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RESUMO 

Os problemas respiratórios representam uma das principais causas de morbidade no Brasil e 
no mundo, sendo a poluição atmosférica uma de suas principais causas. Vitória passou por 
grandes mudanças a partir da década de 1960, e hoje, possui em seu território fontes 
emissoras de poluente como o polo industrial siderúrgico e tráfego constante de automóveis. 
Tendo em vista essas mudanças e a atual configuração do município, esta pesquisa teve como 
objetivo avaliar se há associação entre o número de internações hospitalares por doenças 
respiratórias e as concentrações de material particulado < 10μm em Vitória, pós anos 2000. A 
metodologia fundamenta-se na pesquisa não experimental, descritiva, analítica, observacional 
transversal, considerada apropriada para avaliação de doenças e fatores de risco. As variáveis 
consideradas foram internações por doenças respiratórias, concentração de material 
particulado (<10μm), precipitação, e temperatura. A população alvo, abrangeu os moradores de 
Vitória, entre 0 e 59 anos, sendo que, os idosos foram retirados devido ao alto fator de risco da 
idade. As concentrações médias de poluentes estiveram dentro dos limites “bom” e “regular”, 
estipulados pela legislação, ao passo que, as concentrações horárias apresentaram altos 
níveis de partículas. As hospitalizações por doenças respiratórias representaram cerca de 10% 
do total de doenças no município, e atingiram principalmente as crianças (0 a 9 anos). A 
correlação entre as variáveis, demonstrou que existe uma relação inversamente proporcional 
entre as concentrações de MP10, precipitação e temperatura, e uma associação positiva entre 
as internações hospitalares por doenças respiratórias e concentração de partículas. 

 

Palavras chave: Poluição do ar, hospitalização, doenças respiratórias, Espaço, Território, 
Geografia da saúde. 
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1 Introdução 

Os efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde são visíveis nos 

centros urbanos em diversas cidades no mundo. Em geral, os poluentes 

atmosféricos são decorrentes de fontes primárias ou secundarias a partir da 

queima de combustíveis fósseis: material particulado fino (MP10)
1, dióxido de 

enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e ozônio 

(O3 ). Tais poluentes são prejudiciais à saúde humana, podendo influenciar na 

ocorrência de doenças principalmente do trato respiratório. 

Um estudo recente publicado pela revista The Lancet2 estima que as 

doenças relacionadas a poluição foram responsáveis por 9 milhões de mortes 

prematuras em 2015, representando aproximadamente 16% de todas as 

mortes em todo o mundo. Ressaltaram ainda, que há negligencia dos 

planejamentos de saúde a nível global para os países de média e baixa renda, 

onde as emissões de poluentes são causadas principalmente por indústrias, 

escapamentos de carros e produtos químicos, e os efeitos da poluição sobre a 

saúde são subestimados. (LANDRIGAN, et al., 2017) 

Os estudos sobre a origem, comportamento e interação dos poluentes e 

das doenças tem um importante papel na avaliação em diferentes condições e 

populações, dos fatores de risco e prováveis impactos da poluição do ar. Além 

disso, são de grande relevância para a elaboração de políticas publicas, uma 

vez que, a partir dos estudos sobre determinada população, as medidas a 

serem implantadas tendem a ser mais direcionadas. 

            A Epidemiologia aliada a Geografia, é uma importante ferramenta para 

a análise da manifestação coletiva da enfermidade, visto que, foi incorporando 

gradativamente os conceitos de espaço e território, que são de grande 

                                                           
1 Material particulado: conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material 

sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. O tamanho 
das partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar problemas à saúde, sendo que 
quanto menores maiores os efeitos provocados. Elas podem ser divididas em MP10 e MP2,5,  na qual a 
primeira apresenta diâmetro aerodinâmico é menor que 10 µm, e a segunda diâmetro aerodinâmico 
menor que 2,5 µm. (CETESB, 2011) 

 
2
 The Lancet, Oct, 2017; Volume 390; Número :10104p1715-1810e25-e26. 
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relevância para o conhecimento da dinâmica social, e para determinação de 

vulnerabilidades da saúde, originadas de determinados espaços geográficos 

(MONKEN et. al, 2008). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde a poluição cobra um preço 

alto sobre a saúde da maioria das populações vulneráveis3. Em 2015 o Brasil 

ficou na 148ª posição no ranking de países com maior proporção de mortes 

relacionadas à poluição segundo o estudo publicado pela revista The Lancet. 

Além disso, dados do Ministério da Saúde apontaram que em 2013 

aproximadamente 241,8 /100 mil habitantes foram internados devido a doenças 

respiratórias crônicas. No ano de 2016, de acordo com dados do DATASUS, o 

Espírito Santo apresentou cerca de 22 mil internações, no qual, 

aproximadamente 1100 ocorreram no município de Vitória. 

Vitória, capital do Espirito Santo, integra a Região Metropolitana da 

Grande Vitória (RMGV) que é considerada a área de maior urbanização do 

Espírito Santo. A região apresentou mudanças significativas a partir da 

segunda metade do século XX com o processo de industrialização, aumento da 

mancha urbana e consequente modernização da frota veicular. Hoje, as 

principais atividades desenvolvidas no município estão inseridas nos setores 

industrial, de comércios, e serviços. (PMV, 2016) 

A partir das mudanças ocorridas na Região Metropolitana da Grande 

Vitória, como a implantação de grandes projetos industriais, aumento dos 

empreendimentos imobiliários e frota de carros, houve um aumento da emissão 

de poluentes no município (MONTE et. al, 2016). Tais poluentes podem 

influenciar a ocorrência de doenças do aparelho respiratório, apesar de não 

serem os únicos fatores que influenciam a ocorrência das mesmas, uma vez 

que, condições ambientais adversas e desfavoráveis a dispersão dos poluentes 

também podem interferir nos adoecimentos (MIRANDA, 2008). 

De acordo com o inventário de emissões atmosféricas da Região 

Metropolitana da Grande Vitória, realizado pelo Instituto Estadual de Meio 

                                                           
3
 Disponivel em: http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5249:oms-

divulga-estimativas-nacionais-sobre-exposicao-a-poluicao-do-ar-e-impacto-na-saude&Itemid=839 
 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5249:oms-divulga-estimativas-nacionais-sobre-exposicao-a-poluicao-do-ar-e-impacto-na-saude&Itemid=839
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5249:oms-divulga-estimativas-nacionais-sobre-exposicao-a-poluicao-do-ar-e-impacto-na-saude&Itemid=839
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Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), em 2011, os veículos automotivos foram 

os maiores responsáveis pela ressuspensão de material particulado 

depositados nas vias (67,8%), e também pela maior parte das emissões de 

monóxido de carbono (49,7%), enquanto as indústrias foram consideradas as 

maiores responsáveis pela emissão de SO2  (75,5%), e NOx  (47,6%).  

Em Vitória, a questão da poluição do ar repercutiu entre os que 

convivem diariamente com o problema, não só pela sujeira que deixa nas 

residências, mas também pela exposição a curto e longo prazo, que resulta em 

adoecimentos contínuos e gradativos da população4. Além disso, há um 

constante embate entre a sociedade e as indústrias siderúrgicas que atuam no 

município, devido a intensa emissão de poluentes e material particulado que 

são emitidos e trazidos pelo vento para dentro da cidade (PINHEIRO, 2012). 

Um fator de destaque que agrava esse cenário, é que o parque industrial 

siderúrgico de Vitória está situado a norte do território e os ventos 

predominantes são no sentido norte-sul em boa parte do ano. 

O material particulado presente no município, também chamado de “pó 

preto”5 é um tipo de material particulado composto por diferentes elementos, 

incluindo minério de ferro e carvão mineral. Determinadas partículas podem 

chegar ao pulmão e causar danos à saúde, comprometendo o sistema 

respiratório e outros sistemas associados, como o circulatório, afetando as 

trocas gasosas no sangue. Além disso, o agravamento do quadro clínico leva a 

internação e dependendo da gravidade pode levar a óbito.  

Tendo em vista a discussão dos efeitos da poluição atmosférica na 

saúde da população de Vitória, a pergunta direcionadora desta pesquisa é a 

seguinte: os dados oficiais de poluição atmosférica pós anos 2000 estão 

associados aos adoecimentos por doenças respiratórias no município? 

                                                           
4
 http://seculodiario.com.br/36244/10/po-preto-extrapola-legislacoes-municipal-e-estadual-e-ong-

cobra-providencias            
 
5
 Inventário de Fontes do instituto Estadual de meio ambiente (2013).Disponível em: 

https://iema.es.gov.br/Media/iema/Qualidade%20do%20ar/Invent%C3%A1rio%20de%20fontes%20de
%202010.pdf 
 

http://seculodiario.com.br/36244/10/po-preto-extrapola-legislacoes-municipal-e-estadual-e-ong-cobra-providencias
http://seculodiario.com.br/36244/10/po-preto-extrapola-legislacoes-municipal-e-estadual-e-ong-cobra-providencias
https://iema.es.gov.br/Media/iema/Qualidade%20do%20ar/Invent%C3%A1rio%20de%20fontes%20de%202010.pdf
https://iema.es.gov.br/Media/iema/Qualidade%20do%20ar/Invent%C3%A1rio%20de%20fontes%20de%202010.pdf
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A pesquisa tem como objetivo analisar os adoecimentos por patologias 

respiratórias no município de Vitória, em comparação com as concentrações de 

material particulado (MP10), e dados de precipitação e temperatura, de forma a, 

validar se o numero de internações por doenças respiratórias resultam, 

também, da poluição presente no município. Do mesmo modo, tem por 

interesse discutir questões como a importância geografia no estudo da 

epidemiologia e também, os direitos garantidos por lei a toda sociedade como 

um meio ambiente equilibrado e à saúde. 

Considerando a poluição atmosférica presente na cidade de Vitória, faz-

se necessário um apanhado sobre a situação da saúde no município. Para 

tanto, as questões referentes à emissão e controle dos poluentes devem ser 

levadas em consideração, assim como, os dados oficiais de internações por 

doenças respiratórias. Nesse contexto, a proposta é identificar os efeitos que a 

poluição tem sobre a saúde da população de Vitória, contribuindo para a 

aquisição de conhecimentos nessa área, além de fornecer subsídios para 

elaboração de medidas que visem minimizar os riscos a que a população está 

exposta.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas e consulta aos dados oficiais de internações por doenças 

respiratórias entre os anos de 2001 a 2016, além de consultas aos dados de 

qualidade do ar disponibilizados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente 

(IEMA). A pesquisa bibliográfica é baseada em publicações científicas na área 

da geografia da saúde, abarcando temas como doenças respiratórias e 

poluição ambiental, políticas de gestão do meio ambiente, e território e saúde, 

possibilitando pensar o espaço geográfico com uma perspectiva que ampara as 

interações relacionadas à saúde coletiva. Além disso, foram consultados 

jornais virtuais de maior destaque na mídia como G1 Espirito Santo, e 

alternativos como Século Diário. 

