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RESUMO 

 
Fujii RK. Avaliação da qualidade do ar em duas estações do Metrô de 

São Paulo. São Paulo; 2006. [Dissertação de Mestrado – Faculdade de 

Saúde Pública, Universidade de São Paulo]. 

 

Objetivo. Comparar a qualidade do ar externo com o ambiente interno das 

estações Clínicas e Praça da Sé do Metrô de São Paulo, quantificando e 

qualificando os contaminantes microbiológicos e atmosféricos. Propõe-se 

com este estudo promover o conhecimento de fatores sobre a qualidade do 

ar e das condições de higiene e saúde destes locais, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e usuários do sistema. 

Métodos. As amostras foram realizadas no período de Julho a Novembro de 

2005. Os fungos foram coletados com o impactador de Andersen de um 

estágio com volume de aspiração de 28 l/min por um tempo de 10 minutos 

por amostra, e como meio de cultivo Agar Sabouraud Dextrose a 4%. A 

quantificação e identificação foram feitas por meio de análises de lâminas do 

material microbiológico em microscópio óptico, coradas com azul de 

lactofenol. Para o dióxido de nitrogênio utilizou-se difusor passivo com 

trietanolamina como substância adsorvente e as análises foram realizadas 

por espectrofotometria. O difusor passivo para avaliação da concentração de 

benzeno é do tipo membrana, com carvão ativado como substância 

adsorvente e a análise por cromatografia gasosa. O tempo de exposição 

para estes amostradores foi de 30 dias. O PM10 foi medido com um monitor 

contínuo, com leitura direta. Foram instalados dois equipamentos em cada 

estação por um período de 7 dias. Resultados. Os estudos indicam a 

presença de fungos comuns com predominância para o Cladosporium sp (52 

%), Alternaria sp (17%) e Penicillium sp (13%) e em proporções semelhantes 

interna e externamente às estações. A concentração média de NO2 no 

interior das estações, foi de 73,9�J�Pñ�� (VWHV� YDORUHV� Vão semelhantes às 

medições externas realizadas com o equipamento de Espectroscópia de 

Absorção por Diferencial Óptico (DOAS) e os valores medidos pela 

estação de monitoramento da CETESB, instalado na FSP/USP. Os valores 



 

 

viii 

máximos encontrados para o benzeno foram de 5,7�J�Pñ� QR� LQWHULRU� GDV�
estações e 6,2�J�Pñ�QR�DPELHQWH�H[WHUQR��2�30���LQGLFRX�YDORUHV�HOHYDGRV�
sendo o valor médio, para a estação Clínicas de 312,4�J�Pñ� PHGLGRV� QD�
SODWDIRUPD�H�������J/m³ no mezanino, na estação Praça da Sé verificamos 

a concentração de 150,9�J�Pñ� QD� SODWDIRUPD� GD� OLQKD� �� H� ������J�Pñ� QD�
plataforma da linha 3. Conclusões. O presente estudo possibilitou a 

avaliação e comparação dos níveis de poluição ambiental interno e externo 

às estações. A constatação da predominância de fungos comuns no ar não 

indica a ausência de riscos para a saúde humana, pois o seu impacto 

depende da suscetibilidade dos indivíduos expostos. A concentração de NO2 

e benzeno encontradas no ambiente interno e externo são de mesma ordem 

de grandeza, o que indica que estes contaminantes têm a mesma fonte de 

origem. A alta concentração de PM10 representa uma maior preocupação. 

Para este contaminante deve-se avaliar a composição do material 

encontrado e seu grau de toxicidade. 

 

Descritores: Contaminantes microbiológicos; Contaminantes Atmosféricos; 

Poluição Ambiental; Qualidade do Ar; Metrô. 
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ABSTRACT 

 
Fujii, RK. Air quality evaluation in two stations of the São Paulo Subway. 

São Paulo; 2006. [Master's Degree Dissertation – School of Public Health, 

University of São Paulo]. 

 

Objective. Compare the air quality outdoors with the indoors environment at 

Clínicas and Praça da Sé Stations of the São Paulo Subway, measuring the 

quantity and quality of the existing microbiological and atmospheric 

contaminants. The purpose of this study is to promote the knowledge of 

factors related to the air quality and the health and hygiene conditions in 

these places, contributing to the improvement of the quality of life of 

employees and users of the system. Methods. The samples were taken from 

July to November 2005. The fungi were taken by one-stage Andersen 

impactor with aspiration volume of 28 l/min for a period of 10 minutes per 

sample, making use of Agar Sabouraud Dextrose at 4% for the culture. The 

quantification and identification are done by the analysis of slides with the 

microbiological material in an optical microscope, colored with lactofenol 

blue. For the nitrogen dioxide, a passive diffuser was used with 

triethanolamine as absorbing substance and the analysis was done by 

spectrophotometry, the passive diffuser used to evaluate the concentration of 

benzene is the membrane type with activated carbon as absorbing substance 

making use of gas chromatography analysis. The exposure period for these 

samplers was 30 days. The PM10 was measured with a continuous monitor, 

with direct reading. This equipment uses fibreoptic sensors for the 

identification of the size and concentration of the particles which are sucked 

by a diaphragm pump, passing through a measuring chamber which also 

measures the temperature and the air humidity. Two pieces of this equipment 

were installed in each station for a period of seven days. Results. The 

studies indicate the presence of ordinary fungi with the prevalence of 

Cladosporium sp (52%), Alternaria sp (17%) and Penicillium sp (13%) in 

similar proportions both indoors and outdoors. The indoor average 

concentration of NO2 was 69,5�g/m³. These values are similar to the outdoor 
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results obtained with the equipment for Differential Optical Absorption 

Spectroscopy (DOAS) and the values measured by CETESB control station, 

located at FSP/USP. The values found for benzene ranged from 3,8 to 

6,2�g/m³, indicating an average of 5,0�g/m³. The PM10 indicated high values 

with an average, at Clínicas Station, of 312,4 �g/m³ measured in the platform 

and 243,9 �g/m³ in the mezzanine. At Praça da Sé Station the concentration 

on the platforms was 150,9 �g/m³ for line 1 and 124,2 �g/m³ for line 3. 

Conclusions. The present study permitted the assessment and comparison 

of the environmental pollution levels inside and outside the stations. The 

verification of the predominance of common fungi in the air doesn't indicate 

the absence of risks for the human health, because it impact depends on the 

exposed individuals' susceptibility. The concentration of NO2 and benzene 

found in the internal and external atmosphere are of same order of 

greatness, what indicates that these pollutants have the same origin source. 

The high concentration of PM10 represents a larger concern. This pollutant it 

should be evaluated the composition of the found material and  his toxicity 

degree. 

 

Descriptors: Microbiological Contaminants; Atmospheric Contaminants 

Environmental Pollution; Air Quality; Subway. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Metrô da cidade de São Paulo é responsável pela operação e 

expansão do transporte metroviário, sistema de alta capacidade e articulador 

do transporte público na Região Metropolitana. Operando em 60,5 km de 

extensão com 54 estações, sendo 29 subterrâneas, distribuídas entre as 

linhas 1-Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2-Verde (Imigrantes - Vila Madalena), 

3-Vermelha (Corinthians-Itaquera/Barra Funda) e 5-Lilás (Capão Redondo - 

Largo Treze), transporta 2,7 milhões de passageiros diariamente (METRÔ, 

2006). 

 

A concentração dos agentes contaminantes em um espaço fechado, 

decorrentes das condições de instalação e conservação de determinados 

ambientes ou de agentes poluidores externos, em um espaço fechado 

tornou-se um indicador da qualidade de ar em recintos fechados. Este 

marcador epidemiológico vem sendo usado para controlar sistemas de 

ventilação e como uma medida de verificação da renovação de ar externo, 

por meio de Padrões Referenciais e Normas Técnicas. Assim, a medida da 

concentração de agentes como: CO, CO2, NO, NO2, partículas em 

suspensão, aldeídos, compostos orgânicos voláteis, microorganismos entre 

outros, pode ser usada para avaliar a taxa de ventilação, determinando a 

proporção de ar renovado que está misturado com o ar recirculado, 

indicando a qualidade do ar nestes recintos. Trata-se de agentes com 

capacidade de agredir o ser humano, com sua sintomatologia vinculada à 

concentração e exposição observadas em ambientes fechados.   

 

O Ministério da Saúde preocupado com esta situação publicou a 

Portaria no 3523 de 28/08/98 e a Resolução no 9 de 16/01/03 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA, baseadas nas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1983) que estabelece padrões de 

controle microbiológico, temperatura, umidade, velocidade do ar, 

concentração de aerodispersóides para a qualidade do ar (MS, 1998 e 2003) 

em ambientes climatizados artificialmente. 
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Mediante estas situações tem aumentado a preocupação com a 

qualidade do ar interior não apenas no que se refere à legislação trabalhista 

(Portaria no 3214 de 08/06/78), mas também com os problemas 

respiratórios, alérgicos, estresse físico e mental que se desenvolvem ao 

longo dos anos devido à exposição permanente nestes locais. 

 

 

1.1 CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA 

 

Os contaminantes microbiológicos, tais como bactérias, fungos, 

leveduras, ácaros são potenciais agentes patogênicos para infecções e 

alergias. Na maioria das vezes a exposição a estes agentes estão 

relacionados com um sistema de ventilação mal desenhado e de 

manutenção deficiente que são fatores propícios para a proliferação dos 

poluentes microbiológicos. Além disso, a temperatura e umidade relativa do 

ar elevada, a liberação de gases poluentes, os serviços de limpeza 

insuficientes ou mal feitos podem também intensificar a produção de 

partículas sólidas suspensas criando um ambiente propicio a proliferação 

microbiológica. 

 

O grau de comprometimento da qualidade do ar em determinado local 

requer um sistema de monitoramento que leve em conta, além do 

acompanhamento dos níveis de poluição em longo prazo, a possibilidade de 

ocorrência de episódios agudos de poluição do ar. Estudos dessa natureza, 

utilizando como tecnologia, sistemas que monitoram a qualidade do ar têm 

sido utilizados em alguns metrôs de cidades como, por exemplo: Cairo, 

Praga, Estocolmo, Berlim, Helsinque entre outros e assim, servem como 

referência para este estudo. 

 

Estudos quantitativos e qualitativos foram realizados analisando as 

condições do ar em suspensão tanto ao ar livre e em recinto fechado em 

ambientes como hospitais, escolas, residências e edifícios. Entretanto 

existem poucos estudos sobre a ocorrência de microorganismos em 
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ambientes de metrô, como por exemplo, a investigação dos níveis de 

microorganismos no ar em três estações de estrada de ferro subterrânea de 

Budapeste, Hungria (SZAM e col., 1980) e um estudo realizado no metrô do 

Cairo, Egito (AWAD, 2002). Os autores descobriram bactérias patogênicas 

observando uma correlação entre o nível de bio-contaminante, número de 

passageiros e o tamanho do espaço onde nuvens de pó podem conter alta 

concentração de esporos, fungos e bactérias agregado às partículas em 

suspensão tornando-se um problema para as pessoas com 

hipersensibilidade.  

 

 

1.1.1 Fungos 

 

Segundo a classificação de WHITTAKER (1959) os fungos pertencem 

ao reino Fungi. As 10.000 espécies identificadas de fungos terrestres são 

divididas em quatro classes: Ascomycetes, Zygomycetes, Basidiomycetes, e 

Deuteromycetes (COLUMBIA ENCICLOPEDIA, 2001).   

