mortes devido à poluição atmosférica presente no mundo 

ocorrem 29% por câncer de pulmão, 17% por infecção respiratória aguda, 24% por 

derrame, 25% por doença cardíaca isquêmica e 43% por doença pulmonar crônica 

obstrutiva. Nos ambientes internos, os efeitos na saúde são causados principalmente 

pela combustão, como na queima de madeira e carvão, e em fogões ineficientes 

(OMS, 2019). 

Outra preocupação constantemente, mencionada pela OMS (2019), é o fato de 

91% da população mundial residir em locais onde a qualidade do ar excede os limites 

impostos pelas próprias diretrizes da OMS. Dados da poluição atmosférica global de 

2016, focando no MP2,5, mostram que as regiões mais excedentes desses limites 
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englobam grande parte da África, Oriente Médio e Sul da Ásia. O Brasil, assim como 

o restante da América do Sul, não se apresenta tão excedente nesses limites. 

Porém, um dos motivos dessa ocorrência e devido à falta de monitoramento da 

qualidade do ar no Brasil. Os dados de 2018, apresentados pela OMS, a respeito da 

concentração de MP2,5, indicam que a maior parte desses estudos se localizam na 

Europa, Estados Unidos e Sul da Ásia (OMS, 2019). 

Há diferenças de emissão de MP de países desenvolvidos para países em 

desenvolvimento, em que os países em desenvolvimento possuem uma taxa de 

emissão relativamente maior (KIM; KABIR; KABIR, 2015). O Quadro 1 mostra o nível 

de exposição média anual de MP em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Quadro 1 – Nível de exposição média anual (µg/m3) de MP, em países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, para os anos 2009, 2010 e 2011 

Ordem Países desenvolvidos 2009 2010 2011 

1 Austrália 15 14 14 

2 Canadá 15 14 14 

3 Finlândia 16 16 16 

4 Nova Zelândia 18 17 16 

5 Irlanda 18 17 18 

6 Estados Unidos 20 19 18 

7 Japão 20 19 19 

8 Reino Unido 20 19 20 

9 França 25 24 24 

10 Alemanha 25 24 24 

11 Noruega 25 23 24 

12 Federação Russa 30 28 27 

13 Itália 36 34 34 

14 Coréia do Sul 50 48 46 

15 Arábia Saudita 113 112 108 

16 Emirados Árabes 131 132 132 

Média 36,1 35,0 34,6 

Ordem Países subdesenvolvidos 2009 2010 2011 

17 Argentina 39 36 36 

18 Brasil 41 38 36 

19 África do Sul 42 40 40 

20 Filipinas 44 42 43 

21 Tailândia 45 44 45 

22 Indonésia 50 49 47 
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Ordem Países subdesenvolvidos 2009 2010 2011 

23 Malásia 49 49 47 

24 Sri Lanka 67 66 62 

25 Afeganistão 68 65 63 

26 Turquia 70 66 65 

27 Quênia 70 71 66 

28 China 86 85 82 

29 Índia 108 105 100 

30 Zimbábue 101 104 105 

31 Egito 129 125 120 

32 Bangladesh 118 127 121 

33 Nigéria 153 145 150 

34 Paquistão 207 184 171 

Média 82,6 80,1 77,7 

Fonte: Traduzido de Kim; Kabir; Kabir, (2015). 

Analisando o Quadro 1, pode-se observar que os níveis de exposição 

apresentados para os países subdesenvolvidos são maiores quando comparados aos 

países desenvolvidos, em média 127%, o que é uma diferença extremamente alta. 

Assim, o Brasil está entre os países com maiores níveis de exposição média anual ao 

MP. Além disso, se comparados com o valor padrão referência apresentado pela OMS 

(25 µg/m3), a maioria dos países estão com exposição elevada, sendo que, apenas 

os oito primeiros países apresentados, apresentam valores dentro do limite. 

Esse fato reforça que os estudos de poluição atmosférica nos países 

desenvolvidos são mais recorrentes, assim como as medidas preventivas e de 

redução de emissões de poluentes. Além de apresentarem os maiores níveis, os 

países subdesenvolvidos carecem de aprofundamento nesses estudos, com melhores 

redes de monitoramento e medidas de prevenção e redução das emissões de 

poluentes atmosféricos. 

Apesar de todas as diferenças apresentadas, independente do país, os 

impactos na saúde humana são observados. Toda a população pode ser afetada, de 

forma variável conforme a idade, saúde de cada pessoa e do tempo de exposição à 

cada poluente. O fator regional também influencia nos impactos, pois há regiões que 

são próximas à indústrias ou de fontes de combustão, ou cidades grandes que 

possuem grandes quantidades de automóveis, além das diferenças meteorológicas e 

geográficas. Em casos da poluição em ambientes internos, regiões de clima frio 
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utilizam fontes de combustão como lareiras, ocasionando também a emissão de MP 

(OMS, 2019). 

A Figura 2 mostra os efeitos do MP dentro de um corpo humano e até onde as 

partículas de diferentes tamanhos podem chegar. 

  
Figura 2 – Efeito do MP no sistema respiratório. 

 

Fonte: Brito; Sodré; Almeida (2018). 

Analisando a Figura 2, observa-se que, quanto menores são as partículas 

inaladas, mais órgãos e regiões do corpo humano podem ser atingidos, podendo 

causar danos mais sérios. Além disso, a exposição à essas substâncias, pode levar à 

morte prematura por doenças relacionadas ao pulmão e coração, assim como ataques 

cardíacos, asma, deficiências de funcionamento do pulmão e batimentos cardíacos 

alterados, irritações nas vias respiratórias, entre outros. Inclusive, pessoas que já 

possuem alguma doença cardiorrespiratória são mais propensas a sofrer danos com 

a inalação de MP (U.S.EPA, 2019). 

2.2 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

O ciclo de vida é definido como todas as etapas de um sistema de produto, 

abrangendo desde a extração de matéria-prima até a sua disposição final. Já a 

avaliação desse ciclo engloba analisar cada uma dessas etapas, com suas entradas 

e saídas, e os possíveis impactos ambientais em cada uma delas (ISO 14040, 2009). 

Os estudos relacionados com impactos ambientais tiveram início entre os anos 

de 1960 e 1970, com percepções de eficiência energética, desperdício de recursos e 

controle de poluição. Percebeu-se que o ciclo de vida do produto, continha grande 
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parte dos impactos ambientais se comparados com o seu período de uso (GUINÉE et 

al., 2010). 

A partir de 2000, a demanda pela ACV cresceu, diferentes métodos foram 

criados, com metodologias e questões divergentes. Em resultado disso, os campos 

de estudo de ACV passaram por uma melhor estruturação. Sua influência cresceu 

drasticamente, tornando sua prática relevante para análise de impactos sociais, 

econômicos e ambientais (GUINÉE et al., 2010). 

Porém, mesmo com essa estruturação e influência, a ACV ainda tem muito a 

se desenvolver. A tendência é seguir um crescimento, aprimorando as bases de dados 

disponíveis e os métodos envolvidos em cada categoria de impacto, por meio de 

trabalhos como este. Dentre os estudos da RAICV, participantes já realizaram 

recomendações de modelo para algumas categorias de impacto, como smog 

fotoquímico (GIROTTO et al., 2018) e acidificação (RAICV, 2019) (GIUSTI, 2021). 

Mesmo ainda em período de desenvolvimento, principalmente no Brasil, há 

vantagens no uso da ACV. Ao longo do ciclo de vida do produto, podem ser 

identificadas possibilidades de melhorias para os aspectos ambientais, assim como 

favorecer o marketing, projetos e planejamentos estratégicos de empresas. As 

desvantagens incluem a falta de acesso e disponibilidade de dados e a necessidade 

de um cuidado maior ao aplicar a ACV, pois devido ao seu estágio inicial, ainda há 

muitos estudos a serem feitos na área. Além disso, as limitações englobam também 

as situações de cada método e categoria de impacto, como a abrangência das 

condições regionais utilizadas em cada caso (ISO 14040, 2009). 

A metodologia de ACV é de suma importância na Europa para dar suporte às 

políticas de sustentabilidade. A sua implementação no Brasil gera um maior 

entendimento das questões ambientais dos produtos, processos e serviços, assim 

como possibilita identificar possíveis melhoras e estratégias para esse contexto.  

Neste sentido, gera-se avanço no desempenho ambiental em várias etapas do ciclo 

de vida envolvido (CONMETRO, 2010). 

Um dos incentivos de realização de ACV no país é dado pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), em que 

a sua Resolução no 04/2010 aprova o Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de 

Vida (PBACV). Esse programa objetiva apoiar as realizações de ACV no Brasil 

(CONMETRO, 2010, art. 4). 
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A implementação da ACV no Brasil depende de normas para que os 

procedimentos tomados sigam um padrão, o qual evita que haja discrepâncias entre 

cada análise de ACV. A Organização Internacional de Normalização (ISO) está 

envolvida com ACV desde 1994, padronizando os métodos e procedimentos. Essa 

padronização ocorre por meio de duas normas: a ISO 14040, que consiste na 

ferramenta e os princípios de ACV, e a ISO 14044, que abrange seus requisitos e 

diretrizes (ISO 14040, 2009; ISO 14044, 2009).  