O desenvolvimento do trabalho estrutura-se em três capítulos, 

“Fundamentação teórica”, “Área de estudo”, “Metodologia”, e “Resultados e 

discussões”. A Fundamentação teórica é subdividida em três itens, o primeiro 

discute os conceitos de território e saúde, destacando a importância dos 
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conceitos geográficos para o estudo da epidemiologia. No segundo, o foco é 

sobre os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado, sua 

relação com o desenvolvimento e a importância da sociedade como fator 

decisório para implantação de políticas públicas, e por fim, o terceiro item 

discute acerca das doenças respiratórias e sua relação com o poluente MP10 e 

demais poluentes. O capítulo “Área de estudo” trata-se da caracterização e 

noções gerais do município e em seguida, a “Metodologia” discorre sobre os 

métodos de pesquisa utilizados no trabalho, assim como os procedimentos 

adotados para o cumprimento dos objetivos propostos. Por fim, o capitulo de 

resultados apresenta as análises e os produtos construídos através dos dados 

brutos de concentração do poluente MP10, doenças respiratórias, e os 

resultados da correlação entre eles e os de precipitação e temperatura.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivos Gerais 

 Analisar a relação entre a ocorrência de doenças respiratórias 

associadas às concentrações de material particulado (MP10) para a 

população de Vitória, Espírito Santo, entre os anos de 2001 a 2016. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Discutir questões que são inerentes à problemática da poluição 

atmosférica no município de Vitória, como o direito garantido por lei a um 

meio ambiente equilibrado e à saúde, assim como, as questões 

socioeconômicas. 

 Analisar as estruturas de monitoramento da poluição em Vitória, e o 

comportamento dos dados de concentração material particulado (MP10). 

 Identificar as ocorrências de doenças respiratórias em Vitória a partir das 

internações hospitalares por morbidades respiratórias de 2001 a 2016.  

 Verificar se existe correlação entre as concentrações mensais de MP10, 

precipitação, temperatura, e internações hospitalares por doenças 

respiratórias para Vitória, entre os anos de 2001 a 2016.  
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3 Fundamentação Teórica 

3.1 Território e Saúde 

 A partir das grandes mudanças econômicas, políticas e sociais que o 

mundo vem passando, faz-se necessária a busca por novos meios 

compreendê-lo. Dessa forma, verifica-se que os estudos de geografia da 

saúde, que analisa a mesma a partir de conceitos como Espaço e Território, 

podem mudar o foco central da análise única e exclusivamente da doença para 

a análise da condição de ocorrência das mesmas (SILVA, 1997) 

A saúde é um tema que vem, cada vez mais, interessando os geógrafos, 

em grande parte, devido a importância dos serviços de saúde no 

desenvolvimento da cidade. A primeira medicina do coletivo surgiu com a 

medicina veterinária, no século XVII, onde a ordem era que a epidemia que 

dizimava os rebanhos bovinos fosse estudada. Com a formação dos estados 

modernos e o ideal de que o povo é a maior riqueza de uma nação, houve a 

necessidade de controlar e disciplinar a saúde. Já no século XIX, há a inserção 

de métodos estatísticos para o desenvolvimento dos estudos de morbidades, 

dando origem a saúde pública. (ALMEIDA FILHO, 1986) 

Conforme mostra Guimarães (2015) John Snow, médico inglês 

considerado o pai da Epidemiologia, foi o primeiro a comprovar, em 1854, que 

um organismo vivo era fonte de disseminação de doenças no meio urbano. 

Também demonstrou a relação entre o número de mortes e o grau de poluição 

das fontes de água nos bairros da cidade. Já no inicio do século XX, Max Sorre 

aproximou a pesquisa geográfica da perspectiva ecológica da saúde, incluindo 

o tempo de ocupação humana e seu maior ou menor ajustamento às condições 

especificas de vida em ambientes sociais. Dessa forma, a obra de Sorre 

permitia a instrumentalização para a compreensão da doença como um 

fenômeno localizável. (GUIMARÃES, 2015) 

No Brasil essa relação passou a se difundir a partir da fundação das 

faculdades de medicina no século XIX, quando surgiram trabalhos que 

abordavam questões referentes à geografia das doenças das várias regiões 

brasileiras (PEITER, 2005). 
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A geografia é um importante aliado nos estudos relacionados à saúde, 

pois se interessa pelas relações entre sociedade e natureza, desempenhando 

um papel fundamental nas analises ambientais, como na ciência de estudo do 

espaço, indo de encontro com as necessidades enfrentadas pela 

epidemiologia, entendendo a produção e distribuição das doenças como 

resultado da organização do espaço.  

Santos (1978) considera o espaço como um conjunto de relações e 

formas que se apresentam como provas de uma história escrita por processos 

do passado e do presente, sendo a natureza modificada pela ação do homem 

e, portanto uma construção social.  

La salud de la población constituye la expresión de determinantes y 
condicionantes de carácter estrictamente biológicos, ambientales y sociales 
tanto histórico como actuales. Por otra parte en la Geografía coexiste la alta 
complejidad que proporcionan las relaciones de la Naturaleza, las relaciones 
humanas con la naturaleza y las relaciones entre los propios hombres, 
gestadas en una larga evolución. Así la producción social del espacio, los 
procesos de su configuración y funcionamiento, está influenciado por las 
condiciones (recursos) naturales y determinado tanto por los modos de 
producción precedentes como por los actuales a escala local, nacional y hoy 
mundial. Lo caracterizan por tanto su totalidad, historicidad y escala (IÑIGUES, 
1994 apud ROJAS, 1998, p. 704).

6
 

        Dessa forma, a saúde de determinada população em um espaço 

geográfico é influenciada por acontecimentos de origem econômica, natural 

(clima, solos, relevo), e biológica a partir do contato da população com agentes 

patógenos, que orientam o conhecimento do processo saúde-doença. Para 

Costa e Teixeira (1999), o espaço geográfico traz uma singularidade no 

entendimento da epidemiologia e nos processos que atuam sobre a saúde e a 

doença de determinada população, facilitando o entendimento das ocorrências 

perante as características locais. 

Do mesmo modo, o território deve ser estudado tendo como referência o 

espaço geográfico, pois ele é produzido a partir dele. Assim, o espaço contém 

o território que foi configurado através de construções e obras feitas pelo 

                                                           
6
A saúde da população constitui a expressão de determinantes e condicionantes de caráter estritamente 

biológico, ambientais e sociais tanto históricos como atuais. Por outro lado, a Geografia coexiste com a 
alta complexidade proporcionada pelas relações da natureza, as relações humanas com a natureza e a 
relação com os próprios homens que se desenvolveram durante um longo tempo. Assim a produção 
social do espaço, os processos de sua configuração e funcionamento são influenciados por condições 
naturais (recursos) e determinados tanto pelos modos de produção anterior como atual, a nível local, 
nacional e agora global. Eles caracterizam portanto, sua totalidade, historicidade e escala. (IÑIGUES, 

1994 apud ROJAS, 1998, p. 704) 
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homem. Conforme Bortolozzi e Faria (2009), o território, cenário das relações 

sociais, pode ser essencial para apropriação do espaço e sua relação com a 

saúde, assim como é importante para o planejamento de ações que diminuam 

os impactos dessa apropriação na vida da população. 

 Para Barcellos et al. (2002), o território é considerado o resultado de 

uma acumulação de situações históricas, ambientais, sociais que promovem 

condições particulares para a produção de doenças. Logo, há importância do 

reconhecimento desse território, pois a partir daí torna-se possível a 

caracterização da população e de seus problemas de saúde, bem como o 

impacto dos serviços sobre seus níveis de saúde. Entendendo, assim, os 

mecanismos relacionais que explicam a distribuição e a geração das 

enfermidades. 

Uma abordagem territorial em saúde é necessária, principalmente na 

escala urbana, onde as relações sociais são mais intensas produzindo 

territórios e territorialidades variadas, sendo o processo saúde-doença um 

evento diferenciado ou particular daquele local. Um exemplo de ações que 

promoveram essa abordagem territorial foi a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

 

A Constituição Federal de 1988 criou o SUS como resposta ao 

descontentamento da população com relação ao direito e acesso ao sistema de 

saúde. Assim, ficou definido que todos os estados e municípios teriam 

conselhos de saúde compostos por representantes dos usuários do SUS, dos 

prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde, sendo o 

município o principal responsável pela saúde da sua população. Gondin et al. 

(2008, p.4) ressalta que: 

 

 A municipalização dos serviços de saúde foi colocada como diretriz 
operacional do novo sistema de saúde e trazia como idéia-força, para um 
novo desenho organizacional, a noção de território e a necessidade de se 
delimitar, para cada sistema local de saúde, uma base territorial de 
abrangência populacional, na perspectiva de se implantar novas práticas em 
saúde capazes de responder com resolutividade — eqüidade e integralidade 
de ações — às necessidades e aos problemas de saúde de cada área 
delimitada.  
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O território como cenário das relações sociais é essencial para 

investigação da apropriação/dominação do espaço e sua relação com a saúde. 

Por isso, torna-se importante para o planejamento de ações que visem diminuir 

os impactos promovidos pela apropriação. O Plano Diretor Municipal (PDM) é 

outro exemplo dessas ações, pois controla a ocupação de áreas inadequadas e 

torna mais eficaz a ação da saúde pública, com a instalação de serviços 

condizentes com as realidades territoriais. 

Portanto, o território, está diretamente relacionado à saúde na medida 

em que desempenha um papel fundamental como instrumento teórico-

metodológico para entender o processo saúde-doença como uma manifestação 

social. Com isso, a proposição de medidas por parte das instituições 

responsáveis torna-se mais fácil e eficaz. 

3.2 Conflitos de interesses: entre os direitos fundamentais ao meio 

ambiente e a saúde, e o desenvolvimento. 

A década de 1980 iniciou uma nova fase na configuração capitalista das 

relações econômicas, políticas, sociais e culturais no mundo. Em substituição 

ao modelo vigente que antes tinha a influência do Estado como agente 

coordenador fundamental, o novo modelo de caráter neoliberal tinha como 

estratégia “[...] fragilizar a intervenção estatal, de modo a liberalizar, privatizar e 

flexibilizar as regras, leis e acordos construídos pelas lutas trabalhistas” 

(COSTA LIMA, 2010, p.4). Consequentemente, houve um enfraquecimento de 

qualquer iniciativa vigente, ou não, relacionada à preservação do meio 

ambiente, e um aumento da degradação ambiental a partir da nova lógica 

econômica.  

A Conferência do Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972 foi o 

ponto de partida para implantação da Política Ambiental Brasileira. Ela primava 

pelo controle da poluição industrial e urbana, o controle do uso de biocidas na 

agricultura e a criação de unidades de conservação da natureza. Essa política 

ambiental foi instituída pela lei 6938/81, que estabeleceu a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, que 

primavam pela melhoria e recuperação da qualidade ambiental, assegurando 

condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da vida humana, 
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e constituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), e o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (BREDARIOL, 2001). 

Em 1988 foi promulgada a nova Constituição Brasileira, na qual, os 

direitos fundamentais foram evidenciados, entre eles o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, de acordo com o art. 225:  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

Além disso, a Constituição de 1988 estabeleceu o direito à saúde para 

todos, conforme o art. 196 : 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 1988).  

