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RESUMO 

 

O presente trabalho apresentou uma estimativa dos custos associados às concentrações de 

Material Particulado (MP10) para o município de Florianópolis, por meio da metodologia 

DALY entre os anos de 2014 e 2019. A análise considerou os dados de morbidade e mortalidade 

atribuíveis às doenças cardiorrespiratórias no município no mesmo período, relacionando-os 

com as concentrações observadas. A partir dessa relação foi calculado o Risco Relativo que 

uma pessoa tem de ser internada ou de ir a óbito em função dos níveis de poluição. As 

concentrações apresentaram-se, em sua maioria, acima dos padrões recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), resultando em uma perda total de 1605 anos por 

incapacidade e morte (DALY). A valoração da saúde humana ocorreu através do Value of a 

Statistical Life (VSL), resultando em um custo de aproximadamente R$64 milhões. Devido às 

incertezas associadas à estimativa, foi aplicada a análise de sensibilidade com o método Monte 

Carlo sobre as variáveis. A análise permitiu quantificar o benefício econômico de se manter as 

emissões abaixo dos padrões previstos pela OMS, podendo atingir até R$ 81 milhões não gastos 

em saúde durante o período em questão. Já no cenário mais crítico de poluição, o ônus poderia 

ser o próximo ao dobro do valor estimado, reforçando o controle das emissões como importante 

ponto de atenção para as políticas públicas.   

 

Palavras-chave: Poluição do Ar. DALY. Análise de sensibilidade. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study conducted a cost estimate due to Particulate Matter (PM10) emissions in the 

city of Florianópolis, employing DALY methodology in the period of 2014 to 2019. The 

analysis considered morbidity and mortality data for cardiopulmonary diseases, relating them 

to observed PM10 concentrations in ambient air. Under the results of the previous analysis, was 

measured the Relative Risk of a citizen to be hospitalized or die on behalf of the air pollution. 

Most of the concentrations were above the WHOair quality guidelines, resulting in a total life 

loss of 1605 years attributable to inability or death (DALY). The human health valuation was 

conducted according to the Value of Statistical Life (VSL) pointing out a cost of around R$ 64 

million. Due to uncertainties associated with the estimate, sensitivity analysis with the Monte 

Carlo method was performed. The analysis quantified the economic benefits when keeping the 

emissions rate below the WHOair quality guidelines, achieving a value of R$ 81 million 

unspent on health issues during the period in question. At the most critical scenario of air 

pollution, the burden could be close to twice the estimated value, reinforcing the control of 

emissions as an important point of attention for public policies. 

 

Keywords: Air pollution. DALY. Sensitivity analysis 
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1  INTRODUÇÃO 

Os estudos epidemiológicos têm-se voltado cada vez mais a explorar os efeitos da 

poluição atmosférica.  A quantidade de mortes atribuídas à má qualidade do ar foi estimada 8,8 

milhões no ano de 2015, ultrapassando as 7,2 milhões de mortes anuais causadas pelo cigarro 

(LELIEVELD et al., 2019). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nove entre dez pessoas hoje respiram 

ar poluído, afetando principalmente pessoas de baixa e média renda (WHO, 2016). Entre os 

poluentes com maiores efeitos sobre a saúde destaca-se o material particulado, que corresponde 

a uma mistura de componentes sólidos e líquidos que podem variar na composição, tamanho e 

de acordo com a fonte de emissão e condições meteorológicas presentes no ambiente 

(RODRIGUES et al., 2015). 

Os níveis de concentração de material particulado têm-se refletido em diversos 

problemas de saúde, como mortalidade, internações hospitalares resultantes de doenças 

cardiovasculares e respiratórias, ataques de asma, bronquite aguda, entre outros (WHO, 2014). 

Segundo informações do DATASUS, só no ano de 2018, as doenças do sistema respiratório 

representaram 9,97% de todas internações hospitalares.  

A tradução desses efeitos em termos monetários é essencial para evidenciar as 

prioridades na tomada de decisão de políticas públicas que minimizem a magnitude dos 

impactos associados à poluição do ar (MIRAGLIA; GOUVEIA, 2014).  Rodrigues et al. (2015) 

já prevê um gasto de mais de 1,6 bilhão de reais aos cofres públicos, em um horizonte de 20 

anos, caso os níveis de poluição mantiverem o padrão atual.  

Autores como Miraglia & Gouveia  (2014) avaliaram o impacto econômico da 

poluição do ar ao longo de 29 regiões metropolitanas brasileiras. 20.050 mortes prematuras 

foram atribuídas às altas concentrações de material particulado (MP) por meio da métrica 

DALY e o custo desses óbitos foi quantificado em US$ 1,7 bilhão para o período de um ano. A 

métrica utilizada, DALY (Disability Adjusted Life Years), se constitui como essencial indicador 

global para mensuração dos impactos decorrentes do aumento das taxas de mortalidade e 

morbidade em todo o mundo, sendo amplamente recomendada pela Organização Mundial da 

Saúde nos estudos de custos na saúde (BAI; LAM; LI, 2018).  

Um problema de pesquisa é que poucos artigos analisam a sensibilidade do método e 

quantificam as incertezas, o que acaba por representar um desafio significativo na avaliação dos 

impactos econômicos associados à poluição do ar (WHO, 2014). 



4 

 

Visando atender a tal demanda, o trabalho em questão propõe avaliar a sensibilidade 

do método de estimativa de custos na saúde associados à poluição do ar por exposição ao 

material particulado para a cidade de Florianópolis, que ainda não possui estudos consolidados 

nessa linha de pesquisa. Deste modo, pretende-se responder as seguintes perguntas: (i) As 

internações e óbitos relacionados à qualidade do ar possuem variabilidade temporal semelhante 

à das concentrações de poluentes?  (ii) Qual a sensibilidade do método de cálculo de estimativa 

do risco devido à inalação de MP10? (iii) Qual a sensibilidade do método de estimativa de custos 

na saúde devido ao MP10? 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar a relação entre concentração de material particulado e os efeitos nos custos à 

saúde na cidade de Florianópolis. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Analisar a variabilidade temporal da concentração de MP10, internações e óbitos por 

doenças relacionadas à qualidade do ar; 

2. Avaliar a sensibilidade do método de estimativa do risco relativo associado ao MP10; 

3. Avaliar a sensibilidade do método de estimativa de custos na saúde devido ao MP10. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 POLUIÇÃO DO AR 

Kampa & Castanas (2008) define um poluente do ar como qualquer substância que 

possa vir a causar danos para o ser humano, animais, vegetação ou bens materiais. No que diz 

respeito aos humanos, um poluente do ar pode ocasionar ou contribuir para o aumento da 

mortalidade ou de doenças graves, e até representar um perigo presente, quando não potencial, 

para a saúde humana. 

A Organização Mundial da Saúde já enquadra a poluição do ar como maior fator de 

risco ambiental da atualidade (WHO, 2016), sendo cada vez mais associada ao aumento das 

taxas de mortalidade e morbidade em todo o mundo (WHO, 2005).  

Um dos poluentes com maior efeito sobre a saúde é o Material Particulado - MP, 

definido por Rodrigues et al. (2015) como uma mistura de componentes sólidos e líquidos que 

podem variar na composição, tamanho e de acordo com a fonte de emissão e condições 

meteorológicas presentes no ambiente.  

Na maioria dos ambientes urbanos, o MP é originado por meio de processos de 

combustão, tanto em fontes móveis (veículos leves e pesados, abastecidos com diesel, álcool 

ou gasolina), quanto estacionárias (termelétricas, combustão local, caldeiras e processos 

mecânicos industriais) (OSTRO et al., 2004).  

Contudo, vale ressaltar que o MP também pode ser emitido por meio de fontes naturais. 

D’Almeida et al. (1991, apud CRAWFORD et al., 2007) aponta o carreamento de poeiras pela 

ação dos ventos, as emissões vulcânicas e o spray salino proveniente do oceano como algumas 

destas fontes. 