 

É dentro da classe Ascomycetes que se encontram a grande parte dos 

fungos de importância para a qualidade do ar dos ambientes interiores, com 

poucos Basidiomycetos e Zygomycetos também de alguma importância 

(BURGE, 2000). 

 

Os fungos são organismos eucariontes que, como as algas, têm 

parede celular rígida e podem ser uni ou multicelulares. Entre os fungos 

classificados como microorganismos estão aqueles que são multicelulares, 

produzem estruturas filamentosas microscópicas e são freqüentemente 

chamados de bolores, enquanto as leveduras são fungos unicelulares. Nos 

bolores, as células são cilíndricas e estão ligadas nas extremidades para 

formar um filamento denominado hifa, que pode apresentar esporos. Os 

fungos produzem esporos sexuados e assexuados. Os esporos sexuados 

são produzidos como um resultado da fusão de gametas. Já a formação dos 

esporos assexuados não envolve gametas, cada talo pode produzir 
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centenas de milhares de esporos assexuados, que são produzidos pelas 

hifas aéreas. Os esporos sexuados são produzidos menos freqüentemente e 

em menor número do que os esporos assexuados (PELCZAR, 1996).  

 

O esporo corresponde a uma estrutura geralmente mais resistente do 

que o micélio, e são produzidos diante de condições adversas e oferecem a 

real garantia de que a espécie será perpetuada. Depois de liberados os 

esporos ficam a mercê de fatores bióticos e abióticos que viabilizarão uma 

dispersão mais eficiente ou não (PUTZKE e PUTZKE, 2002).  

 

A dispersão dos esporos na natureza é feita por várias vias: animais, 

homem, insetos, água e, principalmente, pelo ar atmosférico (TRABULSI e 

col., 1999), através dos ventos. Os esporos podem ser hidrofóbicos (para 

dispersão em tempos secos) ou hidrofílicos (para dispersão em tempos 

úmidos) (BURGE, 2000).  

 

Os fungos podem começar a crescer quando os esporos fúngicos se 

depositam em superfícies úmidas. Existem vários tipos de fungos, e nenhum 

deles irá se desenvolver sem água ou umidade (EPA, 2004). 

 

Por sua ampla dispersão, os propágulos fúngicos são encontrados em 

grande concentração nos mais variados locais, especialmente em ambientes 

úmidos, o que resulta muitas vezes em sensibilização dos indivíduos 

atópicos. Por essa razão os fungos anemófilos estão considerados entre os 

mais ubíquos aerolalérgenos, desempenhando um importante papel na 

etiologia das alergias das vias respiratórias (TRABULSI e col., 2004).  

 

De acordo com Al-Doory (1984), citado por MENEZES e col. (2004), 

dentre os fungos, o Penicillium e o Aspergillus são os que apresentam 

maiores concentrações de esporos em vários paises.  

 

Em um levantamento dos gêneros predominantes em algumas 

importantes cidades brasileiras revelou a superioridade de Cladosporium nas 
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cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Presidente Prudente. Em Recife há 

maiores concentrações de Aspergillus, em Belém predomina o gênero 

Curvalaria, no Rio de Janeiro, Piracicaba e Baixada Santista, o gênero 

Penicillium e em Manaus, o gênero Candida. (TRABULSI e col., 2004). 

 

Os fungos mais freqüentemente detectados na região de São Paulo, 

conforme informações do Laboratório Controlbio, pertencem aos gêneros 

Cladosporium., Penicillium, Alternaria, Aspergillus, Trichoderma, 

Aureobasidium, Rhodotorula.  

 

 

1.1.2 Efeitos da Contaminação Fúngica no Ser Humano 

 

A inalação ou o contato com esporos fúngicos pode causar reações 

alérgicas em indivíduos sensíveis, que incluem sintomas típicos de febre, 

tais como espirro, corrimento nasal, olhos vermelhos e erupções na pele 

(dermatites). Estas reações são comuns, podendo ser imediatas ou 

retardadas. Os fungos também podem causar ataques de asma em pessoas 

asmáticas que são alérgicas ao fungo. Em geral a exposição ao 

aeroalergeno pode irritar os olhos, a pele, o nariz a garganta e pulmões de 

indivíduos alérgicos e não alérgicos (EPA, 2004). 

 

Os efeitos primários dos fungos na saúde são as reações alérgicas. 

Segundo BURGE (2000) as espécies Stachybotrys atra, Aspergyllus 

versicolor, Aspergillus fumigatus e Fusarium monilitiform causam grandes 

preocupações e prudência quando são identificados em amostras de 

ambientes interior. Estes fungos são conhecidos por produzir micotoxinas ou 

substâncias químicas que tem sido associada com outros sintomas além de 

reações alérgicas. O Aspergillus fumigatus é o fungo oportunista, patogênico 

ao homem mais conhecido. A exposição intensa a esta espécie é muito 

comum, especialmente em fazendeiros e outros que rotineiramente 

manipulam adubo, levando a doenças respiratórias alérgicas crônicas ou 
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agudas, mas não leva a infecção a menos que a pessoa esteja com seu 

sistema imune seriamente comprometido. 

 

Diversos são os fatores apontados para o aumento significativo das 

doenças alérgicas, como o aumento da exposição a alérgenos 

intradomiciliares pela maior permanência dentro das moradias, uma vez que 

o microclima local, especialmente a umidade, influenciam no crescimento do 

fungo (PRAHL, 1992), exposição a agentes poluentes, contato com novos 

produtos químicos na dieta e menor estímulo ao sistema imune pelo 

emprego precoce de antimicrobianos na defesa contra infecções 

(SPALDING e col. 2000). 

 

Estudos epidemiológicos têm geralmente se concentrado na relação 

entre sintomas respiratórios à exposição a fungos em ambientes interiores, 

principalmente em casas (VERHOEFF, 1997). PRAHL (1992), afirma que se 

a quantidade de esporos de fungos anemófilos em uma habitação excede o 

número normal de colônias, medidas devem ser tomadas para reduzir esta 

poluição.  

 

O Quadro 1 apresenta as atividades patogênicas dos gêneros de 

fungos  encontrados  nas amostras coletadas nos ambientes interno e 

externo da estações do Metrô SP. 

 

Quadro 1:  Gênero dos fungos e atividades patogênicas. 

Gênero Atividade Patogênica 

Alternaria sp Agente oportunista por excelência, tem sido isolado de lesões cutâneas, 
osteolíticas, onimicoses em pacientes muitas vezes inumodeprimidos 

Aspergillus sp 

A aspegilose, micose provocada por uma das espécies pertencentes a 
um dos grupos do gênero Aspergillus. Agentes oportunistas por 
excelência, várias espécies de Aspergillus podem provocar 
“colonização” em cavidades preexistentes (aspergiloma intracavitário), 
infecção propriamente dita, processos alérgicos e intoxicações 
(micotoxicoses). As formas clínicas mais comumente observadas são a 
pulmonar, a cutânea (cistos) e a orbitária. 
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Quadro 1:  Gênero dos fungos e atividades patogênicas – continuação. 

Candida sp 

A candidíases ou candidoses é a infecção provocada por leveduras do 
gênero Candida, principalmente Candida albicans, que normalmente faz 
parte da microbiota endógena do corpo humano. A Candida albicans 
pode invadir diversos órgãos causando artrite, osteomielite, vaginite e 
lesões do sistema nervos. 

Cladosporium sp Algumas espécies do Cladosprium podem causar lesões cerebrais e 
cutâneas (feo-hifomicose). 

Curvularia sp Agente oportunista pode causar infecções na córnea, micetomas e 
lesões cuâneas.  

Epicoccum sp Espécies isoladas do solo e das palntas. Fungo anemófilo. 

Fusarium sp 

Agente de hialo-hifomicose, com quadros clínicos os mais variados, 
inclusive processos generalizados em pacientes com neoplasias. 
Destaca-se, atualmente, sua grande importância como agente de 
ceratites e onicomicoses 

Paecilomyces sp 

Fungos oportunistas por excelência, frequentemente isolados do solo. 
Agentes de lesões humanas, as duas espécies mais encontradas são 
Paecilomyces varioti e Paecilomyces lilacinus, provocando lesões 
oculares, cutâneas, endocardite, infecções do saco lacrimal em 
pacientes imunocompetentes. 

Penicillium sp 

As espécies de Penicillium geralmente são consideradas como 
contaminantes comuns para o homem e animais, a não ser o Penicilium 
marneffei que é o agente de uma forma grave de peniciliose humana, 
principalmente em pacientes aidéticos, simulando histoplasmose 
(retículo-histiocitose). 

Phoma sp 
Considerado como um contaminante comum. Foi registrado por Young 
et al. (1968) em um abscesso cístico de um transplantado renal. 

Rhizopus sp Considerado como um contaminante comum. Pode causar infecções em 
indivíduos imunodeprimidos. 

Rhodotorula sp 

Leveduras do gênero Rhodotorula são simbiontes de pele úmida, 
escarro, urina e fezes. São isolados do solo, de ar, da água, dos 
laticínios. O Rhodotorula rubra (ou mucilaginosa) e outras espécies têm 
sido isoladas muito raramente em pacientes com doença grave no 
estágio terminal. 

Trichoderma sp 

Trichoderma pseudokoningii foi isolado de uma infecção fatal em 
transplantado de medula óssea. Hifas foram encontradas nos pulmões, 
no cérebro, no coração e no estômago, bem como em abscessos 
paratraqueais. Trichoderma viride e Trichoderma koningii já foram 
registrados com agentes de lesões humanas (Gautheret et al., 1995) e 
isolados de casos de peritonite, no líquido de diálise peritoneal e no 
fígado de transplantado. Trichoderma viride produx micotoxina. 

Verticillium sp 
Isoladas as espécies deste gênero do meio ambiente e de raros casos 
de ceratite (Ellis et al., 1992). Podem infectar fungos comestíveis, 
causando também doenças em muitas plantas. 

Fonte: LACAZ e col (1998); LARONE DH (1995). 
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1.2 CONTAMINAÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

 A contaminação atmosférica é um dos maiores desafios para a gestão 

das cidades, devidas justamente aos diversos fatores de ordem natural, 

social e econômica envolvidos. A poluição do ar tem sido um tema 

extensivamente pesquisado nas últimas décadas e caracteriza-se como um 

fator de grande importância na busca da preservação do meio ambiente e na 

implementação de um desenvolvimento sustentável, pois seus efeitos 

afetam de diversas formas a saúde humana, os ecossistemas e os materiais.  

 

A cidade de São Paulo apresenta uma forte degradação da qualidade 

do ar, condição característica da maior parte dos grandes centros urbanos. 

Os poluentes presentes na atmosfera da região metropolitana de São Paulo 

estão principalmente relacionados à grande emissão proveniente dos 

veículos automotores leves e pesados e secundariamente pelas emissões 

originadas em processos industriais. 

 

Considerando a necessidade de controle dos poluentes atmosféricos 

o CONAMA publicou a resolução 03/90 onde determina os padrões de 

qualidade do ar, valores que quando ultrapassados, poderão afetar a saúde, 

a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora 

e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

 

São estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: 

• Padrões primários - são as concentrações de poluentes que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população.  

• Padrões secundários - são as concentrações de poluentes 

atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso 

sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à 

fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 
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Quadro 2: Padrões nacionais de qualidade do ar estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/90. 