 

O direito à saúde e ao meio ambiente são correlacionados, pois a 

efetivação de um beneficia o outro, logo, torna-se um circulo vicioso, e o 

cumprimento desses direitos contempla toda coletividade. Nenhum direito pode 

ser exercido pelos cidadãos sem a garantia da saúde e sem um ambiente 

saudável. Muitas doenças se originam de problemas ambientais, portanto, a 

manutenção da vida depende da boa qualidade do meio ambiente. 

Quanto a tal coisa, a sociedade é considerada como fator decisório na 

implantação de políticas, sendo agente de transformação da vida. Foucault 

(2005) evidencia a importância dos processos sociais para a construção das 

políticas publicas, através do conceito de Biopolítica que retrata a 

transformação dos mecanismos de poder. O conceito passou a ser utilizado a 

partir do século XVIII, quando os fenômenos próprios à vida humana foram 

inseridos na ordem do saber e nos cálculos do poder. Assim, a população seria 

o novo conceito que se constrói para dar conta de uma dimensão coletiva que 

até então não havia sido uma problemática no campo dos saberes (DANNER, 

2010). 
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Foucault também relata a importância dos processos sociais para a 

construção das políticas publicas, uma vez que, tais processos estão inseridos 

no contexto do Estado, pois as pessoas, nascem, morrem, adoecem, procriam, 

produzem lixo, habitam, utilizam os recursos naturais e destroem a natureza, 

(ABREU; BUSSINGUER, 2015), tornando a gestão da vida imprescindível nos 

sistemas políticos.  

Dentre os processos sociais determinantes para implantação de políticas 

estão os de cunho econômico que atuam diretamente na organização de uma 

sociedade. A busca pela industrialização e consequente desenvolvimento levou 

a maioria dos países a se preocupar com o crescimento do Produto interno 

Bruto (PIB), deixando a preocupação com a qualidade de vida em segundo 

plano. O conceito de desenvolvimento é resultado do crescimento econômico 

acompanhado de melhorias do nível de vida da população. Por isso: 

 

O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de 
mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 
principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o 
crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – 
transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do 
ser humano, tais como: saúde, educação,habitação, transporte, 
alimentação, lazer,dentre outras. (OLIVEIRA, 2002, p. 40) 

 
 

Os países “subdesenvolvidos” viram no processo de industrialização um 

caminho para se chegar ao desenvolvimento, promovendo a geração de 

emprego e renda. Para Sachs (2007 apud ESTEVA, 2009, p.2), o 

desenvolvimento “connota mejoría, avance, progreso; significa algo vagamente 

positivo. Por eso es tan difícil oponerse a él: ¿quién quiere lo positivo?”7. Em 

consequência disso, as melhorias econômicas tornaram-se justificativas para a 

apropriação do meio ambiente, uma vez que, sua preservação não seria 

prioridade.  

Em um estudo realizado por Landrigan et. al; (2017), concluiu-se que 

benefícios econômicos resultantes do controle e prevenção da poluição, são os 

mesmos que o custo com as doenças provocadas pela poluição, uma vez que, 

com o adoecimento ou morte de crianças e pessoas em idade ativa, há perda 

                                                           
7
 “conota, avanço, progresso, algo vagamente positivo. Por isso é tão difícil se opor a ele: quem 

quer rejeitar o positivo?” (SACHS, 2007 apud ESTEVA, 2009, p. 2) 
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da produtividade de uma vida inteira de trabalho. Além disso, eles trazem como 

exemplo o modelo de economia circular como uma alternativa ao modelo 

vigente, pois preserva e aprimora o capital natural e otimiza a produtividade de 

recursos, diminuindo riscos sistêmicos, gerindo estoques finitos e fluxos 

renováveis. Cabe ressaltar que esse modelo é apenas uma proposta frente a 

economia linear que se conhece e pratica hoje, baseada no consumo de 

recursos finitos.  

Dessa maneira, até hoje a busca pela industrialização e crescimento 

econômico acaba por dificultar a promoção de um desenvolvimento sustentável 

e de políticas que visem o bem estar social e preservação dos recursos 

naturais, impedindo que os direitos garantidos por lei a um meio ambiente 

equilibrado e a saúde sejam exercidos pela sociedade. 

Portanto, os conflitos de interesses são explicitados a partir do momento 

em que há um enfrentamento dos problemas ambientais e de saúde, onde a 

proposta de uma economia circular e tecnologias limpas fazem frente aos 

interesses do capital, as estratégias políticas fazem frente ao clamor social, e 

as decisões judiciais fazem frente aos direitos fundamentais de uma sociedade. 

3.3 Poluição atmosférica e doenças respiratórias 

A poluição atmosférica é um importante problema ambiental que está 

diretamente ligada à atividade humana, e têm sido associada ao agravamento 

de diversas doenças como asma, bronquite, doenças obstrutivas crônicas, 

doenças cardiovasculares e câncer (ARBEX et. al; 2012). Além disso, segundo 

um estudo realizado pela PNAS8 (Procedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America) a poluição por partículas de ferro 

pode chegar ao cérebro influenciando a ocorrência de doenças 

neurodegenerativas como o Alzheimer.  Segundo o Ministério do Meio 

Ambiente (2016), a poluição atmosférica pode ser definida como: 

Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, 
concentração, tempo ou características que possam tornar o ar 

                                                           
8
 MAHER, Barbara A. et al. Magnetite pollution nanoparticles in the human brain. Proceedings 

of the National Academy of Sciences, v. 113, n. 39, p. 10797-10801, 2016.Disponivel em: 
http://www.pnas.org/content/113/39/10797.full.pdf 

 

http://www.pnas.org/content/113/39/10797.full.pdf
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impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar 
público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à 
segurança, ao uso e gozo da propriedade e à qualidade de vida da 
comunidade. 

Os poluentes são divididos em duas categorias, os primários, que são 

emitidos diretamente da fonte de poluição, e os secundários, que são formados 

na atmosfera a partir da reação de poluentes primários e componentes 

naturais. A interação entre as fontes de poluição e a atmosfera define o nível 

de qualidade do ar, de modo a determinar o surgimento de efeitos adversos 

sobre os receptores, que podem ser o homem, os animais, as plantas e os 

materiais (BRAGA et al. ,2002) 

No Brasil a primeira regulamentação a nível nacional ocorreu em 1976 e 

foi atualizada através da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), n° 03/90, tendo como bases a EPA (Environmental Protection 

Agency) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), e vem sendo utilizada 

pelos órgãos estaduais para o monitoramento da qualidade do ar. 

(DORNELLAS, 2011) 

Quadro 1. Classificação das substâncias poluentes 

Compostos de 
Enxofre 

Compostos de 
Nitrogênio 

Compostos 
Orgânicos 

Monóxido de 
Carbono 

Compostos 
Halogenados 

Material 
Particulado 

Ozônio 

SO2 NO hidrocarbonetos,  CO HCI Mistura de 
compostos 
no estado 
sólido ou 
liquido 

(MP10; MP2,5) 

O3 

SO3 NO2 álcoois   HF Formaldeído  

Compostos de 
Enxofre 

Reduzido: 
(H2S, 

Mercaptanas, 
Dissulfeto de 
carbono,etc)  

NH3 aldeídos   Cloretos Acroleína 

HNO3 cetonas   Fluoretos PAN, etc 

nitratos ácidos orgânicos       

          

Sulfatos           

Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,Secretaria do Estado do meio Ambiente, 2001 

O quadro 1 mostra a classificação das substancias poluentes, dentre 

eles estão os utilizados na medição sistemática da qualidade do ar, (Resolução 

CONAMA n° 03/90) que incluem: material particulado (MP10), partículas totais 

em suspensão (PTS), fumaça, dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio 

(NO2), ozônio (O3) e monóxido de carbono (CO).  

Diante disso, o governo do estado do Espírito Santo estabeleceu novos 

padrões de qualidade do ar por meio do Decreto n° 3463-R de 16 de dezembro 
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de 2013 que incluem dois poluentes que não possuíam padrões específicos na 

Resolução CONAMA no 03/90, sendo eles: material particulado com diâmetro 

aerodinâmico inferior a 2,5 µm (MP2,5) e partículas sedimentadas (PS).   

Os materiais particulados são um conjunto de poluentes constituídos de 

poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e liquido que se mantêm 

suspensos na atmosfera devido ao seu pequeno tamanho. Eles podem ser 

divididos em dois grupos, as partículas grandes ou grosseiras com diâmetro 

entre 2,5 e 30 µm, que podem apresentar em sua composição elementos como 

silício, titânio, alumínio, ferro, sódio e cloro, além de materiais de origem 

biológica. E as partículas de diâmetro menor que 2,5 µm, que são derivadas da 

combustão de fontes móveis e estacionárias, e podem conter carbono, 

chumbo, vanádio, bromo, e óxidos de enxofre e nitrogênio. As MP2,5  podem 

atingir as porções mais inferiores do trato respiratório comprometendo as 

trocas gasosas no pulmão. (BRAGA, 2002).  

De acordo com Braga (2002), o dióxido de enxofre (SO2) é resultado da 

combustão de elementos fósseis, como carvão e petróleo. Quando lançado na 

atmosfera ele é oxidado formando o ácido sulfúrico (H2SO4) que também é 

nocivo à saúde. O monóxido de carbono (CO) é um gás resultante da queima 

incompleta de combustíveis orgânicos e quando aspirado diminui a capacidade 

do sangue de transportar oxigênio. Do mesmo modo, o gás ozônio (O3) 

encontrado na troposfera é formado por reações entre óxidos de nitrogênio 

(NOx) e hidrocarbonetos derivados de fontes de combustão móveis, 

estacionárias ou naturais.  E os compostos de nitrogênio (NOx), tem como 

principal fonte de emissão os motores a combustão, e quando inalados 

também podem apresentar efeitos tóxicos.    

É importante ressaltar que, mesmo as emissões mantidas na mesma 

intensidade, as condições meteorológicas podem alterar a qualidade do ar,  

determinando a maior ou menor diluição dos poluentes. No inverno, por 

exemplo, verifica-se, geralmente, uma piora na qualidade do ar, pois as 

condições desfavorecem a dispersão dos poluentes (COMMITTEE, 1996; 

GOMES, 2002 apud BUENO, 2008). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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 A ocorrência de diversas doenças respiratórias pode ser intensificada a 

partir do aumento da poluição atmosférica, uma vez que as concentrações 

encontradas nas áreas urbanas podem acarretar em doenças agudas e 

crônicas no trato respiratório. Dentre as doenças, pode ocorrer uma simples 

coriza e rinite até doenças mais sérias como asma, pneumonia, e em situações 

extremas o câncer. As doenças respiratórias podem ser classificadas como 

superiores (altas) e inferiores (baixas), podendo ser infecciosas como resfriado 

comum e pneumonias, por exemplo, ou não infecciosas como rinite alérgica e 

asma (BENICIO et al.,2000). 