A ISO 14040 (2009) estabelece a ACV como uma metodologia que avalia as 

questões e impactos ambientais do ciclo de vida de um produto. As diversas 

categorias de impacto abrangem a utilização de recursos, a saúde humana e 

consequências ecológicas.  

Além das normas apresentadas pela ISO, a Comissão Europeia também 

proporciona suporte a fim de garantir a qualidade de uma ACV. Esse suporte é feito 

por meio do Manual ILCD (do inglês, International Reference Life Cycle Data System 

Handbook), o qual apresenta detalhadamente como deve ser realizada uma ACV da 

melhor forma possível. 

A ACV é constituída por quatro fases, as quais são representadas pelo 

esquema de fases de uma ACV na Figura 3. 

Figura 3 – Fases de uma ACV. 

 

Fonte: ABNT (2009). 
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A Figura 3 apresenta a ligação entre as 4 fases. Na primeira fase, de objetivo e 

escopo, define-se o propósito e o público-alvo, a aplicação pretendida, as razões, a 

utilização, os detalhes e uso interno e externo do estudo. Ainda no escopo, é definido 

o sistema e suas funções, as fronteiras do sistema, os critérios de corte, a(s) 

categoria(s) de impacto escolhida(s) e a metodologia para avaliação dos impactos, os 

requisitos da qualidade dos dados necessários, as limitações, entre outros. O escopo 

descreve todo o esqueleto da ACV, porém não detalha as técnicas e metodologias 

que serão utilizadas (ISO 14040, 2009). 

Os dados utilizados para definição de objetivos e escopo de uma ACV devem 

suprir as condições de qualidade, tais como a cobertura temporal, cobertura 

geográfica, cobertura tecnológica, precisão, completeza, representatividade, 

consistência, reprodutibilidade, fonte dos dados e a incerteza das informações. Em 

vista disso, quando se deseja realizar um estudo para ser publicado, deve-se 

considerar atender a essas condições (ISO 14044, 2009). 

Já a segunda fase, denominada de Inventário de Ciclo de Vida (ICV), trata-se 

da elaboração e análise de um inventário com as entradas e saídas relacionadas a 

todo o ciclo de vida do sistema apresentado. Os dados que serão utilizados na ACV 

são coletados nessa fase, seguidos de seus inventários qualitativos e quantitativos 

(ISO 14040, 2009). 

A terceira fase, a Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV), é o foco de 

estudo deste trabalho. Nela, três elementos são obrigatórios: a seleção das 

categorias, a classificação e a caracterização. Na seleção, como o nome diz, ocorre a 

seleção das categorias de impacto que serão utilizadas na ACV. Na classificação, 

associa-se os parâmetros do inventário às categorias de impacto relacionadas. Já na 

caracterização, calcula-se o indicador de cada categoria de impacto por meio de 

fatores de caracterização (FC), os quais são obtidos usando os modelos de 

caracterização. O FC faz uma relação quantitativa dos fluxos elementares da etapa 

de ICV com os impactos ambientais associados a cada um desses fluxos (ISO 14040, 

2009). 

Na quarta fase, de interpretação, ocorre a detecção dos pontos críticos e 

possíveis melhorias do sistema. Avaliam-se os resultados, a fim de estarem ou não 

compatíveis com os objetivos e satisfazendo os requisitos previamente aplicados. Por 

fim, os resultados da ACV levam a conclusões, recomendações e tomadas de decisão 

relacionadas aos objetivos e escopo (ISO 14040, 2009).  
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Por fim, a partir da Figura 3 e de sua análise, percebe-se que, mesmo com uma 

ordem da estrutura, todas as fases são interligadas, principalmente a fase de 

interpretação, em que cada etapa necessita de uma análise separada no decorrer da 

ACV. Além disso, também são mostrados alguns exemplos de aplicações diretas de 

uma ACV, o que indica a sua abrangência de utilização. 

2.2.1  Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) 

A AICV envolve um processo que pode ser qualitativo ou quantitativo, ou 

ambos. Ela vai selecionar, classificar e caracterizar os aspectos ambientais apontados 

na etapa de ICV. As categorias de impacto selecionadas serão avaliadas pelos 

modelos de caracterização propostos nos métodos de AICV, a fim de expressar os 

impactos resultantes no meio ambiente, na saúde humana e no consumo de recursos. 

As categorias de impacto abrangem diversas áreas, tais como o impacto em 

recursos e a poluição do ar, água e solo. Algumas dessas categorias são: acidificação; 

toxicidade humana; ecotoxicidade; efeito estufa; formação de material particulado; 

entre outras (UNEP/SETAC, 2016). 

Essas categorias de impacto também são denominadas de categorias de 

pontos médios, assim como mostrado na Figura 4. Os pontos médios são 

relacionados com suas respectivas áreas de proteção, sendo que dentro de cada um 

deles, há uma subdivisão considerando os pontos finais, os quais podem ser 

diferentes para cada categoria analisada. 

Este estudo será realizado na categoria de impacto “Formação de material 

particulado”, a qual está inclusa na área de proteção de “Saúde humana”. Os pontos 

finais relacionados, neste caso, são as consequências à saúde humana. 
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Figura 4 – Fluxograma da estrutura de uma AICV. 

 

Fonte: Traduzido de LCA Compendium (2015); Santos (2018). 

   

 A Figura 4 mostra que cada ponto médio pode ter ligação com mais de uma 

área de proteção. Cada uma dessas ligações possui pontos finais específicos à sua 

área de proteção, os quais podem ter variações para cada AICV.  

Os métodos utilizados para os cálculos de FC possuem diversas incertezas. As 

aproximações, variabilidades e incertezas dos modelos reduzem a efetividade da 

ferramenta ACV. Pesquisas ainda são necessárias para uma mensuração das 

incertezas em cada categoria de impacto, buscando normalizá-las e compará-las para 

julgamentos mais corretos em seus resultados (UNEP/SETAC, 2016). 

2.3 REDE DE PESQUISA NO BRASIL 

 No Brasil, as redes de pesquisa vêm crescendo e há um avanço em 

publicações científicas na área de ACV. Alguns marcos foram: a criação da 

Associação Brasileira do Ciclo de Vida, em 2004, em nível institucional; o início aos 

congressos brasileiros de ACV, em 2008; a criação da Rede Empresarial de ACV, em 
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2012; e o lançamento do PBACV, em 2011 (ALMEIDA NETO; LINS; ALVARENGA, 

2016). 

 Durante o Congresso Brasileiro de Gestão do Ciclo de Vida (CBGCV), em 2014, 

um grupo de pesquisadores brasileiros formalizou a Rede de Pesquisa em Avaliação 

de Impacto do Ciclo de Vida (RAICV). A RAICV padroniza o sistema de análise de 

modelos de caracterização para as diferentes categorias de impacto, objetivando 

analisar, adaptar, recomendar e desenvolver métodos de AICV mais adequados ao 

contexto brasileiro (ALMEIDA NETO; LINS; ALVARENGA, 2016). A criação da RAICV 

foi justamente devido à falta de modelos adequados para se utilizar no Brasil. 

2.4  CATEGORIAS DE IMPACTO QUE JÁ POSSUEM ESTUDOS 

No Brasil, os estudos em AICV vêm sendo aprimorados e as redes de 

pesquisas têm apresentado um avanço com relação às suas publicações científicas. 

Segundo Girotto (2018), as pesquisas brasileiras em AICV estão progredindo, com 

metodologias em diferentes estágios para diversas categorias de impacto.  

A RAICV, desde sua formação em 2014, possui alguns trabalhos que abrangem 

outras categorias de impacto, os quais são apresentados no Quadro 2. Em cada um 

desses trabalhos, aponta-se a quantidade de modelos de impacto avaliados, a fim de 

se obter uma recomendação e/ou regionalização. 

Quadro 2 – Trabalhos que relacionam as categorias de impacto e AICV. 

Referência Categoria de impacto 
Quantos modelos de 

impacto foram 
avaliados? 

Houve 
regionalização? 

Almeida Neto, Lins e 
Alvarenga (2016) 

Recursos naturais 8 Não se aplica 

Alvarenga, Lins e 
Almeida Neto (2016) 

Depleção de recursos 
abióticos 

11 Não se aplica 

Andrade et al. (2016) Escassez hídrica 1 Sim 

Andrade et al. (2018) Escassez hídrica 1 
Sim (Região 

hidrográfica do 
São Francisco) 

Castro et al. (2016) Escassez hídrica 12 Sim 

Girotto et al. (2019) Smog fotoquímico 5 Não 

Giusti (2021) 
Formação de material 

particulado 
5 Sim 

Menezes, Mota e 
Figueiredo (2018) 

Salinização do solo 4 Não 

Odppes, Ugaya e Bulle 
(2018) 

Utilização de recursos 
florestais 

6 Não 
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Referência Categoria de impacto 
Quantos modelos de 

impacto foram 
avaliados? 

Houve 
regionalização? 