Poluente Tempo d e 
Amostragem 

Padrão 
Primário 

µg/m³ 

Padrão 
Secund ário 

µg/m³  

Método d e 
Medição 

Partículas totais 
em suspensão 

24 horas1 
MGA2 

240 
80 

150 
60 

Amostrador de 
grandes volumes 

Partículas 
inaláveis 

24 horas1 
MAA3 

150 
50 

150 
50 

Separação 
inercial/filtração 

Fumaça 
 

24 horas1 
MAA3 

150 
60 

100 
40 

Refletância 
 

Dióxido de 
enxofre 

24 horas1 
MAA3 

365 
80 

100 
40 

Pararosanilina 
 

Dióxido de 
nitrogênio 

1 hora1 
MAA3 

320 
100 

190 
100 

Quimiluminescência 
  

Monóxido de 
carbono 

1 hora1 
8 horas1 

40.000 
10.000 

40.000 
10.000 

Infravermelho 
não dispersivo 

Ozônio 1 hora1 160 160 Quimiluminescência 

1 - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.  
2 - Média geométrica anual.  
3 - Média aritmética anual. 
Fonte: CONAMA, 1990 
 
 
1.2.1 Material Particulado 

 

O ar atmosférico contém partículas em suspensão que variam de 0,1 a 

10µm de diâmetro. Partículas maiores que 10µm são efetivamente filtradas 

pelo nariz e pela nasofaringe, onde essas grandes partículas ficam 

depositadas e podem ser vistas em expectorações e/ou saliva. Partículas 

menores que 10µm de diâmetro (PM10) ficam retidas nas vias aéreas 

superiores e podem ser depositadas na árvore traqueobrônquica. As 

partículas menores que 2,5µm de diâmetro (PM2,5) depositam-se no 

brônquio terminal e nos alvéolos. As concentrações de PM2,5 representam, 

em geral, cerca de 45 a 65% da concentração de PM10. A fração entre 2,5 e 

10 é conhecida como fração grossa do PM10. A indústria e o transporte são 

as principais fontes poluidoras de material particulado (CASTRO e col, 

2003). 
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Podemos citar o estudo realizado no metrô de Estocolmo sobre 

material particulado, PM2,5 e PM10 (JOHANSSON e JOHANSSON, 2003), 

onde foram encontradas altas concentrações de material particulado, a 

média encontrada nos dias úteis foram de 470�J�Pñ�SDUD�30���H������J�Pñ�
para PM2,5, estes valores são de 5 a 10 vezes superiores ao encontrado em 

uma movimentada via no centro da cidade de Estocolmo. 

 

Segundo CHILLRUD e col. (2004), dados de atividade obtidos em 

estudo realizado na cidade de Nova Iorque com estudantes universitários 

sugerem ser o metrô o mais provável responsável pelos altos níveis de 

PM2,5 detectados nas amostras coletadas pelos amostradores individuais. 

 

Estudos realizados no metrô de Helsinque em março/2004 indicaram 

que a concentração média de PM2,5 verificados nas estações subterrâneas 

eram de três a quatro vezes superiores aos encontrados nas ruas e cinco a 

seis vezes superiores aos valores da região urbana. Entretanto os valores 

medidos dentro das cabines dos trens são comparáveis com os valores 

observados nas principais vias urbanas. O material particulado encontrado 

no metrô contém uma alta concentração de ferro e outros metais, contudo 

torna-se necessário desenvolver novos estudos para identificar a 

constituição do sistema quanto a equipamentos rotativos, sistema de 

ventilação, sistema de frenagem e processos de manutenção que afetam a 

concentração de material particulado (AARNIO e col., 2005).  

 

Para avaliação de material particulado (PM10), também pode ser 

observado o estudo realizado no metrô de Praga (BRANIS, 2006), esta 

investigação sugere que além das fontes relacionadas ao sistema 

metroviário (atrito das rodas, freio, suspensão do material particulado 

decorrente da movimentação dos trens e pessoas) os níveis de poluentes 

externos, captados por sistemas de ventilação e corredores, também 

influenciam a qualidade do ar nos túneis e estações, enquanto em outros 

estudos realizados em Estocolmo, Helsinque e Nova York o sistema 

metroviário é caracterizado como principal fonte poluente. 
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BIRENZVIGE e col. (2003) também encontrou em seu estudo de 

caracterização do aerossol em estação de metrô o ferro como componente 

mais comum no aerossol e o cloreto de sódio apresentando alta prevalência 

na análise de massa. 

 

Em estudo realizado na cidade de Londres em 1997, com a intenção 

de se investigar os níveis de poeira re-suspendida durante a circulação dos 

trens do metrô, foram observados níveis de PM10 para as diversas linhas 

YDULDQGR�GH�����D������J�P3, níveis esses consideravelmente maiores que 

os níveis ambientais e que os padrões governamentais de qualidade do ar 

>���J�P3] (PRIEST e col., 1998). 

 

Estudos epidemiológicos mostraram uma associação entre partículas 

no ar e os efeitos a saúde. Os mecanismos atrás destes efeitos incluem 

estresse oxidativo e inflamação. Embora o tráfego veicular dê origem a 

níveis altos de partículas no ar urbano, existem razões para crer que, as 

pessoas estão expostas a níveis até mais altos no metrô (KARLSSON e col. 

2004). Porém, há uma falta de conhecimento relativo à origem das partículas 

em micro-ambientes urbano e os diferentes graus de toxicidade. O objetivo 

do estudo de KARLSSON e col. (2004) era comparar a capacidade das 

partículas oriundas de uma estação de metrô perto de uma rua com tráfego 

intenso, respectivamente, para danificar o DNA induzindo-o ao estresse 

oxidativo.  Os resultados encontrados indicavam que as partículas de metrô 

eram aproximadamente oito vezes mais genotóxicas e quatro vezes mais 

oxidativas. Além disso, a análise da composição química mostrou que as 

partículas encontradas no metrô consistiam basicamente em ferro, 

principalmente na forma de magnetita (Fe3O4). Usando um microscópio 

eletrônico, observou-se a interação entre as partículas e as células 

pulmonares. As partículas decorrentes do metrô em combinação com a alta 

concentração encontrada no ambiente interno tornam o sistema metroviário 

causa de interesse devido ao alto número de pessoas que são expostas 
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diariamente. Assim Karlsson lança a pergunta: “Até que ponto estas 

partículas causam efeitos na saúde humana que necessitam ser avaliadas?”. 

 

Braga e colaboradores, já em 1999, mostraram o impacto do PM10 

sobre a saúde dos paulistanos quando alertaram para o expressivo aumento 

de internações de crianças com doença respiratória que acompanhava 

elevações deste poluente na atmosfera. 

 
 
1.2.2 Gases 

 

Os estudos realizados com concentrações de NO2 e benzeno 

caracterizam regiões urbanas não identificando especificamente as 

condições em túneis e estações de metrô (HÉLLÉN e col., 2005). 

 

No presente estudo, determinamos como premissa identificar a 

concentração de gases oriundos de fontes externas ao sistema metroviário, 

avaliando o comportamento destes gases nos diferente ambientes da 

estação. 

 

Os óxidos de nitrogênio são normalmente encontrados nos gases de 

exaustão de processos envolvendo a queima de combustíveis fósseis e, 

dentre eles, o NO e o NO2 são considerados os de maior importância 

ambiental/toxicológica na baixa troposfera. Ambos estão presentes em 

concentrações significativas em atmosferas poluídas, são bastante reativos 

nesse meio e apresentam propriedades toxicológicas importantes, sendo 

que o NO2 é muito mais tóxico que o NO (KURIYAMA e col, 1997). 

 

Os níveis atmosféricos de NO2 observados em ambientes externos 

urbanos variam com a hora do dia, com a estação do ano, com a 

proximidade e natureza das fontes locais de poluição e com fatores 

meteorológicos. Em geral, as concentrações máximas ocorrem duas vezes 

por dia, em horários matinais e vespertinos, e são atribuídas às emissões 

provenientes do tráfego de veículos (WHO, 1989).  
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O NO2 é um gás oxidante, solúvel nos tecidos e, devido a esse grau de 

solubilidade tissular, reage não só com o epitélio alveolar, como também 

com o interstício e o endotélio dos capilares pulmonares. Essa lesão 

oxidativa tem sido enunciada como o principal mecanismo formador de lesão 

pulmonar. A maior parte do NO2, quando inalado, é retido nos pulmões e 

depositado primariamente nos brônquios, bronquíolos respiratórios e 

terminais, com pequena deposição nos alvéolos. O NO2 é capaz de lesar o 

pulmão diretamente através de suas propriedades oxidantes ou 

indiretamente por aumentar a suscetibilidade às infecções respiratórias. 

Apesar de os sintomas clínicos não aparecerem de imediato, a exposição 

continuada aos níveis de concentração de NO2 normalmente encontrados no 

meio ambiente urbano pode provocar mudanças morfológicas pulmonares e 

nos parâmetros bioquímicos, além de alterações no sistema imunológico 

(KURIYAMA e col, 1997). 

 

Os resultados do estudo de exposição pessoal de guardas de trânsito 

nas principais vias da cidade do Rio de Janeiro realizado por KURUYAMA e 

col. (1997), foram comparados com os valores obtidos no programa de 

monitoramento ambiental conduzido pelo projeto Heal (WHO/Unep, 1989), 

realizados nas cidades de Yokohama, Beijing, Estocolmo e Zagreb, que 

utilizaram as mesmas metodologias de coleta e análise. Pode-se verificar 

que os níveis observados no Rio de Janeiro são mais elevados. 

 
Tabela 1:  Níveis de exposição pessoal ao NO2 nas cidades 

participantes da fase piloto do projeto Heal e na cidade do Rio 

de Janeiro (µg/m³). 

Cidades Concentração de 
NO2 (µg/m³) Yokohama Beijing Estocolmo Zagreb Rio de Janeiro 

Média 76,20 34,37 21,51 32,75 107,30 

Máxima 208,15 71,03 51,32 57,53 193,30 

Mínima 29,68 10,64 2,82 4,70 13,30 

Desvio Padrão 45,46 11,73 8,80 13,48 40,10 

n 70 105 112 105 60 
Fonte: Kuriyama e col. 1997 
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Segundo COUTRIM e col. (2000), o benzeno considerado um 

composto carcinogênico, é uma substância onipresente na atmosfera devido 

às contribuições decorrentes da queima de combustíveis provenientes de 

veículos e indústrias que produzem ou manuseiam o benzeno. O controle 

deste poluente tem sido feito com a regulamentação para o manuseio de 

solventes, colas e tintas que contenham o benzeno na sua formulação (MTE 

2001), entretanto, não há o conhecimento de suas concentrações e 

implicações ambientais. A exposição ao benzeno não ocupacional deve 

merecer atenção especial por se tratar de composto genotóxico e 

conseqüentemente sem limite seguro de exposição. Além disso, o número 

de pessoas expostas em ambientes não ocupacionais é muito maior do que 

em ambientes de trabalho, para esta situação torna-se relevante um estudo 

de exposição da população a este poluente.  

 

Atualmente, mesmo longe dos centros de produção e uso, a população 

está sujeita a diversos graus de exposição aos poluentes químicos, 

parecendo impossível encontrar algum lugar onde eles não estejam 

contaminando o ambiente e o homem. Para evidenciar este fato, os valores 

de benzeno no ar interior e exterior além da exposição individual relatados 

em alguns estudos são comparados na Tabela 2. 

 
Tabela 2:  Concentração de benzeno no ar (ppb) reportado por alguns 

estudos. 