Em um trabalho realizado por Bueno (2008) para o município de  

Divinópoles-MG,  foram analisados os efeitos da poluição atmosférica na saúde 

das crianças, através da associação entre o número de internações 

hospitalares e concentrações de MP10, no período de 2000 à 2006. Os 

resultados encontrados confirmaram a existência de uma relação entre as 

concentrações de MP10, que estiveram dentro dos níveis aceitáveis de 

qualidade do ar, e o quadro epidemiológico retratado pelas internações 

hospitalares por problemas respiratórios em crianças. Esses resultados 

evidenciam que o fato dos níveis de poluição estarem dentro dos limites 

aceitáveis, não significa que as consequências para a saúde serão mínimas, 

uma vez que, a exposição contínua a poluentes atmosféricos também pode 

desencadear problemas de saúde a longo prazo. 

Dornelas (2011), em sua dissertação, preocupou-se com a crescente 

ação nociva da poluição do ar na saúde da população de Anchieta - ES, 

investigando os efeitos do material particulado proveniente da Indústria de 

Mineração Samarco na vida dos pescadores artesanais. A partir da análise de 

sinais e sintomas apresentados pelo aparelho respiratório, sua pesquisa 

identificou que grupos de pescadores que moram nas áreas mais afetadas pela 

poluição (Ubu/Parati) relataram frequentes resfriados, gripe, rinite, pneumonia, 

falta de ar, entre outros. Também evidenciou em seus resultados que o grupo 

de pescadores com idade entre 39,87 e 46,93 anos, que estiveram expostos à 

poluição desde a implantação da indústria, estão mais propensos ao 

agravamento do quadro de doenças como asma, rinite, bronquite crônica, 

enfisema pulmonar e doenças do coração.  
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Schwartz et al. (1993), correlacionou consultas por crises de asma nas 

emergências em pacientes menores de 65 anos com as concentrações de   

material particulado em Seattle, nos Estados Unidos. Encontrou em seus 

resultados uma clara correlação entre o número de consultas e a exposição a 

MP10. Destaca-se que as médias observadas para o período analisado nunca 

excederam 70% da concentração mínima recomendada por organismos norte-

americanos. 

No Espírito Santo o número de pesquisas que relacionam poluição 

atmosférica e saúde são ínfimas. No entanto, a partir das grandes 

transformações que o estado viveu ao longo das últimas décadas, com o 

crescimento urbano e industrial, a investigação dos impactos da poluição 

atmosférica sobre a saúde tornou-se um importante aliado na proposição de 

medidas que visem minimizar os riscos, melhorando as condições de vida da 

população. E hoje é considerada uma grande responsabilidade para os 

gestores, não só devido as questões de saúde, mas também pelos agravos ao 

meio ambiente.   
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4 Área de estudo 

 

O recorte espacial deste trabalho contempla a cidade de Vitória, capital 

do Espírito Santo, devido a intensificação do processo de urbanização e 

industrialização, que juntamente com o crescimento da frota de veículos em 

ritmo acelerado, promoveu um aumento da discussão em relação a poluição 

atmosférica no município, suscitando grande interesse para estudos 

envolvendo os adoecimentos por doenças respiratórias. Conforme o mapa 1, 

sua extensão territorial limita-se ao Norte com o município de Serra, ao Sul 

com Vila Velha, a Oeste com Cariacica e a Leste com o Oceano Atlântico.  

  

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves 
Elaboração: Autora 

O seu território é composto por 98.194 km², equivalente a 

aproximadamente 0,20% da área do Estado, sendo parte da sua área em ilha e 

parte em continente, além das ilhas menores que constituem o arquipélago e 

as ilhas oceânicas de Trindade e Martins Vaz. Segundo o IBGE (2016), 

possuía em 2016 uma população estimada em 359.555 habitantes. A 

Mapa 1. Mapa de localização de Vitória 
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vegetação de Vitória é composta por florestas tropicais e vegetação litorânea, e 

possui um clima tropical úmido, com pluviosidade média de 1.321 mm/ano, e 

temperatura média de 23° Celsius. 

O Espírito Santo está situado numa zona de predomínio da influência do 

centro de alta pressão Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, que resulta em 

uma acentuada ocorrência dos ventos de quadrante leste e nordeste. Além 

disso, atuam as intermitentes incursões de massas polares, resultando em uma 

marcante sazonalidade. Em geral, os ventos mais intensos ocorrem nos meses 

de primavera e verão, e os mais brandos no final do outono e inicio de inverno 

(Atlas eólico do Espírito Santo, 2009). 

 

Desse modo, em Vitória, de acordo com a figura 1, predominam os 

ventos de direção nordeste, e em menor escala estão os de direção S-SE e S-

SSW, que são atribuídos a frentes frias. A predominância dos ventos de 

direção nordeste esta vinculada ao efeito de Coriolis9.(MATTIUZZI; 

MARCHIORO, 2012). 

                                                           
9 A força de Coriolis é a tendência que qualquer corpo em movimento sobre a superfície terrestre tem de 

mudar seu curso devido à direção rotacional e da velocidade da Terra. O efeito de Coriolis , ocasiona o 
movimento do ar no sentido anti-horário para as células de alta pressão no hemisfério Sul, e quando 
associada à direção da linha de costa do litoral oriental brasileiro onde fica localizada Vitória, possibilitam 
a ocorrência preferencial de ventos do quadrante NE. (MATTIUZZI e MARCHIORO, ) 
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Figura 1. Direção do vento no município de Vitória (ES) para o período de setembro de 2000 até 2011 

 

Fonte: MATTIUZZI e MARCHIORO(2012) 

 

           Em Vitória, a direção do vento atua fortemente na questão da poluição, 

uma vez que, os ventos de direção nordeste, predominantes nas estações de 

inverno e verão, carregam os poluentes em direção a cidade, devido o 

posicionamento das indústrias em relação à mancha urbana. Logo, uma 

contextualização sobre formação do município é fundamental para o 

entendimento da problemática deste trabalho. 

 A ocupação em Vitória foi moderada até o início do século XX. Seu 

desenvolvimento urbano e notável modernização foram financiados pelo 

comércio do café, e orientados pelo projeto urbanístico definido no governo de 

Muniz Freire, de modo que, o crescimento da cidade seguiu rumo leste. A partir 

de meados do século XX, as mudanças econômicas, transformaram a cidade e 

a ocupação urbana se estendeu (MENDONÇA, 2014). 

          Na década de 1960 houve um marco na realidade econômica do Espírito 

Santo, que entrou em um processo de transição do modelo agroexportador 

para industrial de grande porte, voltado à siderurgia. Nesse período, de 1960 

até 1980, entraram em funcionamento, ao norte de Vitória, os complexos 

industriais Companhia Siderúrgica de Tubarão (atual ArcellorMittal), e 

Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale). O êxodo rural foi resultado dessa 
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transição que intensificou a ocupação dos centros urbanos de Vitória e de seu 

entorno, atraindo infraestrutura urbana para o município (MENDONÇA, 2014). 

Na segunda metade do século XX, aproximadamente na década de 

1980, a poluição em Vitória já era motivo de reivindicações. Em 1986 foi 

fundado o Movimento Popular Contra a Poluição, no qual, representantes da 

Grande Vitória se reuniam no combate a poluição. Também foi criada a 

Secretaria de Meio Ambiente do município, responsável pela elaboração de leis 

para fiscalizar e amenizar os lançamentos de poluentes em Vitória. Grande 

parte da culpa foi e ainda é atribuída as Usinas da Vale e Arcelor Mittal, 

localizadas em tubarão, devido a grande emissão de poluentes que são 

lançados em direção a Vitória pelo constante vento nordeste que sopra no 

Litoral (DE FARIA, 2017). 

Através do mapa 2 é possível visualizar a mancha urbana de Vitória e as 

notáveis fontes emissoras de poluentes atmosféricos que atuam no município, 

sendo elas, de origem industrial, por emissões veiculares, e do setor logístico. 

As fontes industriais, nesse caso, abarcam as indústrias siderúrgicas10 que 

respondem por uma grande quantidade de poluentes emitidos, e estão 

instaladas no bairro Parque Industrial. 

A representação espacial das emissões veiculares pode ser vista 

através das principais vias do município. Durante o tráfego de veículos as 

emissões podem ocorrer por meio do processo de combustão de motores, 

vazamento e evaporação de compostos orgânicos, da frenagem e desgaste de 

pneus, e também da ressuspensão de partículas depositadas nas vias. Do 

mesmo modo, as emissões do setor logístico ocorrem, em grande parte, devido 

aos pousos e decolagens das aeronaves, e nos terminais portuários, elas 

ocorrem por meio dos navios e rebocadores durante a realização de manobras 

e em espera no cais. 

 

 

                                                           
10

 O setor siderúrgico foi o único considerado, devido sua grande atuação no município, e por ser mais 
representativo para a pesquisa, tendo em vista o enfoque no poluente MP10. 



 

32 
 

      Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves; Portal de Notícias G1. 
      Elaboração: Autora  

Frequentemente são noticiadas as reclamações e reivindicações da 

população em relação à sujeira provocada pelo pó preto11. Em 2015, por 

exemplo, um portal online de notícias publicou que o valor limítrofe para o 

poluente partículas sedimentáveis (PS) havia excedido em todas as estações 

de monitoramento do município, porém de acordo com a legislação ambiental 

não estariam contempladas sansões, assim, não poderiam haver punições. Em 

entrevista, o secretário de meio ambiente teria definido como meta a melhora 

da qualidade do ar e um controle maior da poeira fina menor que 10 μm (site 

G1, publicada no dia 15/01/2016). 

                                                           
11

 http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/01/entenda-o-que-e-o-po-preto-que-polui-o-ar-e-o-
mar-de-vitoria-ha-anos.html 
http://seculodiario.com.br/26723/10/quantidade-absurda-de-po-preto-em-residencias-suscita-nova-
denuncia 
https://www.tribunaonline.com.br/familias-fazem-protesto-contra-po-preto-em-vitoria/ 
http://seculodiario.com.br/34469/10/po-preto-faz-mal-a-saude-sim-e-muito-mal 
 

Mapa 2.  Mapa da representação espacial de fontes emissoras de poluentes na área urbana de Vitória-ES. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/01/entenda-o-que-e-o-po-preto-que-polui-o-ar-e-o-mar-de-vitoria-ha-anos.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/01/entenda-o-que-e-o-po-preto-que-polui-o-ar-e-o-mar-de-vitoria-ha-anos.html
http://seculodiario.com.br/26723/10/quantidade-absurda-de-po-preto-em-residencias-suscita-nova-denuncia
http://seculodiario.com.br/26723/10/quantidade-absurda-de-po-preto-em-residencias-suscita-nova-denuncia
https://www.tribunaonline.com.br/familias-fazem-protesto-contra-po-preto-em-vitoria/
http://seculodiario.com.br/34469/10/po-preto-faz-mal-a-saude-sim-e-muito-mal
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Os questionamentos relacionados à poluição resultaram em uma CPI 

instaurada no dia 26/02/2016, pela Assembleia Legistaliva do Espírito Santo 

(ALES), afim de investigar a origem da poluição atmosférica na Grande Vitória. 