Pavan et al. (2016) 
Serviços 

ecossistêmicos (uso 
do solo) 

13 Não 

Pegoraro et al. (2016) Recursos bióticos 4 Não 

Santos et al. (2018) 
Utilização de recursos 

florestais 
6 Não 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Ao analisar o Quadro 2, observa-se que, embora existam estudos que 

abrangem diferentes categorias de impacto, ainda há muitas outras a serem 

abordadas, além de aprimorar os estudos das categorias já mencionadas no Quadro 

2. Como foco deste trabalho, a categoria de impacto formação de material particulado 

receberá informações importantes para o andamento da RAICV, assim como da ACV 

no Brasil. 

2.5 FATORES DE CARACTERIZAÇÃO 

Derivado do modelo de caracterização, o FC tem a finalidade de gerar um 

resultado de impacto com uma unidade em comum, pois normalmente o ICV possui 

informações e dados de diferentes pesos. Esses diferentes pesos podem ser de 

diferentes substâncias analisadas, em que cada uma causa um nível de impacto, por 

exemplo. Então, ao definir uma unidade comum para cada categoria de impacto, 

possibilita-se a sua quantificação póstera. 

Os diferentes modelos apresentam o cálculo do FC, em que pode gerar 

diferentes resultados, dependendo das características levadas em conta em cada 

modelo. Algumas dessas características são denominadas “arquétipos”, em que 

podem ser, para a categoria de MP: diferença de nível de emissão (chaminés); 

emissão em ambiente interno ou externo; emissão em ambiente rural ou urbano; entre 

outros (UNEP/SETAC, 2016). 

Devido à existência de diferentes modelos de caracterização para uma única 

categoria de impacto, é importante estudar cada modelo envolvido detalhadamente, a 

fim de possibilitar a melhor recomendação para cada categoria de impacto. Esses 

diferentes modelos de caracterização objetivam o mesmo fim, que é o cálculo do FC. 

O FC, para esta categoria, é composto por alguns outros fatores, para ambos, 

MP primário ou secundário. Esses fatores são apresentados na Figura 5, a qual 
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mostra a cadeia de causa-efeito, relacionando a exposição ao MP2,5 com os efeitos 

na saúde humana por meio da ferramenta AICV.  

 
Figura 5 – Cadeia de causa-efeito por exposição ao MP2,5 na AICV. 

 

Fonte: Traduzido de UNEP/SETAC (2016). 

A Figura 5 ilustra o caminho utilizado para chegar no FC para a categoria 

formação de material particulado. 

Primeiro, há uma quantidade de substância emitida no ar, medida em kg de 

MP2,5 ou precursor emitido (NOx, SO2, NH3 e/ou COV). Em cada situação, há uma 

concentração dessas substâncias emitidas que permanece no ar e pode reagir e 

formar MP2,5 (kg de MP2,5 por dia). Relacionando essas duas quantidades, obtém-se 

a fração de destino, medida em dias. Dessa concentração no ar, apenas uma fração 

é inalada (kg de MP2,5 inalado) que, relacionada com a concentração diária, obtém-se 

o fator de exposição (1/dia). 

A cada quantidade inalada, apenas uma fração resulta em incidência de 

doenças (incidências) e, relacionando-a com a fração inalada, obtém-se o fator de 

exposição-resposta, medido em casos por kg de MP2,5 inalado. Por fim, dessas 

incidências, apenas uma fração realmente causa impactos na saúde humana, 

medidos em anos de vida perdidos por incapacidade (DALY), que, relacionado com a 

incidência de doenças, obtém-se o fator de severidade, medido em DALY por caso. 

Relacionando os fatores, obtêm-se: 
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- A fração ou fator de inalação (FI) (kg de MP2,5 inalado por kg de MP2,5 ou 

precursor emitido) – Relação de fração de destino com fator de exposição; 

- O fator de efeito (FE) (DALY por kg MP2,5 inalado) – relação de fator de 

exposição-resposta com fator de severidade. 

Finalmente, por meio dos fatores de inalação e de efeito, obtém-se o FC (DALY 

por kg MP2,5 ou precursor emitido). 

A Equação (1) é utilizada para o cálculo do FC, de acordo com UNEP e SETAC 

(2016): 

 

 𝑭𝑪 = 𝑭𝑰 ×  𝑭𝑬 (1) 

 

2.6  AVALIAÇÃO DOS MODELOS DE CARACTERIZAÇÃO POR GIUSTI (2021) 

 Com os diversos modelos de caracterização existentes, ou separados por fator 

de inalação e fator de efeito, os quais serão aprofundados nos tópicos seguintes, para 

a categoria de impacto formação de material particulado, Giusti (2021) fez uma 

avaliação minuciosa para os modelos que serão descritos no decorrer desse tópico. 

Os modelos selecionados por Giusti (2021) são apresentados na Tabela 2: 

Tabela 2 – Modelos de caracterização analisados por Giusti (2021) com a sua regionalização e 
métodos disponíveis. 

Modelo de caracterizacão 
Fator abordado 

pelo modelo 

Resolucão 

espacial 

Métodos disponíveis 

no modelo 

Wenzel, Hauschild e Alting 

(1997) 
FE Europa EDIP (1998) 

Hofstetter (1998) FI e FE Europa 
Eco-Indicator 99 and 

Impact 2002+ 

Steen (1999) FI e FE Global EPS 2000 

Huijbregts et al. (2000) FI e FE Global CML 2002 

Hauschild and Potting (2003) FI Europa EDIP 2003 

Van Zelm et al. (2008) FI e FE Europa ReCiPe 2008 

Bare (2011) FI e FE Estados Unidos TRACI 2.0 

Humbert et al. (2011) FI América do Norte Impact World (IF) 

Itsubo and Inaba (2012) FI e FE Japão Lime 2 

Wenger, Li and Jolliet (2012) FI 
Países 

temperados 
- 

Gronlund et al. (2015) FE América do Norte Impact World (EF) 

Notter (2015) FI e FE Europa - 

UNEP and SETAC (2016) FI e FE Global - 
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Modelo de caracterizacão 
Fator abordado 

pelo modelo 

Resolucão 

espacial 

Métodos disponíveis 

no modelo 

Van Zelm et al (2016) FI e FE Global 
ReCiPe (2008) e LC-

Impact 

Fantke et al. (2017) FI Global - 

Fantke et al. (2019) FE Global - 

Fonte: Autoria própria (2021); Giusti (2021). 

Em seguida, Giusti (2021) realizou uma análise dos modelos previamente 

selecionados, que são apresentados na Tabela 2, por meio de critérios e subcritérios 

seguindo a recomendação de UNEP/SETAC (2016) e da RAICV (2019). Essa análise 

foi feita de forma separada para os fatores de inalação e efeito, pois os parâmetros de 

análise para obtenção de cada um desses fatores são diferentes. Os critérios 

utilizados foram: escopo; robustez científica; e disponibilidade de FC para o Brasil. 

Dentro de cada um desses critérios, há subcritérios de análise, os quais são diferentes 

entre FE e FI. 

 Após essa análise, Giusti (2021) definiu a avaliação dos critérios, juntamente 

com especialistas, para atribuir uma pontuação para cada critério e subcritério, a fim 

de obter um ranking de modelos mais adequados para a finalidade de sua 

regionalização exploratória no Brasil. 

 Neste sentido, após toda a análise minuciosa dos modelos e suas pontuações, 

todos os pontos de cada um foram ponderados, resultando em uma escolha de quatro 

modelos para recomendação. Para uma abordagem geográfica e para ambos os 

fatores (FI e FE), o modelo de Van Zelm et al. (2016) foi indicado; para uma 

abordagem por arquétipo, também para ambos os fatores, indicou-se o modelo UNEP 

e SETAC (2016). Ao analisar os fatores separadamente, os modelos de Fantke et al. 

(2017), para FI, e Fantke et al. (2019), para FE, foram os modelos que apresentaram 

maior pontuação para cada fator em específico (GIUSTI, 2021). 

 A partir disso, foi recomendado que, ao realizar uma ACV, o praticante 

considere todas essas recomendações, o objetivo e escopo, inventário e fontes de 

emissão para identificar o modelo que melhor se encaixe no estudo em questão 

(GIUSTI, 2021). 

 Apesar da recomendação de Giusti (2021), em que os modelos consideram 

dados nacionais, deve-se realizar um estudo mais aprofundado nos dados disponíveis 

para FI e FE, para adequá-los ao contexto brasileiro. Neste trabalho, a finalidade é 

aprofundar o estudo no modelo de Fantke et al. (2019), o qual foi escolhido por ser 

focado especificamente para o FE e com uma alta pontuação por Giusti (2021). 
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2.7 FATOR DE INALAÇÃO  

Na categoria de impacto formação de material particulado, o FI consiste 

resumidamente na parte das emissões que são inaladas pela população exposta. Ele 

é calculado multiplicando-se o Fator de Destino (FF) e o Fator de Exposição (XF) como 

pode ser observado na Equação (2) (FANTKE et al., 2017). 

 

 𝑭𝑰 = 𝑭𝑭 ×  𝑿𝑭 (2) 

 

Para o cálculo final do FI, existem alguns fatores que influenciam diretamente, 

de acordo com Humbert et al. (2011):  

 Altura da emissão: a relevância desse fator se dá pela diferenciação de 

emissões industriais e residenciais e é diferenciada por alturas de 

chaminés: chaminés altas, baixas e ao nível do solo; 

 Arquétipos: neste fator há a inclusão de detalhes dos ambientes, 

localização exata ou densidade populacional; 

 Tipo de MP: o tipo de MP (MP10 ou MP2,5 primário ou secundário), além 

do tamanho e da composição química. 