Local Ar interior Ar exterior 

Residências - Califórnia 1,20 0,36 

Residências - Coréia 6,00 (4 - 17) 4,00 (3 - 15) 

Escritórios - Rio de Janeiro 5,00 - 10,80 1,00 - 3,80 

Área urbana - Reino Unido - 10,00 
Fonte: FERREIRA DA COSTA, 2000. 

 

CÓLON e col. (2001) realizaram um estudo na região metropolitana de 

São Paulo para identificar e quantificar os compostos orgânicos voláteis 

emitidos por veículos, para este estudo foi considerado que 

aproximadamente 40% do volume total de combustível utilizado é o álcool 
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etanol, com alguns veículos que usam etanol puro e outros uma mistura de 

gasolina/etanol. Os resultados com tubos passivos indicaram concentrações 

de 1,7ppb (5,4µg/m³) de benzeno; 9,2ppb (34,7µg/m³) de tolueno; 2,3ppb 

(10µg/m³) de etilbenzeno; 5,8ppb (25,2µg/m³) de p-+m-xileno e 1,9ppb 

(8,7µg/m³) de o-xileno. 

 

Devido à importância observada nos estudos e a regulamentação pela 

legislação brasileira para ambientes climatizados artificialmente, entendemos 

que o Metrô, dentro do seu contexto de túneis e estações subterrâneas e de 

grande circulação de pessoas, proporciona condições de exposição a 

diversos tipos de poluentes. 

 

Como tal exposição nunca fora investigada e existem poucos estudos 

em áreas de metrô envolvendo os aspectos de saúde pública, o Metrô vem 

consolidando uma colaboração com a FSP/USP para a realização de 

estudos desta magnitude. Esta iniciativa conjunta consolidou o 

desenvolvimento do estudo de investigação para avaliação da qualidade do 

ar nas estações e túneis no Metrô SP de forma a conhecer e identificar 

alguns tipos de poluentes nestes ambientes.  

 

O conhecimento destes fatores proverá a informação sobre a qualidade 

do ar e das condições de higiene destes locais, podendo contribuir para a 

melhoria da saúde dos trabalhadores e usuários do sistema. 

 

 

1.2.3 Efeitos da Contaminação Ambiental no Ser Humano 

 

O ar contém contaminantes sabidamente agressivos ao ser humano 

(Quadro 3), seja por sua toxidez, características carcinogênicas, capacidade 

de causar alergias e infecções, desconforto sensorial, falta de concentração, 

dificuldade de raciocínio, cansaço e irritabilidade. Seu efeito sobre o homem 

tem maior intensidade com o aumento da concentração dos poluentes no ar 
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e, é claro, atinge mais fortemente os indivíduos mais suscetíveis ou 

imunodeprimidos.     

 

Quadro 3: Relação dos prinipais poluentes atmosféricos, fontes e os 

seus efeitos na saúde humana. 

Poluentes Fontes Efeitos na Saúde Humana 

Monóxido de carbono 
[CO] 

Processo de combustão do 
petróleo e carvão mineral, 
cigarros. 

Diminuição da taxa de transporte 
de oxigênio no sangue, 
diminuição dos reflexos, dores de 
cabeça, letargia, náuseas, 
desmaios. Caso extremo pode 
levar a óbito.  

Dióxido de carbono 
[CO2] 

Queima de combustível, 
processo metabólico 
humano. 

Indisposição e sonolência. 

Óxidos de nitrogênio 
[NOx] 

Processo de combustão do 
petróleo e carvão mineral. 

Diminuição da resistência 
imunológica, irritação das mucosas 
e vias respiratórias, tosse e 
respiração ofegante.  

Dióxido de enxofre [SO2] 

Processo de combustão do 
petróleo e carvão mineral. É 
produzido em maior escala 
pelos veículos movidos a 
óleo diesel.� 

Doenças respiratórias, 
agravamento de doenças 
respiratórias preexistentes e  
Irritação das vias respiratórias 

Material particulado 
Poeira, fumaça, aerossóis, 
deterioração de materiais e  
movimentação intensa. 

Manifestações alérgicas, crises 
asmáticas, dores de cabeça e 
doenças respiratórias.  

Formaldeídos Matérias de acabamento,  
cola, produtos saneantes. 

Irritação de mucosas e vias 
respiratórias, processos alérgicos 
e potencial carcinogênico. 

COV-T – Compostos 
orgânicos voláteis totais 

Cera, pprodutos saneantes, 
solventes, material de 
revestimento e “toner” de 
copiadoras. 

Em altos níveis causa mal estar. 
O Benzeno é carcinogênico. 

COS-V – Compostos 
orgânicos semi-voláteis. 

Pesticidas e queima de 
combustível 

Carcinogênicos e efeitos 
neurológicos. 

Ozônio [O3] 

Máquina copiadora, 
impressora laser e outros 
equipamentos que 
produzem descarga elétrica. 
Reação fotoquímica dos 
poluentes atmosféricos 
(VOCs e NOx).  

Função pulmonar reduzida, asma, 
olhos irritados, nariz sufocante, 
resistência reduzida para 
resfriados e outras infecções. 
Pode acelerar o envelhecimento 
do tecido pulmonar. 

Fonte: ASHRAE, 2004. 
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2 OBJETIVOS 

 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a qualidade do ar ambiente das estações Clínicas e Praça da 

Sé do Metrô de São Paulo. 

 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A. Mapear as estações verificando as áreas de maior concentração 

de pessoas, identificando os pontos para medição da 

concentração de fungos; material particulado em suspensão 

(PM10); temperatura; umidade; dióxido de nitrogênio (NO2) e 

benzeno nas estações Clínicas e Praça da Sé do Metrô de São 

Paulo; 

 

B. Comparar as concentrações dos poluentes internos às estações 

com valores medidos no ambiente externo. 
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3 METODOLOGIA 

 

 
3.1 LOCAIS DE ESTUDO 

 

Em um levantamento preliminar foram visitadas as estações Vila 

Mariana, Brigadeiro, Clínicas, Praça da Sé, República e Santo Amaro. Entre 

estes locais foram selecionadas duas estações para este estudo com 

distintas características de arquitetura, profundidade, movimentação 

(número de usuários por hora) e localização geográfica. Desta forma, serão 

estudadas as seguintes estações: 

 

• CLÍNICAS (CLI) – Inaugurada em 12/09/1992 está localizada na 

avenida Dr. Arnaldo nº 555, possuindo 9.510m2 de área 

construída com a capacidade de 20.000 passageiros/hora/pico é 

composta por mezanino de distribuição e plataformas laterais 

com estrutura em concreto aparente. Possui acesso ao 

complexo hospitalar das Clínicas e Hospital Emílio Ribas, com 

grande movimentação de pessoas enfermas. Próximas à 

estação existe um posto de monitoramento ambiental da 

CETESB, cujos dados têm sido utilizados pela Faculdade de 

Saúde Pública e Faculdade de Medicina, em diversos estudos 

sobre a influência da poluição atmosférica na saúde humana. 
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Figura 1:  Mapa dos arredores da estação CLI. 

 
• PRAÇA DA SÉ (PSE) – Inaugurada em 17/02/1978 está 

localizada na Praça da Sé, s/nº , possuindo 39.925 m2 de área 

construída com capacidade de 100.000 passageiros/hora/pico, 

esta estação integra a Linha 1-Azul e Linha 3-Vermelha, o que a 

torna uma das estações mais movimentadas da rede 

metroviária. É composta por mezanino de distribuição e dois 

níveis sobrepostos com duas plataformas laterais e uma central 

(um conjunto por linha) com estrutura em concreto aparente e 

aberturas para iluminação natural. O principal acesso integra-se 

com a praça no nível do passeio na região central da cidade. A 

exemplo da estação Clínicas, o posto de monitoramento da 

CETESB que atende a região de PSE está instalado no Parque 

D. Pedro. 
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Figura 2:  Mapa dos arredores da estação PSE. 

 
As amostragens para fungos, NO2 e benzeno foram realizadas nos 

diferentes níveis da estação. Para PSE as amostras foram realizadas na 

plataforma da linha-1, plataforma da linha-3, mezanino de acesso e na linha 

de bloqueios, este último caracterizado como ambiente externo. Os locais 

em CLI foram: plataforma, mezanino, escritórios e para o ambiente externo 

foi utilizado o acesso da Faculdade de Medicina. Foi realizado o 

mapeamento das estações de forma a se obter um número de amostras 

suficientes para avaliação da distribuição dos agentes contaminantes nas 

áreas pesquisadas 

 

As medições foram feitas através de amostragem contínua ou 

medições nos horários de maior movimento, classificados como da manhã 

(das 6h30min às 9h30min) e da tarde (das 17h30min às 19h30min). 
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Utilizou-se uma planilha para registrar as informações referentes às 

amostragens realizadas (estação, dia, horário de início e término, ponto 

amostrado, altura da medição).  

 

3.2 CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS – AMOSTRA DE 

FUNGOS 

 

As coletas de agentes microbiológicos foram realizadas nos períodos 

de maior movimento da manhã e da tarde, nos diferentes níveis da estação, 

considerando-se a área de maior circulação no horário, e uma coleta da área 

externa à estação. Para estas coletas utilizou-se um impactador de 1 

estágio, com meio de cultivo Agar Sabouraud Dextrose a 4% ou Agar Batata 

Dextrose, esta coleta foi feita a altura de 1,5m do nível do piso (zona de 

respiração humana). 

 

As placas de cultura acopladas ao impactador após o período de coleta 

de 10 minutos de amostragem foram retiradas de maneira que não houvesse 

o contato com os dedos, segurando sempre o fundo da placa, fechando-a 

com sua tampa. A margem desta unidade foi vedada com um parafilme para 

prevenir uma possível contaminação.  

 

Após a amostragem, as placas foram encubadas a 28ºC em estufa, por 

um período de sete dias para o desenvolvimento dos fungos. A identificação 

dos fungos e quantificação de unidades formadoras de colônia (UFC/m3) 

foram realizadas por meio de análises de lâminas do material microbiológico 

em microscópio óptico, coradas com azul de lactofenol. 
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Figura 3:  Impactador de 1 estágio. 

 

 

 

Figura 4:  Instalação da placa de cultura. 

 

As amostras para avaliação da concentração de fungos foram 

coletadas em dois períodos diferentes. A coleta do primeiro período 

contemplou 16 amostras realizadas no mês de maio/2005 e a coleta do 

segundo período, realizado em novembro/2005, envolveram 24 amostras. 

Para o total de cada período 25% das coletas foram realizadas no ambiente 

externo à estação e as demais abordaram 3 pontos diferentes na estação 

PSE e 3 pontos na estação CLI. 
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3.2.1 Calibração do Amostrador 

 

Visto que a faixa de tamanhos das partículas viáveis num determinado 

estágio é determinada pelas velocidades nos orifícios, é importante que o 

amostrador seja operado a 28,3 ± 0,3 l/min. Por esta razão a unidade deve 

ser periodicamente recalibrada, assim para a realização deste estudo a 

bomba foi cuidadosamente calibrada (ANVISA, 2003).  