Segundo o Relatório Final da CPI do pó preto (Resolução nº 3.931/2015), ficou 

definido que seria responsabilidade da ALES  elaborar um projeto de lei que 

adote como critério e meta para qualidade do ar no Estado do Espírito Santo os 

parâmetros seguidos pela Organização Mundial de Saúde, assim como, 

diversas outras recomendações que envolvem as indústrias, o governo, e 

órgãos ambientais. 

O município faz o monitoramento dos poluentes, através da Rede 

Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RAMQAr). A gestão de 

qualidade do ar é realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

(SEAMA) e o órgão executor é o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), 

eles atuam conforme o decreto Nº 3463-R, que determina os padrões de 

qualidade do ar, e as concentrações limítrofes de poluentes atmosféricos para 

o Espírito Santo. 

          Portanto, tendo em vista, as mudanças da paisagem urbana em Vitória, 

marcadas pelos grandes projetos industriais, aumento dos fluxos de veículos e 

adensamento da ocupação, a população vem convivendo com ameaças à 

saúde. Nesse sentido, a exposição diária e constante a poluentes pode 

comprometer o sistema respiratório causando danos que podem levar a óbito. 

Por essa razão, a abordagem territorial em saúde envolvendo a investigação 

dos níveis de poluição, e fatores próprios do município são importantes, de 

modo a, entender as condicionantes locais que atuam sobre o adoecimento da 

população. 
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5 Materiais e métodos 

Este estudo fundamenta-se no método de pesquisa não experimental 

descritivo, analítico, observacional transversal. Os estudos observacionais 

transversais são muito utilizados no levantamento de dados para análise de 

prevalência de doenças em determinada região e das situações de saúde 

pública. É considerado um método apropriado para a avaliação da frequência 

de doenças e fatores de risco associados (SILVEIRA, 2014). 

A pesquisa teve como propósito avaliar se os dados oficiais de 

internações por doenças respiratórias estão associados as concentrações de 

poluentes atmosféricos presentes em Vitória – ES entre os anos de 2001 a 

2016. Para a realização do estudo foram levantados informações acerca das 

internações hospitalares correspondentes ao período da pesquisa, e dados 

meteorológicos de precipitação, temperatura, e concentração do poluente 

MP10.  

Estudos relacionados aos efeitos da poluição sobre a saúde humana 

demonstraram que o material particulado está associado a diversas doenças 

respiratórias. Também conhecido como pó preto, ele está constantemente 

presente no dia a dia da população. Tendo em vista os danos causados pela 

exposição ao poluente e sua grande relevância para área de estudo, o material 

particulado foi escolhido como poluente a ser estudado nesta pesquisa. Dessa 

forma, devido a falta de dados disponíveis no portal do IEMA para o material 

particulado fino (<2,5µm), foram utilizados apenas os dados de material 

particulado <10µm. 

As informações a respeito das internações hospitalares foram coletadas 

via internet no departamento de informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), sendo eles, o volume total mensal por faixa etária das internações 

hospitalares por doenças respiratórias, para o período de 2001 a 2016, 

relacionados ao código de doenças (CID10) para o município de Vitória. Afim 

de analisar o comportamento das doenças no município, as informações foram 

organizadas em Tabelas e gráficos. As ocorrências mensais foram 

transformadas em médias mensais para todo período, e para as analises 

anuais foram somados os casos de internação totais para cada ano. Além 
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disso, as informações foram segmentadas por faixa etária (0 a 9, 10 a 19, 20 a 

59), e também por cada tipo de doença respiratória disponibilizado pelo 

DATASUS. Tais ajustes foram necessários devido a grande quantidade de 

dados brutos, facilitando assim, a leitura do conteúdo e apresentação dos 

resultados.  

A taxa de prevalência também foi utilizada para a caracterização das 

internações por doenças respiratórias. Ela mede a quantidade de pessoas que 

estão doentes em determinado período. Nesse caso foi medida  a quantidade 

de pessoas internadas por doenças respiratórias a cada ano. De acordo com a 

fórmula abaixo, o numerador é composto por casos ativos de adoecimentos no 

momento, e o denominador pelo total de indivíduos. 

P= número de casos conhecidos de determinada doença  x 100 
                                         População 
 
O estudo contemplou apenas a população de 0 a 59 anos. A faixa etária 

“60 - mais” foi desconsiderada devido aos fatores de risco a que estão 

expostos por conta da idade avançada. As doenças respiratórias são 

importantes causas de internação e óbito entre idosos, logo, a inserção dessa 

faixa poderia comprometer os resultados da pesquisa. Conforme Maia (2005), 

a idade é o melhor indicador de risco que um indíviduo tem de adoecer ou 

morrer, pois o aumento da idade diminui a capacidade física e funcional, 

aumentando os problemas de saúde e possibilidade de morte.  

As concentrações de partículas MP10 foram obtidas no portal do Instituto 

Estadual de Meio Ambiente, que conta com cinco estações de monitoramento 

no município de Vitória, porém, apenas três delas foram consideradas neste 

trabalho, devido a não existência de informações para as outras no portal do 

IEMA. As três estações utilizadas encontram-se nos bairros Jardim Camburi, 

Enseada do Suá e Centro.  O portal oferece dados de concentração horária 

para cada poluente disponível, por estação de monitoramento. Eles foram 

dispostos em um banco de dados (Excel) e reduzidos à médias diárias (24 h) e 

a partir delas foram calculadas as médias mensais anuais e médias mensais 

para todo o período. E as médias horárias das três estações foram 

segmentadas em três intervalos, de 2001 a 2004; 2007 a 2011; e 2013 a 2016. 
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A elaboração das análises acerca dos limites de emissão de poluentes foi 

realizada segundo os padrões preconizados pelo Decreto 3463 –R.  

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) faz o monitoramento da 

precipitação e temperatura para o município, e disponibiliza as informações 

diárias através do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

(BDMEP). A partir da obtenção desses dados para o período de interesse, 

foram calculadas as médias mensais anuais e de todo período para compor as 

análises comparativas realizadas no software SPSS. 

Além das analises individuas para as principais variáveis de interesse, 

internações por doenças respiratórias e concentração de MP10, os dados foram 

relacionados entre si e entre as variáveis de precipitação e temperatura, por 

meio do Coeficiente de Correlação de Pearson (r), que representa a 

padronização da variância em uma unidade12, ele é definido pela equação: 

                               r =  Cov (x, y) 
                                                  Sy,Sx 
 

Na qual Sx é o desvio padrão da primeira variável e Sy é o desvio 

padrão da segunda variável. O resultado encontrado deve estar entre +1, que 

indica uma relação perfeita entre as duas variáveis, e -1 que indica um 

relacionamento negativo perfeito. Um coeficiente 0 indica ausência de 

relacionamento linear.  

As correlações foram feitas através do Software estatístico SPSS. 

Primeiramente foi criado o diagrama de dispersão que verifica a tendência 

geral dos dados, utilizando coordenadas cartesianas, dispondo os valores de 

uma variável contra os da outra. Ele pode expressar muitas coisas sobre os 

dados. A figura 2 mostra, como exemplo, a relação entre variáveis que medem 

os efeitos do estresse pré prova no desempenho da prova. A forma de 

dispersão dos dados demonstrou que a maioria dos estudantes sofre de altos 

níveis de ansiedade, e que afeta homens e mulheres da mesma forma. 

                                                           
12

 A covariância é uma maneira de avaliar se duas variáveis estão relacionadas entre si. De modo que, 
uma covariância positiva indica que, quando uma variável se desvia da média, a outra se desvia na 
mesma direção. Ao passo que, uma covariância negativa indica que as variáveis se distanciam da média 
em direções opostas. Entretanto, o uso da variância depende das escalas utilizadas, para que sejam 
comparados de maneira objetiva os dados devem ser mensurados nas mesmas unidades. (FIELD,2009) 
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            Fonte: FIELD, 2009 

            Outro fator importante é o teste de significância das amostras, que 

indica se o desvio encontrado na relação entre variáveis é recorrente do acaso 

ou não. O valor encontrado a partir do teste, denominado “valor-p”, deve ser ≤ 

0,05, indicando uma probabilidade de que apenas 5% da variação encontrada 

poderia ter ocorrido ao acaso. Para que a estatística teste seja válida os dados 

das variáveis devem ser normalmente distribuídos.  

Portanto, foram feitas duas matrizes de correlação entre as variáveis. 

Para a primeira foram utilizadas médias mensais de  todo período (12 valores 

médios mensais para todo período), enquanto na segunda elas foram 

reduzidas a médias mensais de cada ano (cada ano do período com 12 valores 

médios mensais). Como  complementação dos resultados, também foram 

calculados os valores de R² (coeficiente de determinação)13, com o intuito de 

verificar o quando da variabilidade encontrada nas internações pode ser 

explicado pelas concentrações de MP10 presentes no município. Uma 

correlação é considerada forte quando estiver mais próxima de 1 ou -1,  e será 

mais fraca quando estiver mais próximo de zero. 

                                                           
13

  O coeficiente correlação ao quadrado, é uma medida da quantidade de variação em uma variável é 
explicada pela outra. Embora seja uma medida útil da importância de um efeito, ele não pode ser usado 
para inferir relacionamentos causais. (FIELD,2009) 

Figura 2. Gráfico de dispersão do desempenho na prova versus a ansiedade pré-prova 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%89%A4&action=edit&redlink=1
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As análises foram feitas com base nos resultados obtidos a partir da 

compilação e sistematização dos dados brutos, e através dos Coeficientes 

Correlação de Pearson e Coeficiente de Determinação. As referências foram 

adquiridas por meio de pesquisas a respeito dos temas voltados a Geografia da 

Saúde, epidemiologia, poluição atmosférica, as legislações que garantem o 

direito ao meio ambiente equilibrado e a saúde, o desenvolvimento 

socioeconômico, assim como as legislações locais a respeito dos limites de 

emissão de poluente.  
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6 Resultados e Discussão 

Vitória, como todas as cidades modernas, apresenta diversificadas 

fontes emissoras de poluentes atmosféricos, como vias de trafego, indústrias, 

portos e o aeroporto, além de emissões residenciais e comerciais. Visando 

medir o impacto dessas fontes poluidoras, o Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) criou a Rede Automática de 

Monitoramento da Qualidade do Ar (RAMQAr), no ano 2000. 

A RAMQAr  possui 10 estações dispersas na Região Metropolitana da 

Grande Vitória, sendo 2 em Serra, nos bairros Laranjeiras e Carapina, 2 em 

Vila velha, nos bairros Ibes e Centro, uma em Cariacica no bairro Vila 

Capixaba, e em Vitória existem 5 localizadas nos bairros Jardim Camburi, 

Enseada do Suá,  Centro, e 2 na Ilha do Boi. O Mapa 2 aponta as estações de 

Vitória que foram   consideradas nesta pesquisa. Vale ressaltar que por não 

possuírem dados disponíveis no portal do IEMA, as estações da Ilha do Boi 

não foram utilizadas. 