O MP é usualmente classificado pelo seu tamanho ou diâmetro aerodinâmico. MP10 se 

refere a partículas < 10 µm em diâmetro; MP2,5 às partículas < 2,5 µm em diâmetro; e as MP0,1 

tem seu diâmetro < 0,1 µm. Vale destacar que as duas últimas também podem ser enquadradas 

como MP10. Portanto, muitos dos efeitos atribuídos ao MP10 podem ser efetivamente causados 

por partículas menores (SCHRAUFNAGEL et al., 2018). O tamanho da partícula possui 

relação inversamente proporcional ao potencial de deposição no trato respiratório e os efeitos à 

saúde associados (RODRIGUES et al., 2015).  
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2.2 EFEITOS DA POLUIÇÃO DO AR NA SÁUDE 

A determinação se uma substância representa ou não um risco à saúde humana, baseia 

se em uma série de estudos clínicos, epidemiológicos e (ou) em animais, que demonstrem que 

a sua exposição tem associação com os efeitos observados na saúde da população (KAMPA; 

CASTANAS, 2008). Infelizmente, uma gama crescente de efeitos adversos à saúde tem sido 

associada à poluição do ar, e em concentrações de poluente cada vez menores (WHO, 2005). 

Do ponto de vista da saúde pública, alguns dos efeitos mais substanciais vêm de 

exposições de longo prazo aos poluentes do ar. Essas exposições aumentam as chances de uma 

pessoa desenvolver e até morrer prematuramente de doenças cardíacas crônicas, doenças 

respiratórias, infecções pulmonares, câncer de pulmão, diabetes e outros problemas de saúde 

(HEI, 2020). As principais causas de morte atribuídas à poluição do ar, a nível global, para o 

ano de 2019, são apresentadas, em percentual, na Figura 1. 

 

Figura 1 – Percentuais das principais causas de morte atribuídas à poluição do ar, a nível global, no ano de 2019. 

 
Fonte: Traduzido do Health Effects Institute – HEI (2020). *DPOC - Doença pulmonar obstrutiva crônica 

 

Em Santa Catarina, de acordo com o  Plano Estadual de Saúde 2020-2023, as doenças 

do aparelho circulatório e doenças respiratórias crônicas representam, juntamente com as 

neoplasias e diabetes Mellitus, os principais grupos de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT). 

Entre  2014 a 2017, pelo menos 92.069 óbitos foram registrados por DCNT, sendo 

39.871 por mortes prematuras de 30 a 69 anos em todo o estado. Nesse cenário, as doenças 

cardiovasculares constituem a principal causa de mortalidade por DCNT. Durante o período, a 

taxa de mortalidade entre os adultos de 30 a 69 anos chegou a variar de 117,7 a 122,3 óbitos/100 

mil habitantes somente em Florianópolis.  

Para as doenças respiratórias essa taxa variou de 11,3 a 13,9 óbitos/100 mil habitantes, 

nesta mesma faixa de idade, caracterizando um impacto relativamente menor, quando 

comparado com as doenças cardiovasculares (SANTA CATARINA, 2019).  
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Os números são preocupantes. Contudo, autores como Ostro et al. (2004) já apontaram 

que os impactos em decorrência dos níveis de Material Particulado sobre a mortalidade 

costumam ocorrer, predominantemente, em idosos com precedentes a doenças cardiovasculares 

e respiratórias, mas também têm respostas significativas sobre mortalidade infantil1. Estes 

mesmos grupos populacionais também são citados por Rodrigues et al. (2015), incluindo ainda 

crianças de até 5 anos. Nota-se que o Plano Estadual não registrou as taxas de mortalidade em 

faixas de idade inferiores a 30 anos para as categorias citadas.  

Para Schraufnagel et al. (2018), as crianças são especialmente prejudicadas pela 

poluição do ar por razões ambientais e biológicas. Isso porque respiram mais ar por unidade de 

peso corporal e, portanto, inalam mais substâncias tóxicas por ele transportadas do que os 

adultos, expostos à mesma quantidade de poluição do ar.  

Já para os idosos, a severidade dos efeitos da poluição sobre a saúde decorre da 

fragilidade do sistema imunológico com o avanço da idade. Em geral, estudos mostram que a 

poluição atmosférica, principalmente aquela relacionada ao material particulado, está associada 

ao aumento da mortalidade em idosos e à maior frequência de internações hospitalares por 

problemas cardiovasculares e respiratórios por asma e doenças pulmonares obstrutivas crônicas 

(DPOC) (RODRIGUES et al., 2015). 

O modo como as doenças se manifestam no nosso organismo tem relação direta com 

o tamanho das partículas, sendo essa inversamente proporcional ao potencial de deposição no 

trato respiratório e demais regiões do corpo humano. Partículas maiores (MP10) podem ficar 

retidas na parte superior do sistema respiratório, afetando as membranas mucosas, causando 

tosses e lacrimejamento. As menores, MP2,5, atingem as vias respiratórias inferiores, 

alcançando facilmente os alvéolos pulmonares, e as partículas ultrafinas (MP0,1) passam pela 

membrana alvéolo-capilar, sendo prontamente captadas pelas células e transportadas pela 

corrente sanguínea até praticamente todas as demais células do corpo. Partículas ainda menores 

no entanto, apresentam maior toxicidade sistêmica (BRUNEKREEF; HOLGATE, 2002; 

SCHRAUFNAGEL et al., 2018). 

Na tentativa de reduzir os impactos da poluição do ar na saúde, a Organização Mundial 

da Saúde definiu as chamadas WHOair quality guidelines (Tabela 1), estabelecendo as 

concentrações médias anuais limítrofes, capazes de evitar o aumento na mortalidade devido ao 

câncer de pulmão e à doença cardiopulmonar. Também são apresentadas metas intermediárias, 

sugeridas para uso em áreas onde a poluição do ar ainda é alta, intencionando uma redução 

 
1 A mortalidade infantil refere-se ao óbito de crianças com idade inferior a um ano. 
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progressiva dos níveis (WHO, 2005). A OMS ainda sugere que se prefira o uso dos padrões de 

MP2,5 por serem mais restritivos. 

 

Tabela 1 – Padrões de Qualidade do Ar impostos pela OMS (WHOair quality guidelines), em concentração 

média anual.  

 MP10  

(µg/m³) 

MP2,5  

(µg/m³) 
Base para o nível selecionado 

Meta Intermediária -1 

(MI-1) 
70 35 

Estes níveis estão associados ao aumento do risco de 

mortalidade de longo prazo em até 15% em relação 

aos padrões de qualidade.  

Meta Intermediária -2 

(MI-2) 
50 25 

Além de outros benefícios à saúde, estes níveis 

reduzem os riscos de mortalidade prematura em 
aproximadamente 6% (2-11%) em relação à MI-1. 

Meta Intermediária -3 

(MI-3) 
30 15 

Além de outros benefícios à saúde, estes níveis 

reduzem os riscos de mortalidade em 

aproximadamente 6% (2-11%) em relação à MI-2.  

Padrões de qualidade do ar 20 10 

Estes são os níveis mais baixos nos quais a 

mortalidade atribuída a doenças cardiopulmonares e 

ao câncer de pulmão mostraram aumento, com 

intervalo de confiança maior que 95%, em resposta à 

exposição de longo prazo ao MP2,5. 

Fonte: Traduzido de WORLD HEALTH ORGANIZATION (2005). 

 

2.3 VALORAÇÃO DA SAÚDE HUMANA 

Mensurar a dimensão dos impactos econômicos associados à poluição do ar tem se 

tornado essencial para a sustentação das tomadas de decisões que preveem intervenções em 

áreas como infraestrutura e meio ambiente, visando melhorar direta ou indiretamente a 

qualidade do ar (ROCHA; LIMA DE MORAIS; KLUG, 2019).   

Desaigues et al. (2011) descreve este tipo de estimativa como tarefa complexa e 

multidisciplinar, uma vez que requer modelagens detalhadas das rotas ambientais de uma dada 

fonte de poluente, para quantificação do aumento na exposição de cada um dos receptores 

afetados (pessoas, culturas agrícolas, materiais e ecossistemas), seguido pelo uso de funções 

dose-resposta para cada um dos muitos impactos possíveis.  