A sigla FI é traduzida do inglês Intake Factor e, se traduzida de maneira literal, 

teria a definição de fator de ingresso. Entretanto, considerando a categoria de impacto 

formação de material particulado, a única forma de ingresso é a inalação, além de que 

o único fator considerado seria a fração de MP inalada. Por este motivo, o fator de 

ingresso neste trabalho é considerado um sinônimo de fator de inalação. 

O modelo de Fantke et al. (2017) foi o modelo recomendado por Giusti (2021) 

como o mais adequado a ser utilizado no Brasil, para o FI. A análise do FI ocorreu de 

forma breve neste trabalho, porém também é um modelo que necessita de uma 

análise mais minuciosa nas pesquisas de AICV no Brasil, enquanto o foco do presente 

trabalho foi realizar a análise exclusivamente do FE de Fantke et al. (2019). 
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2.8 FATOR DE EFEITO DE FANTKE ET AL. (2019) 

O modelo recomendado por Giusti (2021) para o Brasil, para o FE, foi o modelo 

de Fantke et al. (2019). Esse modelo aborda FE para 3448 cidades e 419 regiões ao 

redor do mundo. Não é um modelo exclusivo do Brasil, porém foi o modelo que obteve 

melhor desempenho a partir da análise de Giusti (2021) e apresenta fontes que 

englobam o país (FANTKE et al., 2019).  

Para o modelo de Fantke et al. (2019), realizou-se uma análise minuciosa de 

como o FE foi calculado e das variáveis englobadas nesse cálculo. A Equação (3) 

apresenta a fórmula geral para o FE: 

  

 𝑭𝑬 = 𝑫𝑹𝑭 × 𝑭𝑺 (3) 

 

A Equação (3) é representada pela multiplicação do Fator Dose-Resposta 

(DRF, do inglês “Dose-Response Factor”), sem dimensão, com o Fator de Severidade 

(FS), o qual pode ser apresentado em anos de vida perdidos (YLL, do inglês “Years 

of Life Lost”) por morte, ou em Anos de Vida Perdidos por Incapacidade (DALY, do 

inglês “Disability-Adjusted Life Years”) (FANTKE et al., 2019). 

O DRF é representado pela Equação (4), a qual relaciona o Fator Exposição-

Resposta (ERF, do inglês “Exposure-Response Factor”) com o número da população 

considerada na cidade ou região (Npop – Número de Pessoas), a Taxa Populacional 

Média de Respiração (BR, do inglês “Breathing Rate” – m3/pessoa/dia) e os fatores de 

conversão de dia para ano e kg para µg (f1 e f2, respectivamente). 

 

 𝑫𝑹𝑭 =
𝑬𝑹𝑭

𝑵𝒑𝒐𝒑×𝑩𝑹×𝒇𝟏×𝒇𝟐
 (4) 

 

Neste sentido, o ERF relaciona a variação da mortalidade atribuída à exposição 

ao MP2,5 (MMP2,5 – mortes/ano) com a variação da concentração de exposição de MP2,5 

(C - µg/m3) por meio da Equação (5): 
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 𝑬𝑹𝑭 =
𝒅𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓

𝒅𝑪
 (5) 

 

A MMP2,5 é representada pela multiplicação da Fração de Risco Atribuível (ARF, 

do inglês “Attributable Risk Fraction”), sem dimensão, pela Mortalidade Geral (M – 

mortes/ano) e é apresentada pela Equação (6): 

 

 𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓 = 𝑨𝑹𝑭 × 𝑴 (6) 

  

 Dentro da Equação (6), ARF representa a relação do FE com o Risco Relativo 

(RR), sem dimensão, e é apresentado na Equação (7): 

 

 𝑨𝑹𝑭 = (
𝑹𝑹−𝟏

𝑹𝑹
) (7) 

 

 O RR é apresentado na Equação (8): 

 

 𝑹𝑹(𝑪) = {
𝟏 + 𝜶 × (𝟏 − е−𝜷×(𝑪−𝑪𝟎)𝜹

)  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑪 ≥ 𝑪𝟎

𝟏                                                 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑪 < 𝑪𝟎

 (8) 

 

 Em que: 

α = Aumento Assintótico no RR quando a concentração tende a infinito 

(UNEP/SETAC, 2016); 

β = Coeficiente de Risco, o qual representa a porcentagem de aumento na Taxa de 

Mortalidade por µg MP2,5/m3 para uma Doença Específica “d” (dependendo da 

doença, também para faixas etárias específicas), retratando um peso para cada efeito 

na saúde considerado (FANTKE et al., 2019); 



34 
 

 

δ = poder do MP2,5, utilizado para prever riscos sobre uma grande variedade de 

concentrações. Descreve a taxa de aumento de risco enquanto a concentração 

aumenta em relação a C0 (BURNETT et al., 2014); 

C = Concentração de Exposição ao MP2,5 (µg/m3); 

C0 = Nível Mínimo Teórico de Exposição de Risco, ou Concentração Contrafactual 

(µg/m3). 

O modelo de Fantke et at. (2019), avaliado neste trabalho, é uma forma 

matemática de um modelo Integrado de Exposição-Resposta (IER, do inglês 

“Integrated Exposure-Response”), utilizado para definir riscos pela exposição ao 

MP2,5. O termo IER é utilizado para o modelo, visto que seu desenvolvimento demanda 

da integração de exposições ao MP2,5 para diferentes tipos de combustão, como 

combustão gerada em fontes internas, como lareira, por exemplo, e fontes externas, 

como combustão gerada por automóveis e indústrias, por exemplo (BURNETT et al., 

2014). 

A avaliação dos modelos de exposição-resposta ao MP2,5 tem como objetivo 

propor valores de FE consistentes dentro de escalas espaciais e ambientes rurais e 

urbanos de emissão (FANTKE et al., 2019). 

 A função do RR é estimar os impactos de exposição ao MP2,5 por meio de dados 

de estudos de poluição no ar. Existem diversos modelos de RR sugeridos na literatura, 

porém entre alguns selecionados e comparados, houve um específico que melhor se 

encaixou para ser aplicado nos modelos IER, o qual foi apresentado pela Equação (8) 

(BURNETT et al., 2014). 

As principais vantagens do modelo IER incluem, principalmente, o uso de 

métodos estatísticos sofisticados, fornece uma aproximação para caracterizar a 

incerteza dos parâmetros, incorpora dados de exposição ao MP2,5 provenientes de 

fornos de cozinha e fumo passivo, entre outros. Porém possui algumas limitações, 

como por exemplo, para o modelo ser válido, deve-se assumir que a toxicidade do 

MP2,5 não depende da sua fonte ou composição química (FANTKE et al., 2019). 

Para o cálculo do FE em Fantke et al. (2019), são utilizadas duas abordagens: 

a marginal e a média. Ao trabalhar com funções de exposição-resposta lineares, as 

curvas marginais e médias são iguais. Porém, para casos de funções não lineares, 

como no modelo IER, essas curvas se diferem. Então, é necessária a obtenção de 

fatores de efeitos tanto marginais, como médios (FANTKE et al., 2019). 
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Os FE marginais são dados em um ponto de exposição – região ou cidade – 

(C, µg/m3), enquanto os FE médios são dados entre esse mesmo ponto de exposição 

e o nível mínimo de exposição de risco teórico (C0, µg/m3) (FANTKE et al., 2019). 

Devido ao FE ser calculado nessas duas abordagens diferentes, a marginal e 

a média, há um ponto em que os caminhos para o cálculo do FE se diferem, sendo 

este representado pelo ERF, apresentado na Equação (5) (FANTKE et al., 2019). 

Para o FEmarginal, o ERF é calculado como apresentado na Equação (9): 

 

 𝑬𝑹𝑭 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝒅𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓

𝒅𝑪
=

𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓(𝑪+𝜟𝑪)−𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓(𝑪)

𝜟𝑪
 (9) 

 

A Equação (9) mostra que, para verificar a variação de MMP2,5 por C, aplicou-se 

um ΔC, o qual é de 0,1 em Fantke et al. (2019). Já para o FEmédio, o cálculo ocorre 

como na Equação (10): 

 

 𝑬𝑹𝑭 𝒎é𝒅𝒊𝒐 =
𝒅𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓

𝒅𝑪
=

𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓(𝑪)−𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓(𝑪𝟎)

𝑪−𝑪𝟎
 (10) 

 

A Equação (10) mostra a diferença entre os pontos C e C0, sendo que, ao 

aplicar o RR(C0), obtém-se 1, resultando em um ARF(C0)=0 e, consequentemente, 

MMP2,5(C0)=0. O restante do cálculo ocorre da mesma forma para as duas abordagens 

(FANTKE et al., 2019). 

Além da representação do FE na Equação (3), há outra forma de apresentá-lo, 

como a diferença em MMP2,5 pela diferença na inalação (I, kg/ano), como apresentado 

nas Equações (11) e (12), para as abordagens marginal e média, respectivamente 

(FANTKE et al., 2019). 