     Mapa 3. Estações de monitoramento do ar RAMQAr, em Vitória 

 

       Fonte: IEMA 
       Elaboração: Autora 
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A Rede de monitoramento atua conforme a Resolução CONAMA no 

03/90, que estabeleceu padrões de qualidade do ar e concentrações de 

poluentes atmosféricos que, quando ultrapassados, podem afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos ao meio 

ambiente em geral. Os padrões da resolução CONAMA no 03/90 são divididos 

em primários, referentes a concentrações de poluentes que, se ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde da população e devem ser consideradas metas a 

serem atingidas em curto e médio prazo, e os secundários, que se referem a 

concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo 

efeito adverso sobre o bem estar da população, podem ser entendidos como 

níveis desejados de concentração de poluentes e devem ser considerados 

metas serem alcançadas em longo prazo. 

O Governo do Espírito Santo estabeleceu novos padrões de qualidade 

do ar por meio do Decreto no 3463-R de 16 de dezembro de 2013, onde foram 

incluídos dois poluentes, o material particulado com diâmetro aerodinâmico 

inferior a 2,5 µm (MP2,5), e as partículas sedimentadas (PS). Além disso, 

introduziu o conceito de Metas Intermediárias (MI), que são valores limítrofes 

para as concentrações de poluentes a serem cumpridas em três etapas, de 

modo que, com o tempo os valores tornam-se mais rígidos, visando à melhoria 

gradativa da qualidade do ar, baseada na redução gradual das emissões até 

que se chegue ao Padrão Final, onde há máxima preservação da saúde em 

relação aos danos causados pela poluição atmosférica.  

A Tabela 1 mostra os padrões de qualidade do ar definidos pelo Decreto 

3463 -R para as Partículas Inaláveis (MP10). Os valores limítrofes podem ser 

para curta exposição, relativo às concentrações médias de 24h, e de longa 

exposição, relativo as concentrações médias aritméticas anuais. Dessa forma, 

o limite para curta exposição (24h) indica que o valor máximo de 120 µg/m³ 

(média aritmética dos dados horários) não pode ser ultrapassado. Ao passo 

que, o limite de longa exposição indica que a concentração do poluente não 

deve ultrapassar o valor de 45 µg/m³ (média geométrica anual) ao ano.  O 

Decreto ainda indica que o valor referencial que deve ser respeitado a partir de 
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sua publicação é a Meta Intermediaria MI1, até que novas datas de alteração 

sejam definidas14.  

            Tabela 1.  Padrões estaduais de Qualidade do ar (Decreto no 3463-R), para o poluente MP10 

MP10 [µg/m3 ] 

C
u
rt

a
 

E
x
p
o
s
iç

ã
o

 MI1 120 (24h) 

MI2 80 (24h) 

MI3 60 (24h) 

PF 50 (24h) 
L
o
n
g

a
 

E
x
p
o
s
iç

ã
o

 MI1 45 (Ano *) 

MI2 33 (Ano *) 

MI3 25 (Ano *) 

PF 20 (Ano *) 
              Fonte: Relatório Anual de Qualidade do Ar RMGV – Ano 2013. * Média Aritmética    Anual 

              Elaboração: Adaptada, autora 

A partir dos valores referenciais de concentração é gerado o Índice de 

Qualidade do Ar (IQA), que simplifica o processo de divulgação dos dados e 

facilita a compreensão da população quanto aos resultados do monitoramento 

de determinado poluente.  A Tabela 2 evidencia as faixas de classificação do 

IQA, suas concentrações médias, e os efeitos à saúde associados ao poluente 

MP10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 As metas intermediárias foram estabelecidas pelo decreto 3463-R, considerando a exposição da 
população aos poluentes nos períodos de curta (24 hrs) e longa (1 ano) duração. Objetivam melhorar 
progressivamente a qualidade do ar até que se chegue ao padrão final, sendo os limites de 
concentração projetados pela OMS, onde as chances  de terem a saúde impactada negativamente se 
tornam menores. (RELATORIO DA QUALIDADE DO AR – GRANDE VITÓRIA – 2013) 
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Tabela 2. Descrição das classes, índices e valores limites de concentração de MP 10 (em µg/m3 ) para 
determinação do IQA e efeitos à saúde. 

Faixas de 
classificação e IQA 

MP10 (24h)  Efeitos à saúde 

Bom (0-50) 0-45 Efeitos desprezíveis 

Regular (51-100) 46-120 

Pessoas com doenças 
respiratórias podem apresentar 

sintomas como tosse seca e 
cansaço 

 

Inadequada (101-
199) 

121-250 

Pessoas com doenças 
respiratórias ou cardíacas, idosos 

e crianças têm os sintomas 
agravados. População em geral 
pode apresentar sintomas como 

ardor nos olhos, nariz e garganta, 
tosse seca e cansaço 

 

Má (200-299) 251-420 

Agravamento de doenças 
pulmonares, como asma, e 

cardiovasculares, como infarto do 
miocárdio. Risco de mortes 
prematuras de pessoas com 

doenças respiratórias e 
cardiovasculares. Risco de 

agravos à gestação 

Péssima (300-399) 421-500 Sérios riscos de manifestações 
de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. Aumento de 
mortes prematuras em pessoas 
com doenças cardiovasculares e 

re spiratórias 
Crítica Acima de 

400 
501-600 

                   Fonte: Relatório Anual de Qualidade do Ar RMGV – Ano 2013; Cetesb, 2011 

                    Elaboração: Adaptada, autora 

O IEMA faz o monitoramento horário desse e de outros poluentes desde 

o ano 2001, fornecendo dados de concentrações horárias para cada estação 

de monitoramento da rede, e a partir deles são geradas concentrações médias 

diárias. De acordo com os dados disponíveis para o poluente MP10 é possível 

identificar, nos gráficos 1, 2, e 3 que as concentrações médias (24h) das 

estações de Vitória não ultrapassaram  os valores limítrofes estipulados pelo 

Decreto 3463-R, MI1 para curta exposição (120 µg/m3) no período de 2001 a 

2016, porém, algumas médias ultrapassaram os valores limítrofes para longa 

exposição (45 µg/m3).  
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Gráfico 1. Concentrações médias diárias para o poluente MP10, no período de 2001 a 2016, na          
estação de Jardim Camburi. 

Fonte: Dados anuais de qualidade do Ar, IEMA ( 2001 à 2016). *Nas datas em branco não houve 

monitoramento 
   Elaboração: Autora. 

 Quando as concentrações para curta e longa exposição são obedecidas 

a qualidade do ar é considerada “Boa”, por outro lado, se a média diária de 

MP10 estiver acima de 45 μg/m3, e abaixo de 120 μg/m3, a qualidade do ar é 

classificada como “Regular”, mas ainda adequada. A qualidade do ar será 

inadequada apenas quando a média para curta exposição for ultrapassada.  

Gráfico 2.  Concentrações médias diárias para o poluente MP10, no período de 2001 a 2016, na estação 
de Enseada do Suá  

 
Fonte: Dados anuais de qualidade do Ar, IEMA ( 2001 à 2016). *Nas datas em branco não    houve 

monitoramento 
Elaboração: Autora 

Como as concentrações de material particulado (MP10) não 

ultrapassaram os valores limítrofes para curta exposição, a qualidade do ar, em 

Vitória, variou entre boa e regular durante o período analisado, que se estende 

de 2001 a 2016, apresentando maiores concentrações na estação da Enseada 

do Suá, onde a direção predominante do vento Norte e Nordeste em relação 

as fontes de poluentes da cidade contribui para uma maior concentração de 

material particulado. É importante ressaltar que outros poluentes podem estar 
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associados a uma piora da qualidade do ar, mas não foram considerados nesta 

pesquisa.15  

Gráfico 3. Concentrações médias diárias para o poluente MP10, no período de 2001 a 2016, na estação 

do Centro
16

.  

 
Fonte: Dados anuais de qualidade do Ar, IEMA ( 2001 à 2016).*Nas datas em branco não houve 

monitoramento 

Elaboração: Autora. 

Na Tabela 3 são apresentadas as estatísticas descritivas de 

concentração da variável MP10. Observa-se que, em média, as concentrações 

anuais não ultrapassaram os limites aceitáveis para longa e curta exposição 

(Tabela 1). No entanto, nota-se um desvio-padrão relativamente alto, 

demonstrando uma heterogeneidade dos valores que compõem a média. Além 

disso, os resultados revelam que os valores máximos, em geral, foram 

aproximadamente 10 vezes maiores do que a média das concentrações, 

demonstrando a grande variabilidade das concentrações máximas de MP10 em 

Vitória, mas que ainda não tornam a qualidade do ar inadequada. Cabe 

destacar, de todo modo, que isto se da porque, apesar das máximas 

extrapolarem o limite, para a caracterização do que é adequado ou não são 

utilizadas as médias, que relativizam essas variações. Os picos de 

concentração são diluídos na média e acabam não sendo relevantes para a 

definição da qualidade do ar.  

 

 

 

 

                                                           
15

 A piora da qualidade do ar pode ser ocasionada por diversos poluentes, contudo, este 

trabalho contemplou apenas as partículas inaláveis (MP10), considerando sua relevância para 
área de estudo e sendo um fator que pode interferir no quadro de doenças do município. 
16

 Segundo o portal do IEMA não existem dados de concentração de partículas inaláveis para 
os anos de 2001 a 2005 na estação Centro. 



 

45 
 

Tabela 3. Estatísticas descritivas das variáveis de concentração  de MP10 

Ano 
Concentrações médias (µg/m³) 

Concentrações Máximas 
(µg/m³) 

Desvio Padrão 

J.C. E.S. Centro  J.C. E.S. Centro  J.C. E.S. Centro  

2001 25,7 27,6 - 356,0 236,0 - 15,3 20,1 - 

2002 25,7 27,5 - 186,0 263,0 - 13,6 20,1 - 

2003 27,5 28,1 - 193,0 296,0 - 17,4 21,3 - 

2004 27,7 26,0 - 139,0 210,0 - 15,9 18,8 - 

2005 28,4 26,4 23,1 149,0 286,0 200,0 17,6 20,5 13,8 

2006 29,4 28,8 24,6 200,0 255,0 146,0 22,3 22,5 14,7 

2007 28,0 28,5 24,4 166,0 314,0 128,0 21,4 24,0 14,4 

2008 32,2 31,1 29,6 359,0 283,0 205,0 24,5 23,6 18,8 

2009 27,2 28,9 26,3 195,0 452,0 445,0 20,0 23,8 17,8 

2010 22,0 32,4 28,0 166,0 257,0 207,0 15,8 24,8 17,6 

2011 21,3 29,4 29,5 489,0 403,0 449,0 16,9 21,5 22,8 

2012 24,2 27,5 24,4 136,0 326,0 250,0 16,5 20,4 14,6 

2013 23,6 27,7 24,2 310,0 543,0 350,0 17,5 19,8 16,6 

2014 24,2 27,3 23,8 187,0 349,0 227,0 16,4 21,0 15,7 

2015 26,4 30,7 30,1 205,0 343,0 346,0 17,0 25,3 21,1 

2016 21,6 27,0 20,7 154,0 286,0 139,0 12,8 20,8 13,4 
 Fonte: Dados anuais de qualidade do Ar, IEMA ( 2001 à 2016) 

 Elaboração: Autora 

 

Tendo em vista a grande variabilidade das concentrações ao longo do 

ano, foram elaborados gráficos com as concentrações horárias do poluente 

MP10, com dados referentes a três intervalos amostrais de 4 anos do período 

analisado (2001 a 2016). Dessa maneira, os intervalos reúnem os anos de 

2001 a 2004, 2006 a 2009, e 2013 a 2016.  