Um exemplo dessa aplicação é o trabalho de Bayat et al. (2019), que estimou um total 

de 7146 mortes de adultos, atribuíveis aos níveis excessivos de MP2,5 no ano 2017 no Teerão, 

capital do Irã. A concentração média do poluente naquele ano superou o valor limite indicado 

pela OMS em cerca de três vezes, representando um custo total estimado em 3 bilhões de 

dólares. 

Para o Brasil destaca-se o trabalho de Miraglia & Gouveia (2014), que avaliou o 

impacto econômico da poluição do ar ao longo de 29 regiões metropolitanas brasileiras. Os 
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autores atribuíram 20.050 óbitos às altas concentrações de material particulado (MP). O custo 

dessas mortes prematuras resultou em US$ 1,7 bilhão para o período de estudo em análise (1 

ano).  

Leirão & Miraglia (2019), por sua vez, estimaram um benefício de US$ 4 bilhões na 

substituição dos veículos que atualmente violam os padrões de emissão brasileiros  na cidade 

de São Paulo, representando ainda uma melhora de 33% nas emissões de MP10 e de 17% nas 

emissões de MP2,5.   

O método mais utilizado para encontrar valores como esses é através da valoração da 

vida humana, por meio do conceito de VSL (Value of a Statistical Life), ou seja, o valor de uma 

vida estatística. O termo é comumente mal interpretado, uma vez que, à primeira vista, pareça 

um absurdo atribuir valor econômico à vida humana. No entanto, é preciso lembrar que o 

dinheiro não objeto de mensuração e sim o instrumento com o qual se mensura (OECD, 2014). 

O valor do VSL também não é tomado como único pelos economistas. Existem muitas 

estimativas disponíveis pela literatura que tentam adequar esse valor para a realidade de seu 

país. Viscusi & Aldi (2003) explicam que essas estimativas costumam considerar as escolhas 

de compra da população, que envolvem um tradeoff 2 implícito entre o risco e o dinheiro. Para 

os tomadores de decisão, fica evidente então que há um potencial ganho econômico na redução 

de risco, ao considerar a disposição da sociedade em pagar pelos benefícios. No caso da redução 

do risco de mortalidade, o benefício é o valor da probabilidade reduzida de morte vivida pela 

população afetada (não o valor das vidas que foram salvas).  

 

2.3.1 Estimativas de VSL para o Brasil  

A abordagem apresentada, baseada na disponibilidade dos indivíduos em pagar pelos 

benefícios (mais conhecido em literatura pelo seu termo em inglês – WTP – Willingness to 

pay), é a mais utilizada em países de alta renda, por meio da aplicação de largas pesquisas com 

a população de estudo (denominadas surveys), conforme apontado por Rocha et al. (2019). 

Contudo, estudos dessa natureza ainda são escassos em muitos países em desenvolvimento, 

inclusive no Brasil.  

Frente à escassez de pesquisas, muitos especialistas sugerem “transferir” estimativas 

de países que possuem bons estudos empíricos para contextos de países onde esses não existem 

 
2Tradeoff é um termo econômico em inglês que é comumente utilizado para impor uma restrição à 

capacidade de escolha. Neste caso, é possível interpretar que, ao optar por uma vida com menor risco à saúde, é 

preciso fazer escolhas que levam a população a desembolsar mais dinheiro.  
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ou são insuficientes. Isso consiste em calcular parâmetros a partir da técnica de “transferência 

de benefícios”, que procura ajustá-los ao levar em conta algumas características que 

provavelmente influenciam a forma como os indivíduos, em diferentes circunstâncias, valoram 

os riscos associados à mortalidade prematura. A literatura, em geral, aponta a renda da 

população como a principal dessas características (ROCHA et al., 2019).  

A Tabela 2 elenca as principais estimativas de VSL para o Brasil, indicando a 

metodologia utilizada.  

Cabe mencionar que, apesar de ser o método de valoração da vida mais utilizado em 

análises de risco pela poluição do ar, muitos autores recentes tem criticado o uso VSL para 

estimativas econômicas com esse fim, substituindo-o pelo VOLY ou VSLY - Value of a 

Statistical Life Year, representado pelo valor atribuído à perda por um ano de vida saudável.  

Isso se deve ao fato de a poluição do ar não ser a considerada a principal causadora de 

morte e sim contribuinte para a redução dos anos de vida, sendo desta forma o uso do VSL mais 

indicado para estimativas que envolvam mortes acidentais. (BICKEL; FRIEDRICH, 2005).  

Apesar de ser amplamente difundido na Europa (estimado em 50.000€), o uso do 

VOLY para o Brasil ainda é complicado por não haver um valor estimado em BRL, fazendo-

se necessário a conversão da moeda e isto implicaria em oscilações relevantes, de acordo com 

o período considerado. 
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Tabela 2 - Estimativas de Value of a Statistical Life (VSL) para o Brasil.  

Autor Trabalho Método VSL  Ano base 

(PEREIRA; DE 

ALMEIDA; DE 

OLIVEIRA, 2020) 

O valor estatístico de uma vida: 

Estimativas para o Brasil 

WTP para redução do risco de acidentes 

do trabalho (fatal, lesão e doença). 
R$ 3,29 milhões 2012-2015 

(LAVETTI; 

SCHMUTTE, 2016) 

Estimativa de diferenças salariais 

compensatórias com mobilidade de 

trabalho endógena 

WTP para redução do risco de acidentes 

do trabalho (fatais) - fatalidades por tipo 

de indústria. 

R$ 3,84 milhões 

 

R$ 3,81 – 3,86 milhões 

2003-2010 

(MILLER, 2000) 
Variações no Valor Estatístico da Vida 

entre países 
WTP para redução geral do risco de morte. R$ 0,68 milhões 1995 

(HOWARD et al., 2019) 

Benefícios para a saúde e custos de 

controle do endurecimento dos padrões 

de emissão de material particulado 

para usinas elétricas a carvão - O caso 

do Nordeste do Brasil 

Transferência de benefícios, considerando 

o produto interno bruto per capita e 

paridade do poder de compra. 

US$6,82 milhões 

 

R$ 22,72 milhões 

(R$20153,3305) 

 

2015 

(FERRARI et al., 2019) 

Estimativa do Valor da Vida 

Estatística e do Valor da Economia de 
Tempo em Viagens nas Rodovias 

Brasileiras com a Utilização de 

Pesquisa de Preferência Declarada 

WTP para redução do 
tempo de viagem e o risco de morte nas 

rodovias brasileiras. 

R$ 2,40 – 3,10 milhões 2017 

(ROCHA et al., 2019) 

O Custo Econômico da Poluição do 

Ar: estimativa de valor da vida 

estatística para o Brasil 

WTP para redução do risco 

de morte devido à poluição do ar, a partir 

de uma adaptação da técnica de 

transferência de benefícios. 

R$ 2,17 - 3,93 milhões 2017 

(ORTIZ; 

MARKANDYA; 

HUNT, 2009) 

Disposição a Pagar (DAP) pela 

redução do risco de mortalidade 

associado à poluição do ar em São 

Paulo 

 

WTP para redução do risco de morte 

devido à poluição do ar a partir de uma 

valoração contingente 

US$ 0,77 - US$ 6,10 milhões 

 

R$ 2,37 – 18,78 milhões 

(R$20033,0783) 

2003 

(PEARCE, 1998) Valorando Vidas Estatísticas WTP para redução geral do risco de morte. 

US$ 1,6 milhão a US$ 4,8 

milhões 
 

R$ 1,71 – 5,17 milhões 

(R$19971,0780) 

1997 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo ocorreu na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, 

localizada na Região Sul do Brasil e pertencente à mesorregião da Grande Florianópolis. Seu 

território é constituído por uma parte insular, que apresenta área de 426,6 km², e por uma parte 

continental, com área de 11,9 km² (FLORIANÓPOLIS, 2011).  

O município tem uma frota de veículos de tamanho considerável, contando com mais 

de 360.000 veículos, dos quais em média 17% são considerados do tipo pesado, principais 

responsáveis pela emissão de MP10 (DENATRAN, 2020). A Figura 2 apresenta a estimativa de 

emissão de MP para todo o estado, considerando apenas as emissões veiculares. Pela figura, o 

município é responsável pela emissão 45,6 toneladas de MP por ano.  