 

Para uma adequada coleta, o impactador deve estar completo (com 

cone de entrada, estágio, placa base, o-rings e ganchos de pressão) e com 

as placas de Petri alojadas. Assim procedeu-se neste estudo. A mangueira 

entre o gasômetro e o impactador deve ser curta e, de preferência, ter 1” de 

diâmetro e ¼” de parede. Com esse diâmetro, a mangueira conecta-se 

facilmente no bocal do impactador. A mangueira entre o impactador e a 

bomba tem que ser a mesma utilizada nas amostragens, seja de ¼” de 

diâmetro e 184cm de comprimento, como recomendado, ou de dimensões 

diferentes, por exemplo com menor diâmetro e maior comprimento. A bomba 

deve funcionar por 15 minutos, após estabilizar a vazão ajusta-se a válvula 

da bomba em corridas de três minutos, tantas quantas forem necessárias, 

até que obtenha, em duas corridas consecutivas, um mesmo valor para a 

vazão, dentro da faixa de 28,0 a 28,6 l/min. Utilizou-se um cronômetro de 

precisão para as corridas. Depois de obtida a vazão, aperta-se a contra-

porca da válvula de ajuste. 

 

Imediatamente após a calibração da vazão da bomba, instalava-se o 

rotâmetro (calibrador de campo) no bocal do impactador e a bomba era 

colocada em funcionamento e verificava-se a flutuação da esfera no 

rotâmetro. Como o rotâmetro não possuía válvula de ajuste, o nível de 

flutuação da esfera não coincidia com o valor obtido na calibração (nominal 

28,3 l/min). O nível acusado pela esfera foi marcado com uma caneta de 

ponta grossa, essa marca foi utilizada como indicação do valor obtido, assim 

permitindo a utilização do rotâmetro para checagem da vazão por ocasião de 

toda amostragem. Se, numa checagem da vazão, o nível da esfera não 
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coincidia com a marca, realizava-se uma verificação completa do 

equipamento. 

 

A análise foi realizada através da contagem de unidades formadoras de 

colônia por gênero e percentual encontrado por amostra. Uma segunda 

análise quantificou o volume de UFC por m³ de ar coletado. 

 

  

3.3 CONTAMINANTES AMBIENTAIS – AMOSTRA DE GASES 

 

O monitoramento de compostos gasosos do ar envolve 

tradicionalmente a aplicação de técnicas de amostragens ativas, na maioria 

das vezes, sofisticadas e caras. No presente estudo, trabalhamos com 

amostradores passivos, também conhecidos como monitores ou dosímetros 

passivos, que são dispositivos capazes de fixar compostos gasosos ou 

vapores da atmosfera, a uma taxa controlada por processos físicos, tais 

como difusão e permeação, não envolvendo o movimento ativo do ar através 

do amostrador, ou seja, não necessitando de bomba de sucção para forçar o 

ar a ser amostrado (BROWN, 1995). A despeito da preferência por 

amostragens ativas, estes dispositivos são bastante utilizados no 

monitoramento da exposição pessoal em ambientes de trabalho, datando de 

1927 o surgimento da primeira patente de um dosímetro passivo para CO 

(GORDON & LOWE, 1927).  

 

A utilização dos amostradores passivos para o monitoramento de NO2, 

BTEX e outros gases ou vapores, tem se tornado uma alternativa bastante 

promissora devido às vantagens que estes apresentam quando comparados 

com as técnicas ativas convencionais: são mais simples, de custo bem mais 

reduzido (por não necessitarem de bateria ou bombeamento externo), 

exigem pouca manutenção, não dependem de calibração de fluxos de ar, 

são de fácil operação e bem aceitos pelos seus usuários em ambientes de 

trabalho, por serem leves e de tamanho reduzido. Os resultados das 

medidas passivas são fornecidos na forma de concentração média 
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ponderada por tempo, isentando o conhecimento do volume de ar amostrado 

(FERM e SVANBERG, 1988; HANGARTNER, 1990). 

 

Por outro lado, os amostradores passivos apresentam algumas 

desvantagens, pois, não fornecem concentrações instantâneas, não permite 

a alteração na taxa de amostragem, o que impossibilita concentrar ou diluir o 

gás ou vapor durante a amostragem e não possuem sensibilidade adequada 

quando expostos a curto período de tempo, para as amostragens de 

poluentes atmosféricos o tempo mínimo recomendado é de 4 semanas. De 

forma semelhante às amostragens ativas descontínuas, a amostragem 

passiva não distingue episódios transitórios de altas e baixas concentrações 

em um dado período (CRUZ e CAMPOS, 2002). 

 

Os monitores utilizados foram preparados pela equipe do Dr. Dietrich 

von Baer na Facultad de Farmácia - Universidad de Concepción – Chile, de 

acordo com os protocolos estabelecidos pela European Committee for 

Standardization (CEN, 1995) que definem as características mínimas 

requeridas. 

 

 

Figura 5: Esquema dos tubos passivos. 

 

Cálculo da concentração ambiental 

 

Q x I Q
D x A x t SR x t

Cu  =  =
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Onde: 

Cu = concentração ambiental (�J�Pñ� 
I = comprimento de difusão (cm) 

D = coeficiente de difusão (cm²/s) 

SR = taxa de amostra (ml/min) 

4� �TXDQWLGDGH�DGVRUYLGD���J� 
A = secção transversal (cm²) 

t = tempo de exposição (s) 

 

As avaliações ambientais com tubos passivos requerem a 

determinação de uma curva de desempenho. Para isto o CEN criou um 

protocolo de avaliação a fim de definir os requisitos mínimos para os estudos 

onde se utilizam tubos passivos. A Tabela 3 apresenta as características 

mínimas para confecção de amostradores passivos utilizados neste estudo.   

 

Tabela 3:  Características dos amostradores difusivos para 

monitoramento ambiental de NO2 e Benzeno. 

Amostrador passivo Tipo Coef. de difusão 
(cm²/seg) 

Taxa de amostra 
(ml/min) Adsorvente 

Dióxido de nitrogênio Tubo 0,1540 0,89 Trietanolamina  

Benzeno Membrana 0,0859 43,50 Carvão ativado 

Fonte: HANGARTNER, 1990. 

 

A Figura 6 mostra a comparação de NO2 realizada com tubos passivos 

e o monitoramento contínuo em 2 regiões da Suíça.  Cada ponto está 

caracterizado por 50 a 70 tubos passivos medidos durante 1 ano e uma 

série completa de monitoramento contínuo por quimiluminescência. 
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Figura 6: Comparação de NO2 realizada com tubos passivos e o 

monitoramento contínuo por quimiluminescência. 

Fonte: http://www.passam.ch/products.htm 
 

 

A Figura 7 mostra a curva de calibração para os tubos passivos de 

BTEX (ORSA 5), realizado na Suíça. 

 

 
 

Figura 7: Comparação de tubos de difusão ORSA com medições 

contínuas no North-Rhein Westfalia (PFEFFER, 1998). 

Fonte: http://www.passam.ch/products.htm 
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3.3.1 Amostrador Passivo para Dióxido de Nitrogênio (NO2)  

 

Os tubos passivos de NO2 foram instalados em pares e ficaram 

expostos por um período de 30 dias, em uma campanha realizada em entre 

9 de junho e 8 de julho de 2005 e outra entre o período de 15 de agosto a 23 

de setembro de 2005. Os pontos de instalação foram os indicados pelo 

mapeamento das estações. 

  

Figura 8:  Esquema construtivo do tubo passivo para NO2. 

 

Esse amostrador, conforme está representado na Figura 8 é 

constituído por três partes: um tubo de polipropileno que funciona como 

suporte do filtro Whatman 40, ø = 13mm impregnados com a solução 

composta por: 10g KI, 1g NaAsO2, 5g Etilenoglicol, 84g Metanol e uma tela 

de aço inoxidável que permitirá apenas a passagem do ar por difusão. 

 

O funcionamento desses dispositivos baseia-se na difusão do NO2 até 

o filtro adsorvente, onde é retido sob a forma de nitrito. Após o período de 

exposição, o meio adsorvente é analisado, por espectrofotometria, e a 

quantidade integrada do produto de reação é usada para calcular a 

Tampa colorida 

Corpo plástico 
Filtro impregnado 
10g Kl, 1g NaAsO2, 5 g 
Etilenoglicol, 84g Metanol 

Tela de aço inoxidável 

Tampa aberta para 
permitir a difusão do ar 
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concentração média do gás (NO2) presente durante o período de 

amostragem. Como o transporte das moléculas até a superfície reativa é 

controlado por difusão, a concentração média do composto no ambiente 

pode ser relacionada diretamente à razão entre a quantidade coletada e o 

tempo de exposição do amostrador (SICKLES, 1992).  

 

Os filtros dos amostradores passivos são umedecidos com 4 ml de 

uma solução de KI a 1%. As amostras são analisadas empregando-se um 

espectrofotômetro Shimadzu modelo UV-120-02 com um registrador 

potenciométrico Beckman, Figura 9. O injetor e a célula de fluxo para o 

sistema FIA foram fabricados no laboratório da Universidad de Concepción 

Para impulsionar os agentes reativos e a amostra, utilizou-se uma bomba 

peristáltica com motor Masterflex e uma cabeça de 8 canais da marca 

Ismatec. São utilizados tubos de PVC de distintos diâmetros para obter 

diferentes fluxos e tubos de polietileno de diâmetro interno de 0,8mm para 

todas as conexões (loop, reator, etc). 
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Figura 9:  Esquema do analisador de NO2 como Nitrito. 

Fonte: Universidad de Concepción – Março 2005 
 

Usando a água deionizada com um fluxo de 4,1ml/min como 

transportador, a amostra é injetada em um loop de 100cm (500µl) e o reativo 

para nitrito é introduzido com um fluxo de 1,0ml/min, o reator tem forma 

helicoidal com comprimento de 250cm. A detecção se realiza a 540nm. 

 

Segundo o protocolo do departamento de análise instrumental da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Concepción – Chile (2005), as 

características técnicas dos tubos passivos para NO2 são: 

• Faixa de medição:  1 - 200 µg/m3 

• Tempo de amostragem: 1 - 4 semanas 

• Limite de detecção:  1,3 µg/m3 em uma semana. 

    0,64 µg/m3 para 15 dias. 
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• Influências externas 

- Vento:  < 10% para ventos menores a 4,5 m/s, 

usando tubos protetores. 

- Temperatura:  sem influência entre 5 a 40 ºC 

- Umidade: sem influência entre 20 a 80%  

- Tempo de Armazenamento:  Antes de usar - 12 meses 

 Após utilização - 4 meses 

- Sensibilidade cruzada:  Óxido nítrico e dióxido de enxofre não 

influenciam. 

 Melhores valores se obtêm com Nitrato de 

peroxiacetileno.  

 

As amostras de NO2 foram quantificadas e calculada a média com IC 

de 95% do total de tubos instalados por ambiente, indicando os valores 

máximos e mínimos encontrados e o desvio padrão da amostra. 

 

 

3.3.2 Amostrador Passivo para Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e 

Xilenos (BTEX) 

 

Para os tubos passivos de benzeno foi realizada apenas um campanha 

contemplando 1 tubo por local os quais permaneceram expostos entre 15 de 

agosto a 23 de setembro de 2005.  

 
Figura 10:  Esquema construtivo do tubo passivo para benzeno. 

Fonte: http://www.passam.ch/products.htm  
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Os tubos passivos para BTEX são do tipo ORSA5, constituído de um 

tubo de vidro contendo carvão ativado, onde as aberturas nas extremidades 

do tubo são fechadas com acetato de celulose e são armazenados em 

vidros, apoiados em uma espuma de poliuretano, sendo retirados apenas 

durante o período de exposição. 