 

 𝑭𝑬𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝒅𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓,𝒋

𝒅𝑰𝒋
× 𝑭𝑺𝒊,𝒓 =

∑ [(𝑹𝑹𝒊(𝑪𝒋+∆𝑪𝒋)−𝑹𝑹(𝑪𝒋))×
𝑴𝒊,𝒓

𝑹𝑹𝒊(𝑪𝒓)×𝑵𝒑𝒐𝒑,𝒓
×𝑭𝑺𝒊,𝒓]𝒊,𝒋

∆𝑪𝒋×𝑩𝑹×𝒇𝟏×𝒇𝟐
   (11) 
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 𝑭𝑬𝒎é𝒅𝒊𝒐 =
𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓(𝑪𝒋)−𝑴𝑴𝑷𝟐,𝟓(𝑪𝟎)

𝑰(𝑪𝒋)−𝑰(𝑪𝟎)
× 𝑭𝑺𝒊,𝒓 =

∑ [(𝑹𝑹𝒊(𝑪𝒋)−𝟏)×
𝑴𝒊,𝒓

𝑹𝑹𝒊(𝑪𝒓)×𝑵𝒑𝒐𝒑,𝒓
×𝑭𝑺𝒊,𝒓]𝒊,𝒋

(𝑪𝒋−𝑪𝟎)×𝑩𝑹×𝒇𝟏×𝒇𝟐
 (12) 

 

Em que: 

FE = Fator de Efeito (DALY/kg MP2,5 inalado ou YLL/kg MP2,5 inalado) 

MMP2,5 = Mortalidade atribuída à exposição ao MP2,5 (mortes/ano) 

M = Mortalidade Geral (mortes/ano) 

I = Inalacão (kg/ano) 

RR = Risco Relativo, o qual é uma função em relação à concentração (sem dimensão) 

Npop = População Exposta (pessoas) 

BR = Taxa Média Populacional de Respiração (m3/pessoa/dia) 

FSYLL = Fator de Severidade por Mortalidade (YLL/morte) 

FSDALY = Fator de Severidade por Mortalidade e Morbidade (DALY/morte) 

C0 = Nível de Exposição de Risco Mínimo Teórico (µg/m3) 

C = Concentração de Exposição de MP2,5 (µg/m3) 

f1 = Fator de Conversão de dia para ano 

f2 = Fator de Conversão de kg para µg 

Os subíndices são definidos como: 

i = Doença 

j = Cidade 

r = Região 

A Inalação (I) nas fórmulas é representada pelas Equações (13) e (14): 

 

 𝑰(𝑪𝒋) = 𝑪𝒋 × 𝑵𝒑𝒐𝒑 × 𝑩𝑹 × 𝒇𝟏 × 𝒇𝟐 (13) 
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 𝑰(𝑪𝟎) = 𝑪𝟎 × 𝑵𝒑𝒐𝒑 × 𝑩𝑹 × 𝒇𝟏 × 𝒇𝟐 (14) 

 

 Em relação à resolução espacial do modelo, Fantke et al. (2019) analisa FE's 

para regiões e cidades. As regiões consideradas englobam 175 países, sendo 18 

deles ainda divididos em sub-regiões. O Brasil foi considerado com uma divisão em 

26 estados e, juntamente com as outras regiões e sub-regiões consideradas, totaliza 

419 regiões. As cidades consideradas passaram por um critério de serem áreas 

urbanizadas com mais de 100 mil habitantes, sendo selecionadas 3448 cidades para 

esse estudo (APTE et at., 2012). Dentro disso foram consideradas 127 cidades do 

Brasil, as quais possuem uma diversidade de tamanhos. No modelo são consideradas 

tanto cidades grandes e capitais, como São Paulo (SP), quanto cidades menores 

como Patos de Minas (MG).  

As avaliações globais que envolvem poluição atmosférica requerem 

estimativas de exposição para todas as populações. Primeiramente, as informações 

utilizadas referentes à exposição ao MP foram obtidas por meio de fontes de 

monitoramento a nível do solo (SHADDICK, 2017). A Figura 6 mostra um mapa, com 

os dados de estimativa global de exposição à poluição atmosférica obtidos por meio 

de monitoramento a nível do solo. 

Figura 6 – Monitoramento a nível do solo de MP2,5 (medidos ou convertidos de MP10 - 
representado por círculos) e MP10 (representado por “x”), em µg/m3. 

 

Fonte: Shaddick et al. (2017). 
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Ao observar a Figura 6, pode-se concluir que o monitoramento de poluentes 

atmosféricos a nível do solo é extremamente limitado para uma abrangência global. A 

densidade desse monitoramento varia consideravelmente, em que sua maior 

disponibilidade ocorre na América do Norte, Europa, China e Índia e, com 

pouquíssimo ou nenhum monitoramento, para a África, América do Sul e Oriente 

Médio (SHADDICK et al. 2017). 

Analisando o Brasil em específico, na Figura 6, pode-se observar que o pouco 

monitoramento existente se concentra quase em seu total na região Sudeste do país, 

principalmente na cidade de São Paulo bem como a sua região metropolitana. Além 

disso, é possível encontrar um ou outro ponto nas regiões Sul e Nordeste. As demais 

regiões não possuem pontos de monitoramento. 

Além disso, ainda há a diferença dos pontos de MP10, MP2,5 convertidos de 

MP10 e os que realmente são medidas diretas de MP2,5 (sendo que essa diferença 

para MP2,5 não pode ser observada na Figura 6). Essa diferença nos mostra que os 

dados a nível de monitoramente do solo específicos para o MP2,5 são escassos, 

limitando os estudos relacionados ao MP2,5 (SHADDICK et al., 2017). 

  Essas estimativas são produzidas pelo modelo de integração de dados para a 

qualidade do ar (DIMAQ, do inglês “Data Integration Model for Air Quality”), o qual 

conta com 9690 locais de monitoramento a nível do solo entre os países, detecção 

remota por satélite, estimativas populacionais e topografia. Com todas essas 

informações, o sistema de modelagem DIMAQ consegue fornecer estimativas de 

concentração de MP2,5 em alta resolução espacial global, inclusive para locais em que 

não há monitoramento deste poluente disponível (OMS, 2020). 

 Além disso, essas estimativas de concentração do MP2,5 por meio desse 

modelo são combinadas com as estimativas de risco. Com isso, obtém-se a avaliação 

global de exposição ao MP2,5 e os riscos à saúde associados atribuídos à poluição 

atmosférica (GLOBAL AIR QUALITY, 2020). 

 A mortalidade é representada pelo número de mortes devido à um efeito na 

saúde, o qual está relacionado à exposição ao MP2,5, isso tudo em um determinado 

ano (M, mortes/ano). Os efeitos na saúde considerados por Fantke et at. (2019) foram: 

Doença Cardíaca Isquêmica (DCI), derrame, Doença Obstrutiva Pulmonar Crônica 

(DOPC), câncer de pulmão em adultos e Infecções Respiratórias Agudas Inferiores 

(IRAI) em crianças. A aplicação deste modelo ocorre separadamente para as cinco 

causas de morte abordadas. 
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Para DCI e derrame, a aplicação do modelo ainda foi dividida em 12 grupos 

etários: 25-29 anos, ..., 75-79 anos e ≥80 anos. Para DOPC e câncer de pulmão, o 

modelo é aplicado para adultos com mais de 25 anos e, por fim, para IRAI, é aplicado 

para crianças com menos de 5 anos de idade (FANTKE et al., 2019). 

Neste sentido, os dados de mortalidade estão disponíveis para países e regiões 

subnacionais, sendo aplicados para todas as cidades consideradas em suas 

respectivas regiões (FANTKE et al., 2019).  

Esses dados podem ser obtidos considerando apenas os anos de vida perdidos 

por incapacidade (YLL, do inglês “Years of Life Lost”) ou, além disso, os Anos Vividos 

com essa Incapacidade (YLD, do inglês “Years Lived with Disability”), também 

denominado de morbidade. Quando as duas situações são consideradas, as medidas 

são denominadas de DALY (GHDX, 2020). 

 Assim como os dados de mortalidade são obtidos em YLL e DALY, os Fatores 

de Severidade (FS) também são. Quando o FS considera apenas a mortalidade do 

local, é denominado de FSYLL (YLL/morte), já quando considera mortalidade e 

morbidade, é denominado FSDALY (DALY/morte) (FANTKE et al., 2019). 

 Em relação à população exposta, de acordo com Apte et al. (2012), o Brasil 

possui 127 cidades consideradas grandes, em que são áreas urbanas com mais de 

100 mil habitantes. Inicialmente, foram consideradas 3618 cidades do mundo, porém 

170 possuíam uma concentração anual de MP2,5 menor que C0 (Valor Mínimo de 

Exposição de Risco Teórico), resultando assim em 3448 cidades do mundo (FANTKE 

et al., 2019). 

 Para o ano de 2019, a população urbana, das cidades brasileiras consideradas 

por Fantke et al. (2019), foi obtida no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, juntamente com as últimas atualizações estimadas dos 

municípios. Para cada local considerado no cálculo do FE, foi utilizada sua respectiva 

população obtida (Npop) (CITY POPULATION, 2020). 