 

Figura 2 – Estimativa de emissão de MP pelas emissões veiculares. Em destaque as cidades com maiores 

emissões de MP por ano. Florianópolis está sinalizada no quadro vermelho.  

 
Fonte: (LCQAR (A), 2020) 

 

O intenso tráfego de veículos ainda corrobora para a ressuspensão de poeiras presentes 

na rodovia, conforme apontado por Denier Van der Gon et al. (2013). 

Segundo os inventários de emissões, elaborados pelo Laboratório de Controle da 

Qualidade do Ar da Universidade Federal de Santa Catarina, as emissões por fontes industriais 

e por queima de biomassa não possuem contribuição significativa nos níveis de poluição do ar 

para a região da Grande Florianópolis, em comparação às demais regiões do estado (LCQAR 

(B), 2020; LCQAR (C), 2020).  



14 

 

Em função de sua localização geográfica, as emissões ainda podem ser atribuídas ao 

spray salino proveniente do oceano. 

A Figura 3 apresenta localização da área de estudo, indicando o ponto de coleta de 

MP10, utilizado como base para representação das concentrações do poluente.   

 

Figura 3 - Ponto de coleta dos dados de concentração de Material Particulado e área de estudo.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, com bases cartográficas disponibilizadas pelo IBGE (2019) 

 

3.2 DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO 

As concentrações de MP10 a serem utilizadas foram obtidas dos dados de coleta do 

Laboratório de Controle Qualidade do Ar – LCQAR, inserido na Universidade Federal de Santa 

Catarina. O laboratório realizou as coletas por meio de um Amostrador de Grande Volume 

(Energética, Hi-Vol), seguindo os procedimentos da ABNT NBR 13,412/1995. O AGV permite 

a quantificação de material particulado inalável na própria UFSC desde 2011.  
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Figura 4 – Amostrador de Grande Volume - AGV-MP10 utilizado na pesquisa. 

 
Fonte: Arquivo LCQAR (2020) 

 

3.3 DADOS DE SAÚDE DO DATASUS 

Os dados de internações hospitalares e óbitos foram obtidos do sistema informatizado 

do SUS (TABNET/DATASUS), onde foram selecionados os dados registrados para pessoas 

residentes de Florianópolis/SC. Os grupos de doenças avaliados, enquadrados na Classificação 

Internacional de Doenças (CID), levaram em conta o perfil epidemiológico relacionado à 

poluição do ar, concentrando-se nas doenças respiratórias e cardiovasculares (OSTRO et al., 

2004; RODRIGUES et al., 2015). As faixas etárias utilizadas foram aquelas recomendadas por  

Miraglia, Saldiva & Böhm (2005): crianças de até 5 anos, para doenças cardiovasculares; e 

idosos com mais de 65 anos de idade para as doenças cardiovasculares e respiratórias. Para 

estas últimas categorias, optou-se por ampliar a faixa etária, selecionando todos os adultos a 

partir dos 40 anos, por verificar uma parcela representativa nos registros do DataSUS. Dados 

de óbitos para doenças respiratórias em crianças não foram significativos e, portanto, não serão 

trabalhados.   

As variáveis, enquadradas como grupos de risco, foram  agrupadas por doença e faixa 

etária e serão tratados pelas siglas apresentadas na Tabela 3 ao longo deste trabalho.  
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Tabela 3 – Categorias de doenças por grupo de risco e faixa etária, utilizadas no estudo.  

 Classificação Internacional de Doenças (CID) Faixa etária Sigla 

Internações 

IX. Doenças do aparelho circulatório > 40 anos C40 

X. Doenças do aparelho respiratório < 1 ano, 1-4 anos R05 

X. Doenças do aparelho respiratório > 40 anos R40 

Óbitos 
IX. Doenças do aparelho circulatório > 40 anos C40 

X. Doenças do aparelho respiratório > 40 anos R40 

 

3.4 ESTIMATIVA DO RISCO RELATIVO 

A família de distribuição mais utilizada para estudos que procuram analisar 

o impacto da poluição atmosférica na saúde da população é a de Poisson, tendo como principal 

característica  a análise dos dados contados na forma de proporções ou razão de contagem, 

podendo ser levadas em consideração todas as pessoas com uma determinada doença para o 

resultado final do estudo (TADANO; UGAYA; FRANCO, 2009).   

O modelo de regressão de Poisson pode ser descrito pela equação 1: 

ln(𝜇) =  βxT                                                                                                              (1) 

Onde β representa o coeficiente da equação a ser estimado, xT
 representa as variáveis 

explicativas que neste estudo são os dados de Concentração de MP10, e µ é a variável 

resposta, representada pelos dados de internações hospitalares. Para encontrar o coeficiente 

beta para cada variável, foi utilizada a função glmfit, no software MATLAB. 

O Risco Relativo (RR) é uma maneira de relacionar os níveis de concentração de 

poluição atmosférica com complicações causadas na saúde da população. Este fator irá indicar 

o risco que uma pessoa tem de ser internada ou de ir à óbito por doenças do sistema circulatório 

e respiratório quando é exposta a diferentes níveis de poluição. Para a regressão de Poisson, o 

Risco Relativo (RR) pode ser calculado de maneiras diferentes. Para o caso utilizado, de Ostro 

et al. (2004), o Risco Relativo é calculado através da Equação 2.  

𝑅𝑅 = [
𝑋0+1

𝑋+1
]

β

                                                                                                               (2) 

Na equação, β representa o coeficiente de Poisson para a regressão, X0 é a concentração 

média de poluente (MP10) medida no período de estudo e X é uma concentração padrão, neste 

caso adotada como 10 µg/m³, indicando o caso mais restritivo. Assim, o RR representa a 
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porcentagem de aumento de risco quando a concentração do determinado poluente aumenta em 

10 µg/m³. 

3.5 DISABILITY ADJUSTED LIFE YEARS (DALY) 

O método de cálculo, anos de vida ajustados em função da incapacidade (DALY), que 

permite saber quantos anos de vida são prejudicados e efetivamente perdidos por causa de 

doenças desenvolvidas pela inalação de poluentes atmosféricos, foi elaborado pela Organização 

Mundial de Saúde e o Banco Mundial. O intuito dessas organizações é de que seja padronizada 

a maneira de calcular os danos causados à saúde, tornando mais realista a comparação desses 

valores entre diferentes localidades, pois são usados apenas dados de saúde. 

O resultado final de quantos anos onerosos de vida se tem é composto pela soma dos 

anos de vida vividos com incapacidade (YLD) e anos de vida perdidos devido à morte 

prematura (YLL).   

 

3.5.1 Anos de vida vividos com incapacidade - YLD 

O procedimento a ser seguido é o mesmo desenvolvido no trabalho de Miraglia, 

Saldiva & Böhm (2005). Os autores se basearam na metodologia apresentada pelo estudo da 

Carga Global de Doença (Global Burden of Disease - GPD) de Christopher J. L. Murray e Alan 

D. Lopez (1996). O GPD propõe uma alternativa para o cálculo da fração de morbidade para 

os casos em que não se considera todos os atributos associados à morbidade, como dias perdidos 

pela incapacidade de ir trabalhar, perda de produtividade no geral, entre outros. É proposta 

então uma abordagem que leva em consideração um fator de incapacidade e a prevalência das 

doenças sobre a população.  

As tabelas a seguir trazem dados de incapacidade e prevalência ajustados por Miraglia, 

Saldiva & Böhm (2005) para a cidade de São Paulo.  
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Tabela 4 - Classes de grau de incapacidade e pesos de gravidade recomendada por especialistas de doenças 

associadas à poluição do ar em São Paulo (baseado nos resultados do GBD).  

 
Fonte: (MIRAGLIA; SALDIVA; BÖHM, 2005). 

 

Tabela 5 - Prevalência das doenças.  

 
Fonte: (MIRAGLIA; SALDIVA; BÖHM, 2005) 

  

 

Sem os recursos necessários para serem obtidos os mesmos dados para o município de 

Florianópolis, prosseguiu-se com os mesmos dados. Então, para saber quantos anos de vida 

foram prejudicados por terem sido vividos com incapacidades de saúde segue a Equação 3. 