O gráfico 4, apresenta a dispersão dos dados de concentrações horárias 

de MP10, entre os anos de 2001 a 2004. Através dele é possível observar que 

os valores, em geral, estão abaixo de 80 µg/m³, porém alguns ultrapassam os 

120 µg/m³, valor limite para concentração de curta exposição (24h). A Tabela 4, 

com as estatísticas básicas das concentrações, demonstra uma elevada 

heterogeneidade dos valores devido ao alto desvio padrão, e também, uma 

média aproximadamente sete vezes menor que o valor máximo indicando a 

grande variabilidade da amostra. 

 



 

46 
 

Gráfico 4. Concentrações médias horárias de MP10  das estações de Jardim Camburi, Enseada do Suá e 
Centro, entre os anos de 2001 a 2004.      

 

Fonte: IEMA, 2016 
Elaboração: Autora 
 

 

 

Tabela 4. Estatísticas básicas dos valores das concentrações médias horárias entre os anos 2001 a 2004. 

Média 27,0 

Mediana 24,5 

Desvio-padrão 15,5 

Mínimo 1,0 

Máximo 185 
                                                        Elaboração: Autora 

 

Através do gráfico 5 é possível notar que, assim como na amostra 

anterior, a maioria dos valores esteve abaixo de 80 µg/m³, e uma considerável 

quantidade de valores acima de 120 µg/m³. Outro ponto observado foi a 

ausência de valores em determinados períodos, indicando que as estações não 

estavam em funcionamento. As estatísticas encontradas na Tabela 5 indicam 

uma heterogeneidade dos valores e alta variabilidade, sendo a média 

aproximadamente seis vezes menor que o valor máximo. 
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Gráfico 5. Concentrações médias horárias de MP10  das estações de Jardim Camburi, Enseada do Suá e 
Centro, entre os anos de 2007 a 2010.      

 
Fonte: IEMA, 2016 
Elaboração: Autora 

 
Tabela 5. Estatísticas básicas dos valores das concentrações médias horárias entre os anos 2007 a 2010. 

Média 28,2 

Mediana 25,7 

Desvio-padrão 16,5 

Mínimo 1,0 

Máximo 172,3 
                                                       Elaboração: Autora 

 

As concentrações apresentadas no gráfico 6, seguem a mesma linha 

dos anteriores, com muitos valores abaixo de 80 µg/m³, e outros acima de 120 

µg/m³. Além disso, de acordo com a Tabela 6 os valores de média, mediana, e 

desvio padrão são os menores dentre as três amostras, que pode indicar uma 

redução das emissões nesse período. 

Gráfico 6. Concentrações médias horárias de MP10  das estações de Jardim Camburi, Enseada do Suá e 
Centro, entre os anos de 2013 a 2016. 

 

Fonte: IEMA, 2016 
Elaboração: Autora 
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Tabela 6. Estatísticas básicas dos valores das concentrações médias horárias entre os anos 2013 a 2016. 

Média 25,7 

Mediana 23,0 

Desvio-padrão 15,1 

Mínimo 1,0 

Máximo 182 
                                                       Elaboração: Autora 
 

Os dados horários, mostrados acima, expressam bem o quanto a média 

pode relativizar as concentrações de 24h e anuais. Demonstrando que, a 

adequação a norma pré-estabelecida, não exclui o fato de a população estar 

exposta constantemente a poluição. Miranda (2008) afirma que diversos 

estudos realizados tem mostrado que, apesar das emissões de poluentes, em 

muitos casos, estarem conforme os padrões, as mudanças dos níveis de 

poluição em curtos períodos (como entre horas do dia ou por diferenças 

sazonais) e a exposição aos poluentes por longo tempo, produzem efeitos 

nocivos a saúde. Portanto, nem sempre os resultados dos índices de qualidade 

do ar e as concentrações médias explicitam o risco à saúde das pessoas 

expostas diariamente a estes poluentes.  

 

6.1 Internações por doenças respiratórias em Vitória e 

associação ao material particulado (MP10) 

Dentre as causas de hospitalização, as decorrentes de doenças 

respiratórias englobam parte representativa da população em todo o mundo. 

Durante o período de estudo considerado nesta pesquisa (2001 a 2016) os 

distúrbios respiratórios ocuparam uma posição de destaque dentre as 

internações na rede pública de Vitória, representando cerca de 10% do número 

total.  

De acordo com a Tabela 7, é possível observar uma tendência de 

diminuição das internações hospitalares e das internações por doenças 

respiratórias no município. Além disso, a razão entre as variáveis “A” e “B” 

indica que o número de internações por doenças respiratórias representou 

cerca de 10% do total de internações no município. 
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A taxa de prevalência mede a proporção de indivíduos em uma 

população que estão acometidos da doença em um determinado período. 

Desse modo, a redução das internações também pode ser vista através da 

taxa, visto que, em 2001, a cada 100 habitantes 4,6 eram hospitalizados por 

alguma doença respiratória, e em 2016 esse número caiu para 2,8.  

Tabela 7. Distribuição percentual das internações hospitalares das pessoas até 50 anos, por doenças do 
aparelho respiratório, e total segundo a ocorrência no município de Vitória - ES, de 2001 a 2016. 

Ano 
População 

  (0 a 59 anos) 

Total  de 
Internações 

(A) 

Internações por 
 doenças respiratórias 

 (B) 
(B/A) 

Taxa de 
Prevalência 

2001 269534 11.217 1.241 11,1 4,6 

2002 272582 12.037 1.445 12,0 5,3 

2003 275565 13.412 1.432 10,7 5,2 

2004 278538 12.592 1.212 9,6 4,4 

2005 285286 12.776 1.145 9,0 4,0 

2006 288723 11.668 956 8,2 3,3 

2007 286796 12.624 1.237 9,8 4,3 

2008 282979 13.340 1.273 9,5 4,5 

2009 283820 17.145 1.356 7,9 4,8 

2010 288331 15.995 950 5,9 3,3 

2011 290727 15.557 1.001 6,4 3,4 

2012 293047 12.116 967 8,0 3,3 

2013 304352 11.645 908 7,8 3,0 

2014 305634 12.453 985 7,9 3,2 

2015 306781 12.407 952 7,7 3,1 

2016 309237 12.156 877 7,2 2,8 

Fonte: DATASUS. SIH, 2001 a 2016 

Elaboração: Autora 

As médias mensais de internação em Vitória (Gráfico 8), para o período 

de estudo (2001 a 2016), indicam que nos meses de março a outubro o número 

de casos é mais intenso, com aproximadamente 103 hospitalizações ao mês, 

ao passo que, nos meses de novembro a fevereiro essa média reduz para 83 

internações ao mês. O gráfico abaixo também demonstra que nem sempre os 

maiores índices de internação estão associados à maiores concentrações de 

material particulado, evidenciando que os fatores que influenciam a ocorrência 

de internações por doenças respiratórias não são apenas referentes à poluição. 
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Gráfico 7. Distribuição mensal das internações hospitalares, por doenças do aparelho 
respiratório,segundo a ocorrência, e  concentração média mensal de MP10  no município de Vitória - ES, 
de 2001 a 2016. 

 

               Fonte: DATASUS. SIH, 2001 a 2016 

             Elaboração: Autora 

Quando segmentados por faixa etária, os dados de internação (Gráfico 

8)  demonstram que a faixa de 0 a 9 anos é a que apresenta mais casos, com 

56,3% das ocorrências. A maior vulnerabilidade das crianças ocorre por não 

terem desenvolvido plenamente a proteção natural do organismo. Benício 

(2000) afirma que as doenças respiratórias infantis abrangem um amplo 

espectro de eventos mórbidos e de distinta gravidade, comprometendo uma ou 

mais porções do trato respiratório. Esses eventos podem ter como 

determinantes imediatos uma ampla gama de vírus e bactérias, assim como, 

alergenos, agentes químicos, físicos e traumas. 

Gráfico 8. Distribuição das internações hospitalares, por doenças do aparelho respiratório, por faixa etária, 
segundo a ocorrência no município de Vitória - ES, de 2001 a 2016. 

 

   Fonte: DATASUS. SIH, 2001 a 2016 

   Elaboração: Autora 

 

Do mesmo modo, quando os números de internações são segmentados 

por tipo de doença (Tabela 8), percebe-se que a “pneumonia” e “asma, são as 

causas mais recorrentes de internação. Essas doenças (“asma” e “pneumonia”) 

56,3% 

5,9% 

16,3% 
0 a 9 

10 a 19 

20 a 59 
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são de caráter multifatorial e com sintomas perigosos, responsáveis pela 

grande incidência de hospitalizações (CÉSAR, 2016).  

De acordo com Dornelas (2011) a asma consiste em um distúrbio 

caracterizado pela hiper-reatividade da musculatura lisa brônquica em resposta 

a diversos estímulos externos e internos, e pode em parte, estar associada a 

poluição atmosférica, pois entre os principais estímulos da doença estão os 

poluentes presentes no ar. Outros estudos, como o de Arbex et al. (2012), 

afirmam que os poluentes presentes na atmosfera contribuem para a gênese 

da pneumonia, dentre os principais estão: o material particulado (MP10), 

dióxido de enxofre (SO2), ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2) e monóxido 

de carbono (CO). Além disso, as altas concentrações de oxidantes e pró-

oxidantes em poluentes ambientais, como no material particulado e em gases 

como O3 e óxidos de nitrogênio, causam a formação de radicais livres de 

oxigênio e nitrogênio, que por sua vez induzem estresse oxidativo nas vias 

aéreas, ou seja, iniciam um processo inflamatório.  

 
Tabela 8. Distribuição das internações por doenças respiratórias, por tipo de doença, segundo a 
ocorrência no município de Vitória - ES, de 2001 a 2016. 

Doenças Respiratórias - CID10 Internações (%) 

 Faringite aguda e amigdalite aguda 63 0,4 

Laringite e traqueíte agudas 106 0,6 

Outras infecções agudas das vias aéreas super 126 0,7 

Influenza [gripe] 144 0,8 

Pneumonia 9.358 52,2 

Bronquite aguda e bronquiolite aguda 904 5,0 

Sinusite crônica 30 0,2 

Outras doenças do nariz e dos seios paranasais 311 1,7 

Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides 1.519 8,5 

Outras doenças do trato respiratório superior 235 1,3 

Bronquite enfisema e outr doenç pulm obstr crôn 235 1,3 

 Asma 2.951 16,5 

Bronquiectasia 65 0,4 

Pneumoconiose 3 0,0 

Outras doenças do aparelho respiratório 1.887 10,5 

Total 17.937 100,0 

               Fonte: DATASUS. SIH, 2001 a 2016 

               Elaboração: Autora 

 

Considerando a caracterização geral das doenças respiratórias em 

Vitória, segundo os dados disponibilizados pelo DATASUS, constatou-se que 

durante o período houve uma redução dos casos de internação e que o maior 

número de hospitalizações esteve entre a população infantil que sofre, 
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sobretudo, com doenças como Pneumonia e Asma. A redução do numero de 

internações pode estar relacionada a uma melhora do sistema de saúde 

pública no município, que por sua vez, facilita o acesso da população a 

consultas médicas e remédios. 