 Para descrever a ingestão do MP2,5 pela população, Fantke et al. (2019) utilizou 

uma taxa de respiração nominal média da população (BR, m3/pessoa/dia), baseada 

em Hodas et al. (2016), no valor de 11,68 m3/pessoa/dia. Para chegar nesse valor, 

foram considerados tempos em ambientes internos e externos (FANTKE et al., 2019). 
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3 METODOLOGIA 

 Este trabalho tem como ponto de vista da sua natureza uma pesquisa básica, 

a qual objetiva auxiliar o avanço da ciência por meio de novos conhecimentos. Possui, 

no ponto de vista de seus objetivos, uma pesquisa exploratória, em que proporciona 

familiaridade entre o pesquisador com o tema abordado e a construção de hipóteses, 

e é em forma de pesquisa bibliográfica. Tem como base lógica de investigação, o 

método dedutivo, devido a sua linha de raciocínio, que leva à uma conclusão 

particular. O meio técnico de investigação é pelo método comparativo, pois se 

compara uma quantidade de modelos a fim de selecionar o mais adequado. 

 O procedimento técnico utilizado foi bibliográfico e documental. A pesquisa 

bibliográfica indica um levantamento de materiais que já foram analisados e 

publicados, enquanto a documental indica matérias que não receberam ainda o 

tratamento analítico. A pesquisa realizada neste trabalho teve como base 

principalmente publicações periódicas, acadêmicas, de referência e de leitura 

corrente. 

 A pesquisa deste trabalho é classificada como qualitativa e quantitativa, 

fundamentada no método. Depende da interpretação dos modelos de caracterização, 

pois há uma análise aprofundada de um modelo, seguida de uma regionalização 

exploratória, a qual apresenta dados numéricos para comparação de resultados. As 

análises envolvidas são de caráter narrativo e numérico. 

 Neste sentido, realizou-se um estudo constituído de duas etapas: análise de 

sensibilidade e regionalização exploratória. Esses tópicos consistem em analisar a 

criticidade dos parâmetros utilizados no modelo de Fantke et al. (2019) e comparar os 

resultados, por meio de um percentual de alteração dos resultados entre os FEs 

obtidos no modelo original com os resultados de Giusti (2021) e deste estudo. 

3.1  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 A fim de verificar as variáveis utilizadas para o cálculo do FE que possuem mais 

influência no resultado final, realizou-se uma análise de sensibilidade para alguns 

dados de entrada que podem alterar conforme a cidade ou região considerada.  
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 A Tabela 3 apresenta todas as variáveis do modelo, com suas respectivas 

unidades. 

Tabela 3 – Variáveis utilizadas no modelo de Fantke et al. (2019). 

Variável Unidade 

Mortalidade total por cidade Mortes/ano 

Número de pessoas expostas por cidade no de pessoas 

Taxa de respiração média por pessoa (constante) m3/pessoa/dia 

Fator de severidade por grupo etário do país DALY ou YLL/morte 

Concentração de exposição de MP2,5 por cidade µg/m3 

Alfa (obtenção do RR) Adimensional 

Beta (obtenção do RR) %/ µg/m3 

Delta (obtenção do RR) Adimensional 

Concentração de exposição de risco mínimo µg/m3 

Fonte: Adaptado de Giusti (2021). 

 A partir da análise de cada variável apresentada pela Tabela 3, foram 

selecionadas 3 variáveis do modelo: concentração (C); número de pessoas (Npop); e 

mortalidade (MMP2,5). Estas variáveis tiveram seus valores alterados em 10, 50 e 

100%, a fim de observar os efeitos no FE. Para as cidades, foram consideradas todas 

as variáveis, porém para as regiões, devido ao modelo considerar uma mesma 

concentração para todas as regiões, foram analisadas apenas Npop e MMP2,5. As outras 

variáveis do modelo não foram utilizadas para essa análise. 

 Foram selecionadas aleatoriamente cinco cidades e cinco regiões brasileiras, 

distintas, para realizar essa análise de sensibilidade. Essa escolha aleatória foi para 

evitar a utilização de cidades e regiões muito próximas geograficamente e 

socialmente. As cidades e regiões utilizadas são apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3 – Cidades e regiões selecionadas para a análise de sensibilidade.  

Cidades Regiões (Estados) 

Campinas (SP) Amazonas 

Curitiba (PR) Distrito Federal 

Montes Claros (MG) Paraná 

Praia Grande (SP) Piauí 

São Paulo (SP) São Paulo 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Essa análise foi realizada para os FEs em DALY, para as abordagens marginal 

e média. A fim de análise da diferença nos resultados de FE, utilizou-se uma média 

dos resultados no próprio modelo de Fantke et al. (2019), o qual possui uma planilha 
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com os cálculos prontos do FE, em que apenas alteramos os valores desejados e 

coletamos os resultados finais de FE. O objetivo dessa análise foi observar o 

comportamento do resultado dos FEs originais com a variação de cada uma das 

variáveis modificadas, em percentuais. 

3.2  REGIONALIZAÇÃO PARCIAL PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 

Após realizar a análise de sensibilidade, foi feita uma regionalização parcial 

exploratória do FE presente a partir do trabalho já iniciado por Giusti (2021). Então foi 

feita a comparação dos resultados obtidos com os presentes no modelo de Fantke et 

al. (2019) e também com os resultados obtidos por Giusti (2021). Por fim, também foi 

realizada a comparação entre os FEs obtidos no modelo de Fantke et al. (2019) com 

os obtidos por Giusti (2021). 

O objetivo da regionalização exploratória parcial foi modificar algumas das 

variáveis de cálculo de Fantke et al. (2019), utilizando dados de uma base de dados 

nacional confiável. A definição de quais dados seriam substituídos foi resultado da 

análise de sensibilidade realizada na etapa anterior. 

Giusti (2021) realizou uma regionalização exploratória com os dados de número 

de pessoas e de mortalidade que foram coletados através do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2020) e pelo Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS, 2019), respectivamente. O estudo foi desenvolvido 

diretamente na planilha de cálculo automatizada no Excel disponibilizada no material 

suplementar de Fantke et al. (2019). A partir desse modelo já pronto de Giusti (2021), 

este trabalho acrescentou os dados de concentração (C) para o estado de São Paulo, 

coletados no Sistema de Informações da Qualidade do Ar (QUALAR) disponibilizados 

pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).  

Devido à disponibilidade de dados de concentração medidos para o Brasil, 

neste estudo foi feita a regionalização parcial exploratória para o estado de São Paulo, 

já que se trata do estado com maior quantidade e qualidade de informações, tornando 

os resultados mais próximos à realidade. 

A partir dessa seleção de cidades do estado de São Paulo, foi feito um filtro 

entre todas as estações de monitoramento de MP2,5 do estado de São Paulo da 

CETESB (2021). Foram excluídas todas as estações de cidades que não são 
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consideradas no cálculo do modelo de Fantke et al. (2019). As cidades restantes 

foram, então, consideradsa neste estudo. A Figura 7 contém as cidades consideradas 

com suas localizações no estado de São Paulo. 

Figura 7 – Cidades do estado de São Paulo consideradas 

 

Fonte: Google Maps (2021). 

Além disso, para este trabalho, foram coletados dados de concentração 

fornecidos pela CETESB e foram priorizados os dados de 2020, já que são os dados 

mais recentes. Com isso, foi utilizado um critério de disponibilidade dos dados diários 

de, pelo menos, 2/3 de dias de um ano, por ser um valor que indica representatividade 

dos dados. Caso a estação apresentasse uma quantidade inferior a esses 2/3 de 

dados, utilizou-se os dados do ano anterior, sob o mesmo critério. Para a 

regionalização exploratória, foi utilizada a planilha automatizada disponibilizada por 

Fantke et al. (2019) e modificada por Giusti (2021). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo será abordada a análise de sensibilidade e a regionalização 

exploratória, conforme descritas nos itens 3.1 e 3.2.  

4.1  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A partir das cidades e regiões apresentadas no Quadro 3, foi feita uma análise 

de sensibilidade para cada variável. Primeiro, a variável concentração de exposição 

(C) foi analisada para cada cidade e é apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4 – Análise de sensibilidade de C para as cidades selecionadas.   

% sensibilidade 
Campinas 

(%) 
Curitiba 

(%) 
Montes 

Claros (%) 
Praia 

Grande (%) 
São 

Paulo (%) 
Média 

Geral (%) 

10        

FE marginal -6,55 -7,06 -22,42 -6,77 -53,64 -19,29 

FE médio -7,56 -8,84 -42,76 -6,68 -53,42 -23,85 

50        

FE marginal -25,90 -26,01 -63,19 -23,47 -62,31 -40,18 

FE médio -26,36 -29,91 -78,40 -24,18 -62,43 -44,26 

100        

FE marginal -37,96 -39,80 -71,59 -36,83 -68,65 -50,97 

FE médio -38,92 -42,93 -84,86 -36,64 -68,62 -54,39 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Pode-se perceber que, para todas as cidades e para 10, 50 e 100% de variação 

no dado de entrada de concentração, o FE teve também variações consideráveis. 

Para todas as cidades, ao aumentar a C em 10, 50 ou 100%, o FE teve uma redução 

em seu valor. 

Para Npop, a variação é apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5 – Análise de sensibilidade de Npop para cidades selecionadas. 