𝑌𝐿𝐷𝑑 = 𝑃𝑑 × ∑ 𝐺𝑚(𝑖) × 𝐷(𝑖)
𝑛
𝑖=1                                                                                  (3) 

 

Onde P é a prevalência para cada doença, 𝐺𝑚 é a média do intervalo de cada peso de 

gravidade referente ao grau de incapacidade, D é a porcentagem de quantas pessoas 

desenvolveram a doença em determinado grau de incapacidade e n é a quantidade de graus 

desenvolvidos em cada variável epidemiológica, podendo variar de uma variável para outra. 

Para o YLD não se tem um valor diferente para cada idade, mas sim para cada variável 

epidemiológica. Entretanto, para se saber quantos dos anos prejudicados foram causados por 

inalação de material particulado, segue o mesmo modelo da Equação 3, basta fazer a 

comparação com a Equação 4.  

𝑌𝐿𝐷𝑑(𝑎𝑟) = 𝑌𝐿𝐷𝑑 × 𝐼𝐻𝑑 × 𝑅𝑅𝑑                                                                                  (4) 
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Onde 𝐼𝐻𝑑 é a quantidade de internação hospitalar causada por determinada doença e 

𝑅𝑅𝑑 o risco relativo de a doença ter sido desenvolvida pela inalação de material particulado 

presente no ar.  

 

3.5.2 Anos de vida perdidos por causa de morte prematura - YLL 

Os anos de vida perdidos são calculados pela Equação 5.  

𝑌𝐿𝐿𝛼 =
𝐾𝐶𝑒𝑟𝛼

(𝑟+𝛽)2
[−𝑒−(𝑟+𝛽)(𝐿+𝛼)[−(𝑟 + 𝛽)(𝐿 + 𝛼) − 1]−𝑒−(𝑟+𝛽)𝛼[−(𝑟 + 𝛽)𝛼 − 1]] +

1−𝐾

𝑟
(1 − 𝑒−𝑟𝐿)                                                                                      (5) 

Onde r é taxa de desconto, K é o fator de modulação para ponderação de idade, C é uma 

constante, α é a idade de morte, L é a expectativa de vida para a idade α (Tabela 6), e β é o 

parâmetro em função da ponderação de idade. Foram adotados para os parâmetros r, K, C e β 

os valores de 3%, 1, 0.1658 e 0.04, respectivamente, recomendados pela Global Burden of 

Disease (GBD).  

 

Tabela 6 - Expectativa de vida de um brasileiro – Ano base: 2018. 

Idade Expectativa de vida 

0 76,3 

1 76,3 

5 72,4 

10 67,5 

15 62,6 

20 57,9 

25 53,3 

30 48,7 

35 44,1 

40 39,5 

45 35,0 

50 30,7 

55 26,5 

60 22,6 

65 18,8 

70 15,3 

75 12,3 

80 9,6 

Fonte: (IBGE, 2019) 

 



20 

 

Como os valores de idade de morte α e a respectiva expectativa de vida L, são 

parâmetros variáveis, é calculado um valor de 𝑌𝐿𝐿𝛼. E para encontrar quantos anos de vida são 

perdidos por doenças desenvolvidas por inalação de material particulado e que leve à óbito, 

aplica-se a Equação 6. 

𝑌𝐿𝐿𝛼𝑑(𝑎𝑟) = 𝑌𝐿𝐿𝛼 × 𝑂𝑏𝛼𝑑 × 𝑅𝑅𝑑                                                                               (6) 

Onde 𝑂𝑏𝛼𝑑  é a quantidade de óbito, com idade α, causado por determinada doença e 

𝑅𝑅𝑑 o risco relativo de a morte ter sido causada pela doença desenvolvida pela inalação de 

material particulado presente no ar.  

 

3.6 CÁLCULO DO CUSTO DE SÁUDE 

Trabalhando com as estimativas acessíveis é possível conhecer valores aproximados do 

quanto é gasto com saúde na área de estudo. No caso dos custos causados pela inalação de 

material particulado da atmosfera aplica-se a Equação 7. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝐷𝐴𝐿𝑌 × 
𝑉𝑆𝐿

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                                                     (7) 

Onde DALY é a somatória dos anos perdidos por causa da morte (YLL) e por anos 

vividos com incapacidade (YLD), VSL o valor estatístico de uma vida e Expectativa, 

intuitivamente é a expectativa de vida da população em estudo. 

 

3.7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Com a obtenção do custo, a partir da valoração dos DALY, chegamos em valores fixos, 

que podem descrever de forma superficial a estimativa que é objeto desta pesquisa, visto que o 

resultado final é consequência da entrada de muitas variáveis, que podem, ou não, carregar um 

certo grau de incerteza, mesmo que se busque sempre obter dados confiáveis.  

Na busca pela obtenção de cenários mais amplos e prováveis, foi implementada a 

análise de sensibilidade com uso do Método de Monte Carlo. O objetivo no uso do método para 

o estudo é ampliar o tamanho da amostra por meio da geração de valores aleatórios, dentro da 

faixa de variação possível verificada nos dados brutos. A equação 8 descreve o procedimento 

básico do cálculo: 

𝑋 = (𝑋𝑚á𝑥 −  𝑋𝑚í𝑛)  × 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑛) + 𝑋𝑚í𝑛                                                                 (8) 



21 

 

Onde Xmáx e Xmín representam o valor máximo e mínimo, respectivamente, dos valores 

observados na amostra bruta, rand é uma função de geração e valores aleatórios e n é a 

quantidades de valores aleatórios que se deseja obter para a variável X.  

Dessa forma, o método foi aplicado em duas partes: primeiramente no Risco Relativo 

(que é variável de entrada para o YLD e YLL) e posteriormente em cima do valor estatístico da 

Vida (VSL).   

Conforme visto na Equação 2, o RR requer como dados de entrada o coeficiente β da 

regressão de Poisson e a concentração média de MP10. A simulação foi aplicada em ambos, 

resultando em uma nova amostra de RR, fruto de operações escalares entre as variáveis. 

De igual modo, para a nova amostra do VSL, foi necessário adotar um valor máximo 

e mínimo, dentro das possibilidades avaliadas para o Brasil. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 VARIABILIDADE TEMPORAL DA CONCENTRAÇÃO DE MP10, INTERNAÇÕES 

HOSPITALARES E ÓBITOS RELACIONADOS À QUALIDADE DO AR 

Para início de análise, foram geradas as médias mensais (Figura 5 (a)) e anuais (Figura 

5 (b)) das concentrações de MP10 registradas pelo AGV para os anos de 2014 a 2019. Cabe 

mencionar que houveram meses em que poucos dados foram registrados, com destaque para o 

ano de 2016,  embora o ideal seja que a coleta de dados fosse diária para melhores resultados. 

As observações mensais para todo o período analisado podem ser consultadas no Apêndice A. 

 É possível verificar que as medianas das concentrações registradas superam os limites 

de 10µg/m³ para MP2,5 e de 20 µg/m³ para MP10 recomendados pela OMS ao longo dos anos 

avaliados, sendo que somente nos meses de janeiro e fevereiro as medianas ficaram abaixo de 

20 µg/m³. De maneira geral, a maior parte das médias das concentrações de MP10 se distribui 

entre 20 e 30 µg/m³, com valores individuais ultrapassando 40 µg/m³. A concentração máxima 

registrada ocorreu em dezembro de 2016, com 62,38µg/m³.   

Apesar do aumento da urbanização ser responsável pela elevação dos níveis de 

poluição de modo geral, não foi observado um efeito sobre as concentrações ao longo dos anos 

para o poluente em questão. Também não há clareza quanto à sazonalidade mensal das 

concentrações.  
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Figura 5 – Concentração média (a) mensal e (b) anual de MP10 captada pelo AGV de 2014 – 2019.  

 
A nível de comparação, também foram gerados gráficos do tipo boxplot dos dados de 

internação hospitalar e óbitos registrados no Sistema do DataSUS, para análise mensal (Figura 

6 e Figura 7) e anual (Figura 8 e Figura 9).  

Na análise mensal, diferentemente dos dados de concentração, verificou-se um padrão 

claro de aumento nas incidências de internação e óbitos para as doenças respiratórias entre os 

meses mais frios do ano, sobretudo nas estações de outono e inverno. Estas estações são 

conhecidas pelo aumento do número de casos de problemas de saúde, principalmente ligados 

ao sistema respiratório. Para as doenças cardiovasculares (Figura 6 e Figura 7 (a)), a 

sazonalidade não foi observada.  