 

O ar ambiente difunde no tubo passivo ORSA (Dräger®) de forma 

controlada, durante o período de exposição. Os BTEX são absorvidos no 

carvão ativado, em laboratório, agrega-se acetato de butila e a extração é 

realizada com 2,0ml sulfeto de carbono de alta pureza, o BTEX é separado 

através da agitação mecânica durante 30 minutos, posteriormente as 

amostras são centrifugadas a 3500rpm por 10 minutos, o material separado 

é transferido para um auto-amostrador sendo analisado através de 

cromatografia gasosa, Figura 11. 

 

 

Figura 11:  Quadro da Análise para o sistema de hidrocarboneto volátil. 

Fonte: Universidad de Concepción – Março 2005 

 
 

As amostras são analisadas usando um cilindro fabricado em aço 

inoxidável puro com capacidade dois litros, as paredes internas polidas para 

minimizar a adsorção de hidrocarboneto onde o ar atmosférico é introduzido 

por um compressor de baixa pressão. Este sistema pode ser usado para o 

cálculo da média de amostras ao longo de um comprimento superior a cem 

metros de comprimento.   
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A análise está baseada na condensação criogênica de hidrocarbonetos 

presente em uma quantia de ar conhecida e sua determinação quantitativa é 

realizada pela passagem através do capilar existente no cromatógrafo de 

gases por meio de um detector de ionização de chamas. 

 

Neste estudo foi utilizado o gás hélio, altamente purificado com 

nitrogênio líquido, como gás de transporte para o sistema de concentração 

do cromatógrafo. Os níveis encontrados no ar foram HP� �J�Pñ�� FRP� D�
certeza de que os poluentes analisados no ar atmosférico não apresentam 

contaminações de dentro do cilindro de gás. Para produzir a pré-

concentração de hidrocarboneto, é utilizado oxigênio líquido (-183ºC) que 

não interfere na análise cromatográfica. 

 

O equipamento sempre que utilizado, era limpo com alta temperatura e 

vácuo para eliminar os hidrocarbonetos absorvidos pelas paredes.  Desta 

forma  evitava-se a contaminação de análises anteriores, 

 

Para analisar os hidrocarbonetos aromáticos como Benzeno, Tolueno e 

Xilenos, o sistema sofre algumas modificações secundárias. Devido ao peso 

molecular destes hidrocarbonetos ser mais alto, eles podem ser retidos na 

água e no gás carbônico. Para evitar estas dificuldades, é utilizada uma 

malha semipermeável (Nafion, Companhia DuPont) retirando a água da 

amostra antes do hidrocarboneto ser concentrado. Então, essa amostra é 

injetada da maneira já descrita. Neste caso um Supercowax 20 com uma 

coluna de 20m, 0,32mm de diâmetro interno e um filme de 1,5mm. A análise 

cromatográfica leva aproximadamente 50 minutos.   

 

Segundo o protocolo do departamento de análise instrumental da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Concepción – Chile (2005), as 

características técnicas dos tubos passivos para BTEX são: 

• Faixa de medição 0,5 - 50 µg/m3  

• Tempo de amostragem: 2 - 4 semanas  

• Limite de detecção:  0,4 µg/m3 para um tempo de exposição de 14 dias  
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• Influências externas:   

- Vento:  < 10% para ventos menores a 4,5 m/s, 

usando tubos protetores 

- Temperatura:  sem influência entre 10 a 30 ºC 

- Umidade: sem influência entre 20 a 80%  

- Tempo de Armazenamento: Antes de usar - 12 meses 

  Após utilização - 1 mês 

- Sensibilidade cruzada:  método seletivo 

- Faixa de incerteza: 28,2 % para níveis de  concentração entre 

1 - 5 µg/m³ 

 

Para as amostras de benzeno e seus derivados, a análise trabalhou 

com os valores encontrados em cada amostra, uma vez que foi realizada 

somente uma medição por local. 

 

 

3.3.3 Espectroscópio de Absorção por Diferencial Óptico - DOAS 

 

A qualidade de ar ambiente monitorado pelo DOAS (Diferential Optical 

Absortion Spectroscopy), fabricado pela companhia sueca OPSIS AB, utiliza 

o princípio de espectroscopia de absorção molecular para medir as 

concentrações de diferentes gases ao longo de uma distância entre uma 

fonte emissora de luz e um receptor. O espectro de absorção do ar medido 

na área é processado por um procedimento que permite o isolamento do 

espectro da substância específica, medida e comparada com os dados de 

um espectro de referência inserido em um programa desenvolvido pela 

OPSIS para trabalhar em conjunto com o DOAS.   

 

Estes procedimentos permitem determinar simultaneamente no ar a 

concentração de combinações diferentes, e também alguns parâmetros que 

refletem a confiança de cada medida. Diferente de outros analisadores este 

tipo de monitor dá um valor médio calculado ao longo de uma distância de 

até 5000 metros. 
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Figura 12:  Esquema de funcionamento do equipamento DOAS. 

 

O esquema da Figura 12 demonstra o feixe de luz de alta intensidade, 

emitido por uma lâmpada de xenônio, que compreende o espectro do 

ultravioleta ao infravermelho. O feixe de luz emitido pela fonte atravessa a 

atmosfera e é absorvida em comprimentos de onda característicos de cada 

gás encontrado no percurso. A luz então coletada pelo receptor é 

direcionada para o analisador através de um cabo de fibra óptica passando 

pelo espectrômetro e sendo direcionados para o detector. A corrente gerada 

pelo detector é convertida em sinais digitais e armazenada em 1000 canais. 

Para os valores armazenados em cada canal é aplicada a lei de Beer-

Lambert. Desta forma tem-se a concentração e o desvio-padrão dos gases 

medidos no intervalo de comprimento de onda analisado. Os resultados são 

armazenados no computador e mostrados em tempo real no monitor. 

  

Como dito, a análise baseada na relação entre concentração de gás e 

quantidade de luz absorvida pelo meio é regida pela Lei Beer-Lambert, que 

pode ser descrita pela seguinte função: 
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Onde: 

I0 = intensidade no emissor 

I1 = intensidade no receptor 

L = distância entre o receptor e o emissor 

C = concentração 

a(�� = coeficiente de absorção por comprimento de onda 

 

 

Figura 13:  Instalação do equipamento DOAS. 

 

Os equipamentos foram instalados nos prédios da Faculdade de 

Medicina da USP e a Faculdade de Saúde Pública da USP a uma distância 

de 361m entre a fonte emissora e o receptor. A instalação desse 

361m 

Receptor 

Emissor 

Av. Dr Arnaldo 

R. Teodoro Sampaio 

 

Faculdade de Saúde Pública 

Faculdade de Medicina 
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equipamento, que analisa a concentração de uma grande variedade de 

gases, proporcionou o desenvolvimento do estudo “Uso Integrado de 

Ferramentas para o Gerenciamento e Otimização de Informações 

Ambientais”, (NEDEL e col., 2005). 

 

No presente estudo foram utilizadas informações das concentrações 

de NO2 para comparação com as amostras coletadas com tubos passivos 

fixados nos ambientes externos e internos das estações.  

 

A calibração é realizada por meio de gases certificados, sendo esta 

informação armazenada de forma digital. O analisador só tem duas partes 

móveis que também são verificadas. O procedimento de medição compensa 

as variações da intensidade de emissões da luz, além de também pequenos 

desvios resultantes do alinhamento óptico. Pode ser avaliada a absorção 

clara, causada por névoa, fumaça ou outros poluentes. As informações 

obtidas podem ser validadas por meio de análises complementares. 

 

Os resultados de NO2 obtidos do DOAS que estava calibrado para 

realizar a média a cada 15 minutos foram convertidos para média horária 

móvel e comparados com os resultados dos tubos passivos no mesmo 

período. 

 

 

3.4 CONTAMINANTES AMBIENTAIS – AMOSTRA DE MATERIAL 

PARTICULADO EM SUSPENSÃO (PM10) 

 

As fontes de poluição atmosféricas produzidas pelo homem são, entre 

outras, os processos industriais de extração e transformação, processos de 

geração de calor industrial, queima de resíduos, tráfego veicular e de 

plantações. Em São Paulo o problema de poluição do ar mais sério 

verificado é a emissão de material particulado pelas indústrias, pelo setor de 

transportes e pelas queimadas. Neste estudo foram analisados as 
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concentrações de partículas com diâmetro aerodinâmico entre 0,1 e 10µm, 

chamadas de PM10. 

 

Neste estudo foi utilizado o DataRAM4 para as medições de PM10, que 

é um monitor contínuo de aerossol. Este instrumento possibilita visualizar a 

concentração das partículas no ar, fumaça, névoa e fumos, como também o 

tamanho médio das partículas sendo muito utilizado para avaliação em dutos 

de ar, túneis, monitoramento de ambiente ocupacional ou pesquisa. A sua 

leitura é feita em tempo real e o instrumento exibe valores de temperatura e 

umidade relativa do ar, com capacidade para armazenar 50.000 medições. 

Os intervalos de medidas podem variar de segundos a horas, dependendo 

do tempo de exposição para armazenamento das informações. 

 

 
Figura 14:  DataRAM4. 

 
O monitoramento foi realizado com dois instrumentos com intervalos de 

1 minuto, por um período de sete dias em cada estação, durante o mês de 

junho de 2005.  

 

Com seu filtro interno auto calibrável e ajuste automático, o DataRAM4 

determina tamanho mediano de partículas acima de 0,05�P�� LQGHSHQGHQWH�
da sua concentração. Neste estudo as medidas foram realizadas para o 

grupo de tamanho de partícula denominada PM10. 
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Sendo um nefelômetro de alto-sensibilidade, o DataRAM4 coleta 

amostras de ar através de uma bomba de diafragma com fluxo constante. 

   

Após atravessar a fase óptica, todas as partículas são retidas em um 

filtro HEPA.  Parte da corrente de ar filtrada é desviada continuamente 

através das áreas opticamente sensíveis (lente e feixes de luz) formando 

uma cortina de ar contínua que protege contra a deposição de partículas.   

 

A informação armazenada inclui data e hora, concentrações comuns, 

valores máximos e mínimos dentro do período selecionado, dentre outras. 

Os dados armazenados podem ser descarregados em um computador para 

análises detalhadas 

 

As especificações técnicas do DataRAM4 são: 

• Faixa de temperatura:   -15 a 60ºC (resolução 0,05ºC)  

• Faixa de Umidade Relativa (a 25ºC): 0-100% (resolução de 2%)  

• Intervalo de medição:   1 segundo  

• Capacidade de registros:  50.000 leituras  

• Condições de operação:   -10 a 50ºC; 10 a 95% UR  

• Faixa do fluxo de amostragem: 1 a 3 l/min (resolução de 0,05 l/min, 

com ajuste de 0,1 l/min)  

 

A Figura 15 apresenta uma curva de calibração, onde é observado um 

desvio de até 187% entre as medições realizadas com o DataRAM4 e o 

método padrão utilizado pela EPA, reforçando a necessidade de realizar 

medições comparativas utilizando um método referenciado, em conjunto 

com os instrumentos de leitura óptica para identificar a correlação entre os 

valores encontrados. A correlação identificada por TRENT (2003) indicou 

desvios para PM2,5, sendo que para cada grupo de análise deve-se realizar 

uma nova curva de calibração considerando-se as condições climáticas e 

tipos de poluentes a serem analisados. 

 

 



 

 

47 

 
 
Figura 15:  Resultados para 2 monitores DataRAM4 com a correção 

realizada pelo método BGI PQ-200 da EPA. 