% sensibilidade 
Campinas 

(%) 
Curitiba 

(%) 
Montes 

Claros (%) 
Praia 

Grande (%) 
São 

Paulo (%) 
Média 

Geral (%) 

10        

FE marginal -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 

FE médio -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 

50        

FE marginal -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 

FE médio -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 
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% sensibilidade 
Campinas 

(%) 
Curitiba 

(%) 
Montes 

Claros (%) 
Praia 

Grande (%) 
São 

Paulo (%) 
Média 

Geral (%) 

100        

FE marginal -50 -50 -50 -50 -50 -50 

FE médio -50 -50 -50 -50 -50 -50 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Pela Tabela 5, pode-se observar que a variação dos dados de Npop, também 

causa um impacto nos resultados de FE, porém menos que com a variação de C, 

como podemos observar na média geral das Tabelas 4 e 5. Essa variação percentual 

ao alterar Npop é igual para todas as cidades nos três casos de alteracão, enquanto as 

variações dos resultados de FE para alterações em C são distintas. 

A Tabela 6 apresenta a análise de sensibilidade para a variável MMP2,5. 

Tabela 6 – Análise de sensibilidade de MMP2,5 para cidades selecionadas. 

% sensibilidade 
Campinas 

(%) 
Curitiba 

(%) 
Montes 

Claros (%) 
Praia 

Grande (%) 
São 

Paulo (%) 
Média 

Geral (%) 

10        

FE marginal 10 10 10 10 10 10 

FE médio 10 10 10 10 10 10 

50        

FE marginal 50 50 50 50 50 50 

FE médio 50 50 50 50 50 50 

100        

FE marginal 100 100 100 100 100 100 

FE médio 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Ao observar a Tabela 6, percebe-se que, das três variáveis, a MMP2,5é a única 

que faz com que o FE aumente. Isso faz sentido, pois ao analisar a Equação (5), a 

mortalidade é a única diretamente proporcional ao FE, enquanto a concentração e 

Npop são inversamente proporcionais. Outro ponto a ser observado é que o FE 

aumenta exatamente na mesma porcentagem em que a MMP2,5 foi alterada. 

Em seguida, foram feitas as mesmas análises de sensibilidade para as cinco 

regiões consideradas por Fantke et al. (2019), também selecionadas de forma 

aleatória, avaliando Npop e a MMP2,5. A Tabela 7 apresenta as variações de Npop por 

região. 

Tabela 7 – Análise de sensibilidade de Npop para regiões selecionadas. 

% sensibilidade 
Amazonas 

(%) 
Distrito 

Federal (%) 
Paraná 

(%) 
Piauí 
(%) 

São Paulo 
(%) 

Média 
Geral (%) 

10        

FE marginal -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 

FE médio -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 
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% sensibilidade 
Amazonas 

(%) 
Distrito 

Federal (%) 
Paraná 

(%) 
Piauí 
(%) 

São Paulo 
(%) 

Média 
Geral (%) 

50        

FE marginal -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 

FE médio -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 -33,33 

100       

FE marginal -50 -50 -50 -50 -50 -50 

FE médio -50 -50 -50 -50 -50 -50 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Pela Tabela 7, observa-se que Npop varia para regiões de forma bem próxima 

que varia para cidades, de modo que o FE diminui com o aumento de Npop e, neste 

caso, com valores iguais para todas as regiões para a mesma porcentagem de 

variação.  

A Tabela 8 apresenta a variação de MMP2,5 para as regiões. 

Tabela 8 – Análise de sensibilidade de MMP2,5 para regiões selecionadas. 

% sensibilidade 
Amazonas 

(%) 
 Distrito 

Federal (%) 
Paraná 

(%) 
Piauí 
(%) 

São 
Paulo (%) 

Total 
Geral (%) 

10       

FE marginal 10 10 10 10 10 10 

FE médio 10 10 10 10 10 10 

50       

FE marginal 50 50 50 50 50 50 

FE médio 50 50 50 50 50 50 

100       

FE marginal 100 100 100 100 100 100 

FE médio 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Observando os dados encontrados na Tabela 8, pode-se perceber que a 

variação de MMP2,5 ocorre de forma idêntica para as cidades e regiões, sendo que é a 

única variável que causa um aumento no FE quando alterada e essa alteração é do 

mesmo valor da porcentagem de alteração da variável original.   

A partir da análise de sensibilidade realizada para as variáveis C, Npop e MMP2,5, 

pode-se observar o aumento e redução dos resultados finais FE de acordo com a 

relação de cada uma das variáveis com o FE nas fórmulas originais (Equações 11 e 

12), sendo diretamente ou inversamente proporcional. Porém, também é observado 

que, ao se altera o valor de C, o FE varia de forma diferente para cada situação, 

enquanto que, para as variáveis Npop e MMP2,5, o valor dessa variação é o mesmo para 

todas as cidades/regiões para cada porcentagem analisada (10, 50 e 100). Isso ocorre 

devido à relação linear ou não-linear dessas variáveis com o FE.  
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A C aparece no cálculo do FE desde a Equação (8) do RR, que já se apresenta 

como uma equação não-linear e, por isso, as alterações no FE, nesse caso, levam à 

valores diferentes. Já Npop e MMP2,5 são variáveis que possuem uma relação linear com 

o FE, indicando o motivo dos valores de variação serem iguais para todas as 

cidades/regiões em cada porcentagem de alteração (10, 50 e 100).  

 Neste sentido, salienta-se a importância da análise realizada no presente 

trabalho, apontando a falta de um modelo específico para o cenário brasileiro, além 

da necessidade de utilizar dados mais próximos da realidade, a fim de trazer 

resultados de FE e, consequentemente, também de FC, para o país. 

4.2  REGIONALIZAÇÃO PARCIAL EXPLORATÓRIA 

Partindo das cidades apresentadas na Figura 7, foram coletados os dados de 

concentração disponibilizados pela CETESB (2021) dos anos de 2019 e 2020 contidos 

na Tabela 9. A coluna “C (Fantke)” apresenta os dados de concentração retirados 

diretamente do modelo de Fantke et al. (2019), enquanto na coluna “C (Cetesb)”, são 

apresentados os dados de concentração obtidos pela Cetesb. Essas concentrações 

foram obtidas por meio de uma média anual para dados diários exclusivamente de 

MP2,5 para as estações indicadas na coluna “Nome da estação” para o ano de 2020.  

Tabela 9 – Cidades e estações de monitoramento consideradas. 

Cidade 
C (µg/m³) 

Fantke et al. (2019) 
Nome da 
estação 

C (µg/m³) 
Cetesb (2021) 

Ano dos 
dados 

Variação 
Percentual 

Campinas 14,4 
Campinas-

V.União 
19,25 2019 25% 

Limeira 14,4 Limeira 15,88 2019 9% 
Piracicaba 14,8 Piracicaba 13,50 2020 -10% 
Ribeirão 
Preto 

13,8 Ribeirão Preto 13,95 2019 1% 

Rio Claro 16,9 
Rio Claro-

Jd.Guanabara 
17,96 2020 6% 

Santos 0,0 
Santos-Ponta 

da Praia 
12,37 2020 100% 

São José do 
Rio Preto 

12,5 
São José do 

Rio Preto 
16,76 2020 25% 

São José 
dos Campos 

12,8 
S.José 

Campos-
Jd.Satelite 

11,09 2020 -15% 

São Paulo 16,7 * 15,27 
2019 e 
2020 

-9% 

Taubaté 12,9 Taubaté 11,59 2020 -11% 
* Considera 11 estações (ver Tabela 10) 

Fonte: Autoria própria (2021); Cetesb (2021). 
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É interessante observar na Tabela 9 que, para algumas cidades, a 

concentração no ano de 2020 teve uma redução em relação aos dados de Fantke et 

al. (2019). Possivelmente, esta redução pode ter sido por conta do início da pandemia 

mundial da Covid-19. Estudos mostraram a redução da concentração no início da 

pandemia, devido a medidas governamentais restritivas que melhoraram a qualidade 

do ar, o que pode ter alterado a média anual (TADANO et al., 2020; NAKADA et al., 

2020). 

Para a cidade de São Paulo, observa-se que há um asterisco no nome da 

estação. Isto ocorre devido à existência de dados de 11 estações para a mesma 

cidade. A Tabela 10 apresenta as estações consideradas para compor os dados de 

concentração da cidade de São Paulo. 

Tabela 10 – Estações de monitoramento da cidade de São Paulo consideradas. 

Cidade 
C (µg/m³) 

Fantke et al. 
(2019) 

Nome da estação 
Média de 
concentração 

Ano dos 
dados 

São Paulo 16,7 

Cid.Universitária-USP-Ipen 14,43 2020 

Congonhas 16,57 2020 

Grajaú-Parelheiros 14,67 2020 

Ibirapuera 11,98 2020 

Itaim Paulista 15,93 2020 

Marg.Tietê-Pte Remédios 18,16 2020 

Mooca 14,47 2020 

Parque D. Pedro II 16,67 2020 

Pico do Jaguarí 13,40 2020 

Pinheiros 16,39 2019 

Santana 15,33 2020 

Média total 15,27  
 Fonte: Autoria própria (2021); Cetesb (2021). 