Devido ao lag de resposta de internação para as doenças cardiovasculares, observado 

por Knihs (2019), foi aplicada a lacuna de um mês para os dados de morbidade e mortalidade. 

Ainda assim, não se nota um padrão nítido que associa as emissões de MP10 ao número de 

internações e óbitos para as doenças cardiovasculares, tampouco se verifica que há um aumento 

nas incidências nos meses mais frios.  

É relevante destacar que essa sazonalidade temporal mais intensa sobre as internações 

e óbitos, em comparação às concentrações, pode ser explicada por fatores do clima, como 

temperatura, pressão e umidade, que não foram avaliados nesta pesquisa.  
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Figura 6 - Gráfico boxplot das internações hospitalares, em número de atendimentos/mês, registradas no sistema 

DATASUS para o município de Florianópolis/SC. Os resultados estão apresentados por grupo de risco: (a) 

doenças cardiovasculares para adultos com idade > 40 anos (C40); (b) doenças respiratórias para crianças de 

idade < 5 anos (R05); e (c) doenças respiratórias para adultos de idade > 40 anos (R40). 
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Figura 7 - Gráfico boxplot do número de óbitos, em número de ocorrências por mês, para o município de 

Florianópolis/SC. Os resultados estão apresentados por grupo de risco: (a) doenças cardiovasculares para adultos 

com idade > 40 anos (C40); e (b) doenças respiratórias para adultos de idade > 40 anos (R40). 

 

Em relação aos dados anuais, também não há um padrão de crescimento no número de 

internações e óbitos ao longo do tempo. Da mesma forma, não se evidencia uma relação direta 

com as concentrações de MP10 apresentadas. 

É de se notar, porém, que os grupos de doenças (C40, R05 e R40) apresentam um 

comportamento semelhante entre si, tanto no número de internações quanto em óbitos.  
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Figura 8 – Gráfico boxplot das internações hospitalares, em número de ocorrências por ano, para o município de 

Florianópolis/SC. Os resultados estão apresentados por grupo de risco: (a) doenças cardiovasculares para adultos 

com idade > 40 anos (C40); (b) doenças respiratórias para crianças de idade < 5 anos (R05); e (c) doenças 

respiratórias para adultos de idade > 40 anos (R40).  
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Figura 9 - Gráfico boxplot do número de óbitos, em número de ocorrências por ano, para o município de 

Florianópolis/SC. Os resultados estão apresentados por grupo de risco: (a) doenças cardiovasculares para adultos 

com idade > 40 anos (C40); e (b) doenças respiratórias para adultos de idade > 40 anos (R40). 

 
 

4.2 RISCO RELATIVO ASSOCIADO AO MP10 EM FLORIANÓPOLIS  

4.2.1 Regressão linear  

A partir dos dados das concentrações, internações e óbitos, pôde então ser aplicada a 

regressão de linear para avaliar a relação entre as variáveis, para posteriormente calcular o Risco 

Relativo associado.  

A Tabela 7 apresenta a variável β do modelo de regressão de Poisson e o respectivo 

erro padrão - EP associado para cada grupo de risco analisado. Os resultados também são 

apresentados graficamente para as internações na Figura 10 e para os óbitos na Figura 11. 

Percebe-se claramente que os maiores erros estão associados aos anos com menor quantidade 

de dados de concentração disponíveis, sendo esses 2014 e 2016.  

De modo geral, o beta e o erro demonstram se comportar de maneira semelhante, 

exceto nos anos em que o erro associado foi maior. Os menores valores de beta ocorreram em 

2016 e 2017 e os maiores em 2019. O que se verifica nessa análise é que as internações e óbitos 

aparentam ter uma influência maior sobre o comportamento do beta do que as concentrações 

de MP10. 
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Tabela 7 – Saídas do modelo de regressão linear de Poisson, aplicado para as concentrações e ocorrências de 
internação hospitalar e óbitos. Os resultados são apresentados por grupo de risco.  

  Internações Óbitos 

Ano  
C40 R05 R40 C40 R40 

β EP β EP β EP β EP β EP 

2014 0,15343 0,00146 0,11170 0,00296 0,13818 0,00187 0,06993 0,00619 0,08447 0,00468 

2015 0,16820 0,00087 0,10971 0,00164 0,12519 0,00122 0,08897 0,00327 0,07615 0,00307 

2016 0,14403 0,00106 0,06540 0,00205 0,07991 0,00131 0,07623 0,00422 0,05030 0,00325 

2017 0,10492 0,00056 0,10518 0,00143 0,11833 0,00109 0,05846 0,00212 0,07042 0,00286 

2018 0,18578 0,00083 0,14188 0,00154 0,15570 0,00127 0,09638 0,00297 0,09238 0,00312 

2019 0,21627 0,00093 0,16856 0,00187 0,18013 0,00162 0,11055 0,00357 0,10490 0,00405 

Média 0,16210 0,00095 0,11707 0,00192 0,13290 0,00140 0,08342 0,00372 0,07977 0,00350 

 

Figura 10 – Variáveis beta e erro padrão do modelo de regressão linear de Poisson, aplicado para as 

concentrações e ocorrências de internação hospitalar. Os resultados são apresentados por grupo de risco. 

 

 

Figura 11 - Variáveis beta e erro padrão do modelo de regressão linear de Poisson, aplicado para as 

concentrações e ocorrências de óbitos. Os resultados são apresentados por grupo de risco. 
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4.2.2 Risco Relativo  

Uma vez calculado o beta da regressão linear, é então obtido o risco relativo associado 

às concentrações de MP10 no município. A concentração média no período (X0) foi de 25,53 

µg/m³ e a concentração padrão utilizada foi de 10 µg/m³, considerando o cenário ideal e mais 

restritivo, conforme dito anteriormente.  

Os resultados estão apresentados na Tabela 8 a seguir, assim como sua representação 

gráfica para as internações (Figura 12) e óbitos (Figura 13).   

Nota-se que o Risco Relativo descreve o mesmo comportamento da variável beta da 

regressão linear, apresentando uma queda nos anos de 2016 e 2017 e crescendo novamente nos 

anos seguintes. Pela tabela identifica-se que o risco associado às internações é maior, com valor 

médio de aproximadamente 12,9%, em relação ao risco médio de ir à óbito de 7,5%. Fazendo 

um comparativo entre os grupos de doenças, verifica-se um risco maior de internação para as 

doenças cardiovasculares em adultos de idade > 40 anos (15,4%) e menor para as doenças 

respiratórias em crianças < 5 anos (10,9%). Para os óbitos, o risco manteve-se próximo à média 

calculada em ambos os grupos de doenças. O risco relativo máximo observado, foi de 18,0% 

para doenças cardiovasculares em adultos de idade > 40 anos no ano de 2019.  

 

Tabela 8 - Risco relativo (RR) anual associado às concentrações de MP10 em relação à cada grupo de risco. 
 Internações  Óbitos 

Ano C40 R05 R40 
Média 

anual 
      C40    R40 

Média 

anual 

2014 1,1446 1,1033 1,1294 1,1258  1,0635 1,0772 1,0704 

2015 1,1596 1,1014 1,1165 1,1258  1,0815 1,0693 1,0754 

2016 1,1352 1,0593 1,0729 1,0891  1,0694 1,0453 1,0573 

2017 1,0968 1,0970 1,1098 1,1012  1,0528 1,0640 1,0584 

2018 1,1777 1,1330 1,1469 1,1526  1,0886 1,0847 1,0866 

2019 1,2097 1,1600 1,1718 1,1805   1,1022 1,0968 1,0995 

Média 1,1539 1,1090 1,1246 1,1292  1,0763 1,0729 1,0746 
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Figura 12 – Risco Relativo anual de Internação associado às concentrações de MP10 em Florianópolis. Os 

resultados estão apresentados por grupo de risco.    

 

Figura 13 - Risco Relativo anual de Óbito associado às concentrações de MP10 em Florianópolis. Os resultados 
estão apresentados por grupo de risco.    