Fonte: TRENT, 2003 
 
 

BRANIS (2006) realizou duas campanhas para verificar a diferença dos 

resultados obtidos entre o fotômetro e um método padrão (atenuação beta), 

usado na rede monitoramento nacional da República Tcheca. A primeira 

campanha foi realizada durante o inverno (20 dias entre Dezembro/2002 e 

Janeiro/2003) e uma segunda durante o verão (72 dias entre Junho e 

stembro/2004).  A correlação apresentada na Figura 16 indica que os 

equipamentos ópticos são linearmente proporcionais a métodos de 

referência e as leituras do instrumento podem ser recalculadas de acordo 

com uma equação de regressão linear ou até mesmo por uma relação 

simples entre a referência e as leituras de fotômetro. O estudo de BRANIS 

(2006), indicou a superestimação para o instrumento DustTrak.  
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Figura 16:  Medidas de PM10 realizadas com o fotômetro DustTrak (DT) 

e o método padrão de atenuação Beta; (a) inverno; (b) verão. 

Fonte: BRANIS, 2006. 
 

Na análise as concentrações de PM10 medidos pelo dataRAM4 foram 

convertidas em média móveis horárias e comparadas nos dias da semana. 

Também foi determinada a média total das amostras com IC de 95% e 

comparadas entre elas. 

 

 

3.5 TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA 

 

Para estas variáveis foram utilizadas as informações coletadas pelo 

DataRAM4. Para os valores externos foi utilizado o levantamento realizado 

paro o projeto “Uso Integrado de Ferramentas para o Gerenciamento e 

Otimização de Informações Ambientais”, (NEDEL e col., 2005). 

 

A temperatura e umidade relativa foram analisadas pela média 

observada com IC de 95% e pela verificação da correlação entre o valor 

interno e externo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados das análises das amostras 

de contaminantes microbiológicos e atmosféricos, realizadas com recursos 

de baixo custo e alta confiabilidade, que tinham como objetivo obter um 

primeiro diagnóstico dos níveis de contaminação existentes no Metrô SP. 

 

 

4.1 FUNGOS 

 

 Quando observado o limite de 750 UFC/m³ estabelecido pela ANVISA 

(2003) na avaliação de ambientes climatizados, os valores encontrados nos 

ambientes do Metrô são considerados aceitáveis. Entretanto, talvez 

subestimados, alguns fatores que contribuem para estes resultados são a 

alta temperatura e baixa umidade relativa encontrada no interior destas 

estações, além da turbulência gerada pela movimentação dos trens durante 

o período de coleta. 

 
Tabela 4: Total UFC/m³ por amostra nos ambientes do Metrô SP, São 

Paulo, 2005. 

Data e Hora da 
coleta 

31/05/05 
08h30min 

31/05/05 
17h30min 

31/10/05 
11h30min 

 04/11/05 
10h00min 

 07/11/05 
10h00min 

Local UFC/m³ UFC/m³ UFC/m³ UFC/m³ UFC/m³ 

CLI – Mezanino 57,1 92,9 91,9 155,5 84,8 

CLI – Plataforma 64,3 42,9 134,3 106,1 155,5 

CLI – Escritórios 150,0 64,3 35,3 42,4 42,4 

CLI – Externo 114,3 92,9 141,3 70,7 63,6 

PSE – Mezanino 142,9 121,4 282,7 162,5 127,2 

PSE – Linha 3 128,6 107,1 113,1 127,2 162,5 

PSE – Linha 1 85,7 114,3 98,9 134,3 204,9 

PSE – Externo 121,4 78,6 176,7 141,3 141,3 

Média 108,0 89,3 134,3 117,5 122,8 

 

Os estudos para avaliação da contaminação fúngica observados nas 

40 coletas, das quais oito amostras foram realizadas no ambiente externo e 

as demais nos diferentes níveis de cada estação, indicaram a alta freqüência 
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de fungos considerados como contaminantes comuns, porém responsáveis 

por infecções e alergias em pessoas imunodeprimidas. Os exames 

micológicos isolaram um total de 681 UFC de diferentes gêneros em 

diferentes pontos de coleta, Tabela 5. Os gêneros com maior presença 

foram Cladosporium sp, Alternaria sp, Penicillium sp, Candida sp e 

Aspergillus sp. 

 
Tabela 5: Total de UFC por gênero e os percentuais de fungos 

encontrado nas estações Clínicas e Praça da Sé do Metrô, 

São Paulo, 2005.  

  Estação Clínicas Estação Praça da Sé Total Geral 
Fungo s Área interna Área externa Área interna Área externa 
  n % n % n % n % 

n % 

Alternaria sp 38 18,4 23 27,7 50 16,8 10 10,8 121 17,8 
Aspergillus sp 8 3,9 5 6 7 2,3 1 1,1 21 3,1 
Aspergillus niger 2 1 0 0 2 0,7 1 1,1 5 0,7 
Aureobasidium 
pulullans 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1 0,1 

Candida sp 8 3,9 2 2,4 8 2,7 1 1,1 19 2,8 
Cladosporium sp 109 52,7 31 37,3 157 52,7 57 61,3 354 52,0 
Curvularia sp 7 3,4 2 2,4 6 2 1 1,1 16 2,3 
Epicoccum sp 1 0,5 5 6 14 4,7 8 8,6 28 4,1 
Fusarium sp 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1 0,1 
Neurospora sp 0 0 0 0 1 0,3 0 0 1 0,1 
Paecilomyces sp 0 0 3 3,6 0 0 0 0 3 0,4 
Penicillium sp 31 15 7 8,4 42 14,1 7 7,5 87 12,8 
Phoma sp 0 0 0 0 2 0,7 0 0 2 0,3 
Rhizopus sp 0 0 0 0 1 0,3 1 1,1 2 0,3 
Rhodotorula rubra 0 0 0 0 2 0,7 0 0 2 0,3 
Trichoderma sp 2 1 5 6 4 1,3 2 2,2 13 1,9 
Verticillium sp 1 0,5 0 0 2 0,7 2 2,2 5 0,7 
Total i solado  207 100 83 100 298 100 93 100 681 100 
 
 

Observando os resultados do estudo realizado por AWAD (2002), 

Tabela 6, verificamos que os fungos identificados são semelhantes aos 

encontrados na pesquisa realizada no Metrô SP, porém devemos salientar 

que a estação subterrânea no metrô do Cairo (AWAD 2002) possui 

climatização artificial, ou seja, sistemas de ar condicionado, tornando-a 

adequada para os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS, 

2003). 
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Tabela 6: Total de espécies e percentual obtidos na identificação 

microscópica dos esporos isolados em duas estações do 

Metrô do Cairo. 

  Estações - Metrô do Cairo 
Fungos Subterrânea Externa 
 n % n % 

Alternaria 2 2,4 8 4,2 

Aspergillus niger 10 12,2 30 15,8 

Aspergilus sp 10 12,2 68 35,8 

Cladosporium 26 31,7 32 16,8 

Fusarium 2 2,4 6 3,2 

Monilia 4 4,9 - - 

Mucor - - 4 2,1 

Penicilium 10 12,4 18 9,5 

Yeasts 10 12,2 4 2,1 

Total 74 90,4 170 89,5 

     Fonte: AWAD, 2002. 
 
 

 Este estudo é o primeiro realizado Metrô SP, onde foram 

considerados os diversos ambientes de duas diferentes estações para 

avaliação da contaminação interna e externa. 

 

 

4.2 DIÓXIDO DE NITROGÊNIO – NO2 

 

O monitoramento realizado com tubos passivos mostrou-se eficiente, 

sendo uma alternativa de baixo custo e fácil aplicação, por não necessitar de 

procedimentos específicos para a sua instalação. Outro fator importante na 

sua utilização foi a sua discrição quando instalado, o que evitou a ação de 

vandalismo durante o período em que permaneceu instalado. Os tubos uma 

vez instalados permaneceram expostos, sendo removidos apenas para o 

envio ao laboratório para análise. Durante o período de armazenamento os 

tubos permaneceram embalados e acondicionados em um refrigerador 

doméstico, evitando possíveis contaminações. 

 

O resultado obtido, nos dois períodos de amostragem, com a aplicação 

dos tubos passivos, instalados nos ambientes interno e externo, foram 
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comparados com as medições realizadas pelo equipamento DOAS, onde foi 

observada a proximidade entre os valores médios obtidos com os tubos 

passivos e a leitura contínua do DOAS, com intervalos de 1 hora, Figura 17. 

Os relatórios disponibilizados no site da CETESB não indicam a 

ultrapassagem do valor limite de 100µg/m³ neste mesmo período. 
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Figura 17: Comparação dos resultados de NO2 realizados com tubos 

passivos no ambiente externo e o medidor contínuo DOAS, 

São Paulo, 2005. 

 

A Tabela 7 mostra os resultados obtidos com os tubos passivos 

instalados em diferentes níveis da estação. Com estes resultados foi 

possível identificar a influência da poluição externa dentro das estações e 

túneis do Metrô. Estes poluentes sugerem ser insuflados pelo sistema de 

ventilação ou captados pelas áreas de acesso o que mantém os valores 

similares entre o ambiente interno e externo. 

 

Entretanto, das 18 amostras realizadas no ambiente interno da PSE 

observou-se que a concentração de 142µg/m³ é conseqüência dos veículos 

movidos a diesel, utilizados para manutenção do sistema metroviário em 

conjunto com a pouca ventilação, provocando a concentração deste 

poluente no interior da estação. 

Tubos 
passivos 

DOAS 
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Tabela 7: Concentração de NO2 medidos nas estações Clínicas e Praça 

da Sé e o intervalo de confiança de 95%, São Paulo, 2005.  

CLI PSE Concentração de NO2 
(µg/m³) Externo Interno Externo Interno 

Média 62,81 68,01 77,28 76,56 

Desvio Padrão 23,35 7,80 17,30 32,66 

Máximo 87,08 76,95 89,56 142,00 

Mínimo 21,91 52,09 43,38 6,53 

n 10 8 6 18 

IC de 95% 62,81 ±14,47 68,01 ±5,41 77,28 ±13,84 76,56 ±15,09 

 
 

Em virtude dos efeitos prejudiciais do NO2 ao homem, pode-se sugerir 

que, mesmo os níveis de exposição sendo considerados baixos para 

provocar algum tipo de sintoma clínico imediato, em longo prazo podem 

provocar alterações em parâmetros bioquímicos e estruturais pulmonares, 

que podem levar a algum tipo de doença pulmonar crônica.  

 

 

4.3 BENZENO, TOLUENO, ETILBENZENO E XILENOS - BTEX 

 

De forma análoga ao NO2 este poluente também é resultado dos 

poluentes gerados principalmente na atmosfera externa a estação.  

 

A utilização do amostrador passivo é capaz de realizar o mapeamento 

de uma região indicando o comportamento do BTEX em diferentes pontos. A 

Tabela 8 apresenta os níveis de concentração do benzeno e seus derivados. 

Em contraste ao estudo de NO2, estas medidas se referem a apenas uma 

amostra por local.   

 

 
 
 
 
 
 



 

 

54 

Tabela 8: Concentrações de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 

distribuídos de acordo com as áreas amostradas, São Paulo, 

2005.  