Tendo em vista que a saúde e o bem estar da população estão 

diretamente relacionados com o meio em que vivem, e que a existência de 

variáveis independentes pode interferir de forma direta ou indireta no quadro de 

doenças respiratórias do município, foram estimados os níveis de correlação 

entre as variáveis internações por doenças respiratórias (variável dependente), 

concentração de MP10, precipitação, e temperatura (variáveis independentes). 

Inicialmente, foram correlacionadas as médias mensais de todo o 

período para cada variável. Através da Tabela 9, verificam-se os resultados das 

correlações entre as variáveis para cada relação. Desse modo, apesar de 

haver correlação positiva (0,423) entre as variáveis de Internações e 

concentrações de MP10, o teste de significância demonstrou que os valores não 

são estatisticamente significativos, estando acima do limite de 5% de 

probabilidade de erro. 

Por outro lado, nota-se que a concentração de MP10 estava 

correlacionada significantemente com a precipitação (r = -,724) e temperatura  

(r = -,674) ambos p < 0,05). Esse resultado indica uma correlação negativa, ou 

seja, na medida em que a precipitação diminui, as concentrações de poluente 

aumentam. Do mesmo modo, quando as temperaturas diminuem os níveis de 

poluição por MP10  tendem a aumentar. 
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Tabela 9. Matriz de Correlação de Pearson entre as médias mensais para o período (2001 a 2016) das 
internações por doenças respiratórias, concentração de partículas MP10,  precipitação e temperatura. 

  
Internações 

Concentração de 
MP10 (µg/m³) 

Precipitação 
média (mm) 

Temperatura 
média (° C) 

Internações 1 
      

 
  Concentração de 

MP10 (µg/m³) 
0,423 1 

 

 Precipitação 
média (mm) 

-0,311 -,724
**
 1 

 Temperatura 
média (° C) 

-0,352 -,674
*
 0,532 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Na segunda análise, onde as variáveis foram agrupadas em médias 

mensais para cada ano , e correlacionadas entre si, os resultados evidenciaram 

um relacionamento positivo significativo entre as variáveis de Internações e 

concentração de MP10 (r = 0,210, p<0,01), indicando uma associação linear, e 

também um relacionamento negativo significativo entre temperatura e 

internações (r = -0,147, p<0,05). Além disso, a concentração de MP10 esteve 

significantemente correlacionada com a precipitação (r = -0,284, p<0,01), 

demonstrando uma relação inversamente proporcional entre elas. 

Tabela 10.  . Matriz de Correlação de Pearson entre as médias mensais de cada ano (2001 a 2016) das 
internações por doenças respiratórias, concentração de partículas MP10,  precipitação e temperatura. 

  
Internações 

Concentração 
de MP10 (µg/m³) 

Precipitação 
média (mm) 

Temperatura 
média (° C)   

Internações 1 
 

  Concentração 
de MP10 
(µg/m³) 

,240
**
 1 

 

 Precipitação 
média (mm) 

-,091 -,284
**
 1 

 Temperatura 
média (° C) 

-,147
*
 -,149

*
 ,053 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

A relação existente entre as variáveis de internações e concentração de 

MP10 (na análise das médias mensais) pode ser vista através da Figura 3. O 

diagrama de dispersão, assim como a matriz de correlação, evidenciou a 

existência de uma correlação positiva fraca entre as variáveis, uma vez que os 

pontos estiveram dispersos no gráfico. 
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Figura 3. Diagrama de dispersão das variáveis de internações por doenças respiratórias e concentração 
de material particulado. 

 

        Elaboração: Autora 

Ao elevar o coeficiente de correlação ao quadrado (R²) é possível 

analisar o quanto de variação em uma variável pode ser explicada pela outra, 

ou seja, o quanto a variação mensal das internações é explicada pela variação 

mensal dos níveis de MP10 Desse modo, o R² resultante da correlação entre 

internações e concentrações de partículas MP10 foi de 0,05, que transformado 

em porcentagem, indica que a variação da concentração de partículas MP10 na 

atmosfera explica cerca de 5% da variabilidade das internações por doenças 

respiratórias. 

Desse modo, verifica-se que os resultados encontrados neste trabalho 

vão ao encontro das conclusões de Bueno (2010), que ao analisar a qualidade 

do ar e as doenças respiratórias em crianças no município de Divinópoles-MG, 

verificou uma correlação positiva estatisticamente significativa (r = 0,233) entre 

as variáveis de internações e concentração de poluente MP10, indicando que o 

aumento da concentração de partículas no ar estaria relacionado com o 

aumento de internações por causas respiratórias e do mesmo modo os 

resultados para as variáveis meteorológicas apresentaram correlações 

negativas com as concentrações, evidenciando que o aumento da temperatura 

e precipitação estaria influenciando a dispersão das partículas. 
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Além disso, é importante ressaltar o impacto da média nos resultados da 

correlação. Na análise 1, por exemplo, os dados foram distribuídos em médias 

mensais de todo período, que resultaram em um relacionamento moderado 

positivo, mas sem significância estatística. Já na análise 2, os dados foram 

distribuídos em médias mensais para cada ano, constituindo uma amostra 

maior de dados, que resultou em uma correlação moderada com alta 

significância estatística.  

De todo modo, os resultados da pesquisa mostraram que há relação 

direta entre as internações por doenças respiratórias e a concentração de MP10 

na área analisada. Esses resultados comprovam que a população está sujeita a 

ter problemas respiratórios por causa da poluição, que podem acontecer a 

curto ou longo prazo. Sabe-se que mesmo as médias de concentração de MP10 

estando dentro dos limites estipulados pela lei, a população está a todo tempo 

em contato com esses poluentes, como visto através das médias horárias, e 

seu acumulo no organismo pode acarretar em sérias doenças no futuro. 

Ainda, percebe-se que a atuação das variáveis meteorológicas não pode 

ser ignorada, uma vez que elas estão diretamente relacionadas as 

concentrações de poluentes, e podem interferir diretamente na ocorrência ou 

piora das doenças respiratórias. Vale ressaltar que o uso das internações é 

uma amostra da realidade do município, visto que, existem outras doenças 

alérgicas, como a rinite, que não foram consideradas nesta pesquisa, por não 

estarem dentre as causas de internação, mas que acometem cerca de 47%17 

da população de Vitória. 

Diante disso, os resultados encontrados vão de encontro aos estudos 

referenciados nesta pesquisa, em que, os efeitos na saúde da população, a 

partir da exposição a poluentes, como o MP10, continuam a ser detectados em 

diversos lugares do mundo. Além disso, demonstram que a Geografia, de um 

lado, como ciência de estudo das relações entre sociedade e natureza, e de 

outro, como ciência de estudo do espaço, desempenha um papel fundamental 

nos estudos epidemiológicos. 

                                                           
17

 http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/estudo-aponta-vitoria-como-a-cidade-
com-maior-indice-de-rinite-alergica-no-brasil/2583103/ 
 

http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/estudo-aponta-vitoria-como-a-cidade-com-maior-indice-de-rinite-alergica-no-brasil/2583103/
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/estudo-aponta-vitoria-como-a-cidade-com-maior-indice-de-rinite-alergica-no-brasil/2583103/
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7 Considerações Finais 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise da 

relação entre a ocorrência de doenças respiratórias e concentrações de 

material particulado (MP10) no município de Vitória. Os resultados encontrados 

evidenciaram uma relação direta entre as internações e os níveis de MP10, 

ainda que inferior ao que se acredita se outros métodos como a análise de 

tempo de exposição forem empregados. 

Os conceitos geográficos como espaço e território, utilizados como base 

para a compreensão da investigação epidemiológica, evidenciaram que a 

relação entre produção e distribuição das doenças está vinculada as 

características específicas de cada local. No caso de Vitória, a existência de 

indústrias siderúrgicas, transito constante de automóveis, e as próprias 

características naturais do município tornaram-se fatores potenciais para 

ocorrência dos adoecimentos. 

Os resultados relacionados às concentrações de MP10 no município 

entre 2001 e 2016 demonstraram que os níveis do poluente estiveram 

adequados aos Padrões de Qualidade do Ar para as médias diárias e anual 

propostos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Porém, ao analisar os 

dados horários de concentração de MP10 das estações, verificou-se que o nível 

de poluição a que a população está exposta é muito maior, tendo em vista que 

o acumulo desse poluente no organismo pode causar sérios danos a saúde a 

longo prazo.  

 As ocorrências de internações por doenças respiratórias, em Vitória, 

sofreram uma redução de 2001 até 2016. A faixa etária mais afetada foi a de 0 

a 9 anos, tendo Pneumonia e Asma como as causas mais recorrentes de 

internação, em que, ambas são doenças que podem estar relacionadas à 

poluição.  Além disso, foi verificado que as doenças respiratórias representam 

uma porção significativa do total de doenças no município, sendo cerca de 

10%. 

        Os resultados encontrados através do Coeficiente de Correlação de 

Pearson para as médias mensais de cada ano expressaram um 
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relacionamento linear significativo e positivo entre as variáveis de internações 

e concentração de MP10 (r =0,240), constatando que as causas das 

hospitalizações por doenças respiratórias também estão associadas a 

poluição atmosférica.  

Ressalta-se a importância das variáveis meteorológicas de temperatura 

e precipitação, que também demonstraram estar associadas aos problemas 

respiratórios, de forma independente e também relacionada à variável de 

poluição. Uma vez que, nos meses frios e menos chuvosos há uma elevação 

da concentração de material particulado na atmosfera, que pode levar ao 

aumento dos adoecimentos por doenças respiratórias.  

Ainda foi possível perceber através do coeficiente de correlação ao 

quadrado (coeficinente de determinação) que, mesmo estando relacionadas, 

as variáveis não se explicam completamente, de modo que 5% da variação 

das internações são explicadas pela variação da concentração de MP10. Esse 

resultado indica que existem outras variáveis a serem contabilizadas para que 

se tenha conclusões mais precisas sobre as causas das ocorrências de 

internações. Ademais, cabe ressaltar que o método de análise aqui proposto 

não considerou tempo de exposição aos poluentes nem acúmulo desses 

poluentes no organismo. 

Logo, julgam-se necessários estudos mais aprofundados no que se 

refere à morbidade por problemas respiratórios relacionados à qualidade do 

ar em Vitória, que podem incluir outros poluentes presentes no município, e 

as demais doenças respiratórias de maior incidência, não só as internações.  

Portanto, os estudos que visam medir o impacto da poluição na saúde 

de uma população, podem ser utilizados como ferramenta para a discussão 

de atividades de prevenção e controle com órgãos regulamentadores ou 

poder judiciário. Nesse sentido, este trabalho colabora para investigação e 

complementação dos estudos voltados para a situação da saúde pública do 

município, e reconhece que a qualidade do ar deve ser colocada em primeiro 

plano enquanto estratégia de controle ambiental, efetivando o direito 

garantido por lei a um meio ambiente equilibrado e a saúde. 
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