 

4.2.3 Análise de Sensibilidade do Risco Relativo  

Tendo ciência do comportamento das variáveis de entrada no cálculo do risco, 

procurou-se minimizar as incertezas por meio da análise de sensibilidade.  

O que verificamos é que a implementação da metodologia é sensível ao número de 

dados de concentração de poluente disponíveis e que há uma faixa de erro associada ao 

coeficiente β da regressão linear. Desta forma, optou por ampliar a amostras com Monte Carlo, 

considerando as incertezas do método, de modo a obter uma de faixa de variação possível do 

risco associado. 
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Para trabalhar no cenário de amostras ampliadas, foi considerado n = 10.000, ao 

verificar que os resultados ofereciam boa estabilidade, sem oscilações significativas quando 

projetados repetidamente.   

Para as concentrações, foi levado em consideração a máxima e a mínima observadas 

em todo o período, sendo essas MPmín = 9,83µg/m³ (set/2016) e MPmáx = 62,38µg/m³  

(dez/2016). Já a variável β, foi variada na margem do erro padrão associado à regressão (para 

mais e para menos). A nova projeção do risco é apresentada na Figura 14 para as internações e 

na Figura 15 para os óbitos. Adicionalmente, a faixa é comparada com os valores de RR 

anteriormente calculados, aqui denominados por “RR bruto”.  

O que se percebe é que, de fato, o risco variou consideravelmente em relação aos 

valores anteriores, chegando próximos a duplicar, considerando as medianas calculadas. Como 

exemplo, temos o risco máximo observado de 18,0% para a categoria C40 nas internações 

hospitalares. A modelagem resultou, para esta mesma categoria, em um risco médio de 

aproximadamente 30% e máximo de 46%.  

Uma parcela significativa para este comportamento pode ser atribuída à variação das 

concentrações, uma vez que a média geral do período é de 25,53 µg/m³, em relação à máxima 

de 62,83 µg/m³ considerada na modelagem.  
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Figura 14 – Gráficos boxplot da estimativa do Risco Relativo de Internação com amostra ampliada (n = 10.000); 

e respectivos valores brutos sem aplicação do Monte Carlo. Os resultados estão apresentados por grupo de risco: 

(a) doenças cardiovasculares para adultos com idade > 40 anos (C40); (b) doenças respiratórias para crianças de 

idade < 5 anos (R05); e (c) doenças respiratórias para adultos de idade > 40 anos (R40). 
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Figura 15 - Gráficos boxplot da estimativa do Risco Relativo de morte com amostra ampliada (n = 10.000); e 

respectivos valores brutos sem aplicação do Monte Carlo. Os resultados estão apresentados por grupo de risco: 

(a) doenças cardiovasculares para adultos com idade > 40 anos (C40); e (b) doenças respiratórias para adultos de 

idade > 40 anos (R40). 

 

 

4.3 ESTIMATIVA DE CUSTOS NA SAÚDE AO MP10 EM FLORIANÓPOLIS  

4.3.1 Estimativa de Anos Prejudicados e Perdidos - DALY 

Uma vez estimado o Risco Relativo de morbidade e mortalidade associado ao MP10, 

puderam ser calculadas as componentes YLD e YLL do DALY.  

A Tabela 9 apresenta o quantitativo do ônus estimado para o município, em total de 

anos de vida perdidos por causa de morte e incapacidade. O total de DALYs estimados foi de 

1605. Em termos mais práticos, quando dividido pela população total, encontra-se o ônus 

individual passível a cada cidadão. Cabe mencionar que os valores calculados foram 

arredondados, por se tratar de uma unidade inteira. A Figura 16 apresenta os DALYs 

encontrados de forma gráfica. 

De maneira geral, é possível verificar que as perdas em termos de YLL prevalecem 

sobre os YLD. No entanto não há tanta discrepância entre um e outro, quanto sugerido pela 

Organização Europeia - OECD (2014), que aponta que os YLDs costumam representar somente 

5% dos DALYs totais acometidos à poluição do ar.  
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Tabela 9 – Total de YLDs, YLLs e DALYs estimados em função da poluição do ar entre 2014 e 2019. 

  

  

Internações - YLD Óbitos - YLL DALYs 

(anos) C40 R05 R40 C40 R40 

2014 53 5 39 56 80 233 

2015 65 5 35 104 65 274 

2016 60 4 24 86 52 226 

2017 41 6 35 69 58 209 

2018 79 9 48 124 100 360 

2019 105 11 53 89 45 303 

Σ 403 40 234 528 400 1.605 

 

Figura 16 - Total de YLDs, YLLs e DALYs estimados em função da poluição do ar entre 2014 e 2019: À 

esquerda da figura tem-se os YLDs em função das internações e à direita os YLLs em função dos óbitos. 

  

 

Analisando os dados anualmente, percebe-se que as internações mantêm o mesmo 

comportamento do Risco Relativo – RR. Os óbitos também apresentam este mesmo 

comportamento. Contudo há uma influência externa no ano de 2019, que leva à queda dos 

valores naquele ano. Cabe destacar que, diferentemente das internações, os óbitos 

contabilizados no YLL são obtidos da plataforma DataSUS por idade α, podendo levar a 

diferenças na estimativa em função das idades. Os óbitos por idade estão disponíveis para 

consulta no Apêndice B.  

 

4.3.2 Estimativa de Custos  

Por último, resta estimar o custo associado às emissões de MP10, relacionando os 

DALYs encontrados ao valor da vida estatística (VSL). O VSL adotado foi o valor médio do 

intervalo proposto por Rocha et al. (2019), igual a 3,05 milhões de reais. Este foi considerado 
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representativo para o presente trabalho, uma vez que sua determinação intencionou a obtenção 

do custo econômico da poluição do ar no Brasil para uso pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) do Governo Federal.  

A partir de então, com aplicação da Equação 7, foram calculados os custos para o 

município (Tabela 10), considerando a expectativa de vida igual a 76,3 anos, conforme 

apresentado na Tabela 6. Identifica-se que o maior custo está atrelado aos óbitos por doenças 

cardiovasculares em adultos (>40 anos); e o menor às internações por doenças respiratórias em 

crianças (< 5 anos). O ônus total estimado foi de aproximadamente 64,2 milhões de reais.  

 

Tabela 10 – Custos associados ao ônus de vida devido à poluição do ar no município de Florianópolis, por grupo 

de risco, entre os anos de 2014 e 2019.   

  

  

Internações - YLD Óbitos - YLL 
Total (R$) 

C40 R05 R40 C40 R40 

2014 2.118.611 199.869 1.558.978 2.238.532 3.197.903 9.313.893 

2015 2.598.296 199.869 1.399.083 4.157.274 2.598.296 10.952.818 

2016 2.398.427 159.895 959.371 3.437.746 2.078.637 9.034.076 

2017 1.638.925 239.843 1.399.083 2.758.191 2.318.480 8.354.522 

2018 3.157.929 359.764 1.918.742 4.956.750 3.997.379 14.390.564 

2019 4.197.248 439.712 2.118.611 3.557.667 1.798.820 12.112.058 

Σ 16.109.436 1.598.952 9.353.866 21.106.160 15.989.515 64.157.929 

 

As figuras a seguir representam de forma gráfica os custos associados a cada um dos 

grupos de risco analisados, para as internações (Figura 17) e para os óbitos (Figura 18). 

Evidencia-se a relação direta com os YLLs e YLDs da Figura 16, havendo um ônus maior para 

as doenças cardiovasculares em adultos de idade > 40 anos em ambos os cenários, seguido pelas 

doenças respiratórias em adultos de idade > 40 anos e por último, para as doenças respiratórias 

em crianças de idade < 5 anos (somente para as internações).  
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Figura 17 – Custos estimados devido à poluição do ar por conta do risco de internação para o município, nos três 

cenários avaliados.  

 

 

Figura 18 – Custos estimados devido à poluição do ar por conta do risco de óbito para o município, nos dois 

cenários avaliados. 