Benzeno Tolueno Etilbenzeno p- + m-xileno o-xileno Local  da 
Amostra µg/m³ ppb µg/m³ ppb µg/m³ ppb µg/m³ ppb µg/m³ ppb 

FSP/USP 6,2 1,9 21,2 5,6 4,4 1,0 8,6 2,0 2,7 0,61 

CLI – Plataforma 5,7 1,8 22,7 6,0 4,7 1,1 9,1 2,1 2,8 0,65 

CLI – Mezanino 5,6 1,7 22,2 5,9 5,6 1,3 10,1 2,3 3,0 0,69 

CLI – Externo 5,7 1,8 22,8 6,0 4,7 1,1 9,3 2,1 2,9 0,66 

PSE – Linha 1 4,1 1,3 16,8 4,5 2,7 0,6 5,3 1,2 1,9 0,43 

PSE – Mezanino 4,4 1,4 17,8 4,7 2,6 0,6 5,1 1,2 1,6 0,38 

PSE – Externo 4,3 1,4 21,3 5,6 2,9 0,7 5,7 1,3 1,9 0,44 

PSE – Linha 3 3,8 1,2 18,0 4,8 2,7 0,6 5,2 1,2 1,7 0,38 

 
 

Os resultados obtidos neste estudo se assemelham aos valores 

encontrados por CÓLON e col. (2001), comprovando a eficácia da utilização 

de tubos passivos. Os estudos realizados com tubos passivos para BTEX 

indicam valores baixos, porém não menos preocupante devido ao seu alto 

impacto na saúde humana. 

 

 
4.4 MATERIAL PARTICULADO 
 

As estações apresentaram uma alta concentração de material 

particulado conforme resultados obtidos pelo equipamento DataRAM4. 

Entretanto para validação destes valores torna-se necessária a utilização de 

um equipamento para amostras gravimétricas que possibilite elaborar uma 

curva de calibração 

 
As concentrações observadas durante o período avaliado são 

elevadas, Tabela 9, quando comparado ao valor médio observado pela 

CETESB (2005), devemos considerar também que o CONAMA (1990) 

estabelece o limite médio anual de 50µg/m³, dentro do período avaliado os 

valores medidos pela CETESB não ultrapassaram este limite. 
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Tabela 9: Concentração média para um período de sete dias, desvio 

padrão, valores limites de PM10  e o IC de 95% nas estações 

Clínicas e Praça da Sé, São Paulo, 2005. 

PM10 
(µg/m³) CLI Plataforma CLI Mezanino PSE Linha 

1-Azul 
PSE Linha 3-

Vermelha CETESB* 

Média 312,4 243,9 150,9 124,2 46,7 

Desvio Padrão 145,01 112,03 54,94 47,00 - 

Máximo 742,1 585,8 297,2 234,2 - 

Mínimo 38,1 28,6 50,7 34,4 - 

IC de 95% 312,4 ± 22,9 243,9 ± 17,7 150,9 ± 8,7 124,2 ± 7,4 - 

* O valor foi calculado através da média obtida nos relatórios diária disponíveis no endereço: 
<URL:/www.cetesb.sp.gov.br> [2005 julho].  
 
 

Os estudos que tratam de material particulado dos metrôs de 

Estocolmo, Praga e Helsinque (JOHANSSON e JOHANSSON, 2003; 

BRANIS, 2006 e AARNIO e col., 2005) também demonstram altas 

concentrações de material particulado, isto caracteriza o sistema metroviário 

como alto gerador de partículas decorrentes do atrito de peças girantes, 

arraste de material particulado externo, fluxo de ar causado pelo efeito pistão 

que impulsiona as partículas pelos túneis, movimentação de pessoas, em 

conjunto com a impossibilidade de instalar um sistema de exaustão com 

capacidade para extrair estes poluentes de dentro dos túneis, devido as 

próprias características de tamanho e densidade deste material,  um sistema 

de exaustão apenas amenizaria está situação. 

 
O sistema de ventilação da estação Clínicas encontra-se em processo 

de instalação. Esta condição pode ser observada na Figura 18, que 

apresenta as medições, nos quatro pontos distribuídos ao longo da semana. 

Observou-se que a estação Clínicas possui valores mais altos nos dias úteis 

enquanto que nos fim de semana existe uma redução considerável deste 

poluente, decorrente da alteração da demanda de trens e usuários, bem 

como no tráfego veicular nas vias adjacentes. A estação Praça da Sé possui 

o sistema de ventilação que funcionava com a vazão de 50% da sua 

capacidade, estes equipamentos encontram-se em processo de adequação.  
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Figura 18: Níveis de concentração de PM10 nos dias da semana das 

estações Clínicas e Praça da Sé, São Paulo, 2005. 

 
O presente estudo permitiu avaliar a qualidade do ar dentro de duas 

estações do metrô com métodos simples, porém efetivos. Os resultados 

observados permitem desenhar uma boa estratégia de monitoramento para 

identificação das substâncias presentes no interior das estações que são 

geradas pelo próprio sistema metroviário e o impacto dos poluentes 

decorrentes do ambiente externo.  

 

Considerando que o transporte metroviário representa um ambiente 

onde circulam milhões de pessoas diariamente, este trabalho permite 

desenhar um estudo epidemiológico para usuários e funcionários do 

sistema, tornando-se importante identificar as fontes de aerossol; a 

composição química, características físicas, morfológicas e biológicas das 

partículas existentes nestes ambientes; a taxa de exposição e os seus 

efeitos na saúde.  
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4.5 TEMPERATURA E UMIDADE 

 

A temperatura e a umidade das estações estão relacionadas com o 

funcionamento do sistema de ventilação, uma vez que 72% do calor 

removido dos túneis resultam da ação da ventilação mecânica e do efeito 

pistão dos trens (deslocamento do ar nos túneis realizados pelo efeito 

êmbolo), enquanto que 28% são devidos a condução do calor para o solo. 

No caso específico dos túneis, a condução de calor para o solo tem grande 

importância devido a grande área superficial de troca. O processo consiste 

na transferência de calor entre o ar e a parede do túnel, e entre esta e o solo 

envolvente, com mecanismos associados de convecção e condução 

resultantes dos gradientes de temperatura existentes (ROSA e FRANÇA, 

1995).  

 
As Tabelas 10 e 11 apresentam, respectivamente, os valores de 

temperatura e umidade relativa realizadas pelo DataRAM4 simultaneamente 

com as medições de PM10. Observou-se a elevada temperatura e baixa 

umidade relativa na estação Clínicas, o ar mais seco decorrente desta 

situação aumenta a concentração de material particulado. Em contrapartida, 

esta condição torna-se desfavorável para o desenvolvimento de 

microorganismos.  

 

A estação Praça da Sé também possui valores de temperatura 

elevados, porém menores quando comparados a CLI. A característica 

arquitetônica da estação PSE favorece o seu equilíbrio térmico por estar 

constituída de um vão livre central interligando todos os níveis da estação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58 

Tabela 10: Temperatura média, desvio padrão, erro padrão e o IC de 95% 

nas estações Clínicas e Praça da Sé, São Paulo, 2005. 

Local Temperatura (ºC) Desvio 
Padrão 

Erro Padrão da 
Média IC de 95% 

CLI – Mezanino 33,8 0,549 0,044 33,8 ± 0,09 

CLI – Plataforma 33,4 1,078 0,087 33,4 ± 0,17 

CLI – Externo 19,1 3,423 0,276 19,1 ± 0,54 

PSE – Linha 3 28,6 0,790 0,058 28,6 ± 0,11 

PSE – Linha 1  27,7 1,481 0,109 27,7 ± 0,21 

PSE – Externo 18,2 3,755 0,422 18,2 ± 0,83 

 
 
Tabela 11: Umidade relativa média, desvio padrão, erro padrão e o IC de 

95%  nas estações Clínicas e Praça da Sé, São Paulo, 2005. 

Local Umidade 
Relativa (%) 

Desvio 
Padrão 

Erro Padrão da 
Média IC de 95% 

CLI – Mezanino 35,6 2,133 0,172 35,6 ± 0,34 

CLI – Plataforma 37,8 3,205 0,258 37,8 ± 0,51 

CLI – Externo 75,8 17,062 1,375 75,8 ± 2,70 

PSE – Linha 3 44,9 5,738 0,278 44,9 ± 0,54 

PSE – Linha 1  50,1 3,775 0,422 50,1 ± 0,83 

PSE – Externo 78,3 18,220 1,340 78,3 ± 2,63 

 
 

As Figuras 19 e 20 apresentam o comportamento de temperatura e 

umidade nas estações Clínicas, verificou-se que a temperatura e umidade 

em CLI possuem comportamento próprio, sem sofrer alterações decorrentes 

do ambiente externo. A alta temperatura verificada em CLI provoca a 

redução da umidade relativa, estes fatores contribuem para o aumento do 

material particulado e a inibição do crescimento de agentes microbiológicos.  
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Figura 19: Temperatura verificada na estação Clínicas, São Paulo, 2005. 
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Figura 20: Umidade relativa verificada na estação Clínicas, São Paulo, 

2005. 

 
 
Na estação PSE, mesmo com uma curva não muito acentuada, a 

temperatura e umidade variam de acordo com as condições externas. Esta 

situação é decorrente do sistema de ventilação e da grande área de 

captação do ar externo, fator que não ocorre na estação CLI. As Figuras 21 
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e 22 mostram a simultaneidade de variações sugestivas de trocas entre o 

ambiente interno e externo. 
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Figura 21: Temperatura verificada na estação Praça da Sé, São Paulo, 

2005. 
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Figura 22: Umidade relativa na estação Praça da Sé, São Paulo, 2005. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O presente estudo proporcionou uma oportunidade para analisar o 

comportamento dos poluentes e a qualidade do ar, nas estações Clínicas e 

Praça da Sé do Metrô de São Paulo. Esta primeira experiência deve 

contribuir nos esforços do Metrô SP em conjunto com a Faculdade de Saúde 

Pública para capacitar recursos humanos. 

 
As análises microbiológicas encontraram fungos considerados 

contaminantes comuns. No entanto as possíveis sinergias com poluentes 

químicos e físicos encontrados em alta concentração geram alerta sobre a 

possibilidade de exposição dos usuários e funcionários a infecções e 

alergias. 

 

A concentração de NO2 medidas com os tubos passivos nos ambiente 

internos e externos são semelhantes. Estas medidas são ainda similares aos 

valores do ambiente externo medidos pela CETESB (2005) e pelo 

equipamento DOAS. Esta condição sugere que este poluente tem a mesma 

fonte de origem. 

 

Esta foi uma oportunidade para realização de medições para BTEX, 

utilizando tubos passivos, uma vez que encontramos apenas um estudo 

sobre os níveis de concentração para COV na cidade de São Paulo. Este 

tipo de poluente não está contemplado nos padrões de qualidade do ar 

estabelecidos pelo CONAMA (1990). Embora os valores encontrados não 

sejam alarmantes, também são preocupantes devido ao seu alto impacto na 

saúde humana. 

 
A alta concentração PM10 merece destaque, pois além de provocar 

danos a saúde quando inalados, também proporcionam o transporte de 

microrganismos e outros agentes poluidores que ao aderir no material 

particulado permanecem em suspensão.  
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7 ANEXOS 

 
• Apresentação da argüição e defesa. 

• Artigos apresentado no 8th Highway and Urban Environment Symposium  

Chalmers University of Technology / Cyprus Institute 

Nicosia – Cyprus; June 2006.  

¾�Air pollution levels in two São Paulo subway stations 

¾�Management and optimization of environmental information using 

integrated technology: A case study in the city of São Paulo, Brazil. 

 
 