A Tabela 10 mostra que há 11 estações que medem concentrações diárias de 

MP2,5 para a cidade de São Paulo. Assim, foi feita uma média para todas as estações, 

obtendo-se uma média geral anual de concentração para MP2,5 para a cidade de São 

Paulo/SP, que se encontra destacada. 

Com todos os dados de concentração para as cidades já obtidos, deu-se 

continuidade à regionalização parcial exploratória iniciada por Giusti (2021). Os 

resultados de FE para cada caso, medidos em DALY, para as abordagens marginal e 

média a seguir, nas Figuras 8 e 9. 
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Figura 8 – Representação do fator de efeito médio por cidade. 

 
Fonte: Autoria Própria (2021). 

 

Figura 9 – Representação do fator de efeito marginal por cidade. 

Fonte: Autoria Própria (2021). 

 Ao analisar Figuras 8 e 9, pode-se perceber que os resultados de FE de Fantke 

et al. (2019) são maiores que nos outros dois trabalhos, em média 72% em relação a 

Giusti et al. (2021) e 65% em relação a este trabalho. Tal fato deve-se aos FEs 

encontrados por Giusti (2021), que tiveram uma redução brusca quando comparados 

a Fantke et al. (2019). Essa redução deve-se, principalmente, aos dados utilizados de 

mortalidade que foram coletados no DATASUS (2019) por Giusti (2021) e, se 

apresentaram consideravelmente menores que os dados apresentados por Fankte et 

al. (2019). 
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 Para entender como os resultados variam de um trabalho para o outro, foi 

utilizada a Equação (15): 

 

 % 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒂çã𝒐 =  
𝑭𝑬 𝒂𝒕𝒖𝒂𝒍−𝑭𝑬 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓

𝑭𝑬 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
 × 𝟏𝟎𝟎% (15) 

 

 O percentual de alteração obtido em cada caso, calculado a partir da Equação 

(15), indica a variação do FE após a alteração dos dados de concentração neste 

trabalho em relação ao FE de Giusti (2021) e também em relação ao modelo de Fantke 

et al. (2019). Essa porcentagem mostra o tanto que o FE aumentou ou diminuiu em 

relação ao outro. A Tabela 11 apresenta os resultados dessa comparação percentual. 

Tabela 11 – Comparação entre os trabalhos: Fantke et al. (2019), Giusti (2021) e o presente 
trabalho. 

Variação Percentual (%) 

 Giusti (2021) x Fantke et al. 
(2019) 

Este trabalho x Giusti 
(2021) 

Este trabalho x Fantke et 
al. (2019) 

Cidade FE marginal FE médio  FE marginal  FE médio  FE marginal  FE médio  

Campinas -70,8% -61,5% -22,0% -22,3% -77,2% -70,1% 

Limeira -65,5% -54,4% -8,6% -8,7% -68,5% -58,4% 

Piracicaba -74,9% -71,1% 7,6% 8,3% -73,0% -68,7% 

Ribeirão Preto -72,6% -67,2% -1,1% -1,3% -72,9% -67,6% 

Rio Claro - - - - - - 

Santos - - - - - - 

São Jose do 
Rio Preto 

-64,9% -56,2% -22,3% -23,1% -72,7% -66,3% 

São Jose dos 
Campos 

-80,0% -75,7% 14,4% 15,7% -77,1% -71,9% 

São Paulo -70,6% -61,1% 8,4% 8,6% -68,2% -57,8% 

Taubaté -70,7% -63,0% 10,5% 11,2% -67,7% -58,9% 

Fonte: Autoria própria (2021). 

A Tabela 11 nos mostra que, ao alterar os valores de Npop e mortalidade em 

Giusti (2021), houve uma variação considerável nos valores de FE em relação ao 

modelo de Fantke et al. (2019). Para todas as cidades analisadas, o valor de FE 

diminuiu em mais de 50%. Ao alterar a concentração, comparando o FE obtido neste 

trabalho com o de Giusti (2021), a alteração não foi tão significativa, sendo que, nas 

cidades que o valor de concentração aumentou, o FE diminuiu, e vice-versa.  

Para a cidade de Santos, Fantke et al. (2019) considera uma concentração 

média de MP2,5 igual à zero, o que anulou o fator de efeito. Já a cidade de Rio Claro, 
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apresentou dados de mortalidade zerados, na base do DATASUS (2019), utilizada por 

Giusti (2021), zerando também o fator de efeito.  

Essa redução no FE de Giusti (2021) se deve principalmente porque, ao 

modificar os dados de mortalidade e número de pessoas de uma cidade, o resultado 

se comportará de acordo com a relação de cada um desses parâmetros. A mortalidade 

é um parâmetro diretamente proporcional ao FE, enquanto Npop é inversamente 

proporcional ao FE, como pode ser observado nas Equações (11) e (12). 

Sendo assim, todas as alterações feitas por Giusti (2021) em mortalidade e Npop 

levaram à redução do FE. Tanto a redução da mortalidade como o aumento de Npop 

podem gerar essa redução, sendo mais provável que os dois ocorreram 

simultaneamente para todas as cidades analisadas. 

 Ao comparar os resultados de FE de Giusti (2021) com este trabalho, pôde-se 

perceber que, em algumas cidades, o valor de concentração aumentou (Piracicaba, 

São José dos campos, São Paulo e Taubaté), enquanto para outras, diminuiu 

(Campinas, Limeira, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). O valor de FE se 

comportou de forma inversamente proporcional à concentração.  

A partir dos dados obtivos na Tabela 10, as Figuras 10 e 11 apresentam 

graficamente esses resultados, para FE marginal e médio. 

Figura 10 – Alterações FE marginal 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Figura 11 – Alterações FE médio 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 As Figuras 10 e 11 mostram que as variações entre este trabalho e Giusti 

(2021) com o modelo Fantke et al. (2019) foram parecidas, enquanto a diferença entre 

os resultados de Giusti (2021) e deste trabalho (alteraração de C), a alteração nos 

resultados foi consideravelmente menor. Possivelmente a diferença foi menor ao 

alterar somente C, devido à relação não-linear entre FE e C. 

Esses resultados convergem ao fato de que os dados de concentração podem 

causar grandes variações nos resultados, indicando FEs muito diferentes da 

realidade, dependendo da base de dados acessada. Por fim, ao comparar os 

resultados obtidos neste trabalho, em que se considerou a alteração dos três 

parâmetros, com Fantke et al. (2019), pôde-se perceber que se trata da maior variação 

entre as três comparações, em que os resultados de FEs tiveram uma redução maior 

de 50% para todas as cidades. 

Além de concentração, as alterações feitas pela mortalidade e número de 

pessoas não podem ser descartadas, já que podem causar grandes diferenças nos 

valores finais de FE. A coleta de dados para esse tipo de análise deve ser minuciosa, 

pois se houverem grandes discrepâncias com a realidade, a análise resultará em sub 

ou superestimativa dos impactos para uma cidade ou região. 

Por fim, uma observação a ser considerada neste trabalho diz respeito aos 

dados utilizados de concentração para a regionalização exploratória parcial do estado 

de São Paulo. Conforme já citado anteriormente, os dados coletados de C foram 

referentes aos anos de 2019 e 2020. 
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5 CONCLUSÃO 

A partir de todas as análises foi possível concluir que ainda são necessários 

estudos mais aprofundados voltados à categoria de impacto formação de material 

particulado no Brasil. Com o presente estudo, comprovou-se que ao utilizar dados 

mais próximos à realidade do país, os valores de FE estarão cada vez mais próximos 

aos impactos reais do MP2,5 naquele local. 

 As significativas variações encontradas nos FEs comparando com Fantke et al. 

(2019), tanto para este trabalho quanto para Giusti (2021), destacam a necessidade 

de uma regionalização específica para o Brasil, principalmente com o uso de bases 

de dados de instituições brasileiras, o que pode conferir uma melhor qualidade para 

os FE. Tal fato se confirma em virtude do modelo de Fantke et al. (2019) ter sido 

apresentado como o modelo com dados mais próximos à realidade brasileira (Giusti, 

2021) e, mesmo assim, ter apresentado mudanças significativas a partir das 

regionalizações parciais exploratórias apresentadas por Giusti (2021) e por este 

trabalho. 

Uma análise mais detalhada comparando os FE com uso de dados de 

concentração de 2020 com anos anteriores é sugerida, devido à nítida redução nas 

concentrações observada para o ano de 2020, como consequência do isolamento 

social no período da pandemia mundial da Covid-19.  

Por fim, também é necessário estudar minuciosamente as variáveis para o 

cálculo do fator de efeito no modelo de Fantke et al. (2019).  Essa análise permitiria 

um melhor entendimento no comportamento de cada uma das variáveis envolvidas, a 

sua relação com os dados no Brasil e a sua influência no fator de efeito. 

A partir deste trabalho, algumas limitações se apresentam para estudos futuros 

para a categoria de impacto formação de material particulado. Dentre elas, pode-se 

citar a falta de dados disponíveis devido à escassez de estações de monitoramento 

para grande parte dos estados brasileiros, assim como observado no estado de São 

Paulo, em que há uma concentração de monitoramento na sua capital e região 

metropolitana. Por fim, também pode-se citar a falta de abrangência de FE para muitas 

cidades do Brasil, já que o modelo de Fantke et al. (2019) considera apenas 127 

cidades brasileiras. 
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