 

 

4.3.3 Análise de Sensibilidade do Custo  

A maior sensibilidade no cálculo do custo pode ser atribuída ao valor estatístico da 

vida, por ser de grande peso para o resultado final. Conforme posto no item anterior, os valores 

de Rocha et al. (2019) foram considerados adequados para o estudo. Neste caso, foi trabalhado 

então com o intervalo inteiro proposto pelos autores: VSLmín = R$ 2,17 milhões e VSLmáx = 

R$3,93 milhões (apresentados na Tabela 2). Novamente atribuiu-se n = 10.000. 
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Como o valor da expectativa de vida, é reajustado a cada ano, não foi considerado um 

fator de incertezas na análise. Para melhores resultados, considerou-se o risco relativo de 

amostra ampliada para o DALY.  

De acordo com as figuras a seguir, os resultados se apresentam de forma bastante 

acentuada, em comparação aos gráficos das respectivas Figura 17 e Figura 18. Dado que o VSL 

variou em uma faixa constante de valores, é mais certeiro atribuir esse aumento ao RR.  

 

 

Figura 19 – Gráfico boxplot dos custos estimados para o município de Florianópolis/SC por ano. Os resultados 

estão apresentados por grupo de risco: (a) doenças cardiovasculares para adultos com idade > 40 anos (C40); (b) 

doenças respiratórias para crianças de idade < 5 anos (R05); e (c) doenças respiratórias para adultos > 40 anos 

(R40), com n = 10.000. 
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Figura 20 - Gráfico boxplot dos custos estimados para o município de Florianópolis/SC por ano. Os resultados 

estão apresentados por grupo de risco: (a) doenças cardiovasculares para adultos com idade > 40 anos (C40); e 

(b) doenças respiratórias para adultos > 40 anos (R40), com n = 10.000. 

 

 

 

Por fim, ao somar os custos das internações com os óbitos, tem-se como resultado o 

possível custo total estimado para o município, considerando-se emissões de MP10 em seus 

cenários mais favoráveis (9,83µg/m³) e no cenário mais crítico até então observado, com 

concentrações de MP10 de até 62,38µg/m³. É de se notar que a concentração mais baixa se 

aproxima do valor limite recomendado pela OMS, de até 10µg/m³, enquanto que a concentração 

máxima excede esse valor em mais de 6 (seis) vezes.  

Deste modo, é possível inferir que, caso as emissões tivessem sido relativizadas a nível 

limite previsto pela OMS, o benefício econômico no período analisado poderia representar em 

torno de 81 milhões de reais aos cofres públicos. No pior cenário, poderia representar um ônus 

no dobro do custo atual. Os resultados são apresentados na Tabela 11 e também de forma gráfica 

na Figura 21. Os outliers não foram considerados.  

Vale ressaltar que os valores estimados não representam o custo real acometido ao 

município, visto que a metodologia utilizada objetiva obter uma estimativa que se relaciona ao 

valor, posto em termos monetários, que a população atribui à redução do risco de morte e 

adoecimento por conta da poluição do ar, por meio de suas escolhas individuais. 

No Apêndice C é proposta uma visualização facilitada sobre o comportamento das 

variáveis concentração, internação e óbitos, e sua influência no custo final, considerando as 

discussões apresentadas.   
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Tabela 11 – Estimativa ampliada dos custos associados ao ônus de vida devido às emissões de MP10 no 

município de Florianópolis, entre os anos de 2014 e 2019.   

Ano Custo mínimo (R$) Custo máximo (R$) Mediana do custo (R$) 

2014 267.860 23.770.723 11.967.662 

2015 294.590 27.347.269 14.194.776 

2016 209.990 23.373.905 11.574.981 

2017 190.640 20.868.710 10.664.234 

2018 398.600 37.706.661 18.689.465 

2019 339.020 31.802.312 15.770.857 

Σ 1.700.700 164.869.580 82.861.975 

 

Figura 21 - Gráfico boxplot dos custos totais estimados para o município de Florianópolis/SC por ano, com n = 

10.000.  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho apresentou uma estimativa dos custos associados às concentrações 

de MP10 para o município de Florianópolis com uso de análises de sensibilidade, intencionando 

colaborar com a gama de estudos na área, ainda pouco explorada, sobretudo na região estudada.  

Para avaliar o impacto econômico associado às concentrações foi, primeiramente, 

necessário entender a influência do poluente em questão sobre os eventos de morbidade e 

mortalidade. Os resultados não permitiram conclusões exatas quanto à associação e a 

variabilidade temporal das variáveis, mas foi possível verificar que as ocorrências de internação 

e óbito se relacionavam entre si, nos grupos de doenças analisados.  

Na estimativa do Risco Relativo confirmou-se a sensibilidade do método à quantidade 

de dados de concentração disponíveis. Ainda assim, os valores encontrados foram 

consideráveis, sobretudo nas internações das categorias de idade > 40 anos, chegando a 

representar um risco que supera os 18% para as doenças cardiovasculares. A maior influência 

sobre o risco foi atribuída aos dados de internação e óbito, ao descreverem um comportamento 

similar ao beta da regressão linear e, consequentemente, ao risco. Ao implementar a análise de 

sensibilidade, ainda foi verificado que o risco apresentado pode chegar próximo de duplicar, 

quando as concentrações de MP10 estiverem próximas às máximas observadas no período. 

Finalmente, a perda em anos de vida por morte e incapacidade (DALY) foi de 1605 

anos, resultando em um ônus estimado em R$ 64,2 milhões para o município. Na falta de um 

VSL nacional consolidado para as análises de risco associadas à poluição do ar, encara-se seu 

uso como um dos principais fatores de incertezas e discrepâncias nos estudos já realizados. 

Com aplicação do Monte Carlo, foi possível adotar uma faixa de VSL maior e considerar a 

influência do RR sobre a estimativa, resultando em custo médio de R$ 82,9 milhões, que 

poderia novamente ter seu valor dobrado, caso os níveis de concentração de MP10 se 

concentrem no pior cenário observado. 

Uma recomendação para trabalhos futuros é a valoração dos DALY com uso do Valor 

estatístico por ano de vida perdido (VOLY – Value of a Life Year), de modo a encarar a 

poluição do ar como contribuinte para a redução dos anos de vida, ao invés de principal 

causadora de morte. Também é recomendado repetir a metodologia, selecionando apenas os 

grupos de idade acima dos 60 anos, por ser considerada a faixa de idade a partir da qual se 

esperam acometimentos mais severos à saúde. Além disso, os fatores do clima também podem 

ser analisados, permitindo responder com clareza quanto ao comportamento das concentrações.   
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APÊNDICE A 

 

Figura 22 – Gráfico boxplot de todas as concentrações de MP10 captadas pelo AGV durante o período de agosto 

de 2014 a dezembro de 2019. 
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APÊNDICE B 

 

Figura 23 - Óbitos ocorridos para o grupo de doenças cardiovasculares de idade > 40 anos (C40) por idade α.  

 

Ano 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Total anual 

2014 2 5 5 12 7 13 10 9 36 99 

2015 3 6 9 14 14 15 18 21 45 145 

2016 7 8 8 11 18 9 10 20 37 128 

2017 4 2 11 14 22 14 11 26 40 144 

2018 4 5 9 19 19 18 20 21 31 146 

2019 2 4 7 6 11 17 10 10 30 97 

 Σ 22 30 49 76 91 86 79 107 219 759 

 

Figura 24 - Óbitos ocorridos para o grupo de doenças respiratórias de idade > 40 anos (R40) por idade α 

Ano 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Total anual 

2014 2 6 5 8 8 14 17 16 58 134 

2015 4 2 3 8 13 11 9 19 54 123 

2016 2 6 8 6 11 10 23 20 61 147 

2017 3 4 3 5 9 14 9 21 53 121 

2018 5 5 8 8 10 17 22 15 48 138 

2019 0 0 6 1 4 9 5 6 36 67 

Σ 16 23 33 36 55 75 85 97 310 730 
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APÊNDICE C 

 

Figura 25 – Variáveis da metodologia. À esquerda: concentração de MP10; ao meio: internações hospitalares; e à direita o custo estimado. (a) C40; (b) R05; (c) R40. 

 

  
 

 

Figura 26 - Variáveis da metodologia. À esquerda: concentrações de MP10; no meio: eventos de óbitos; e à direita o custo estimado. (a) C40; (b) R05; (c) R40. 
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