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Abstract 
 
The cities of Santa Gertrudes and Cordeirópolis are located in the Paulista Peripheral Depression and are 
part of the largest ceramic pole of the Americas and the second largest in the world in production. 
Additionally, Santa Gertrudes and Cordeirópolis are also inserted in the sugarcane region of Piracicaba / 
Araras, where does the burning of sugarcane in the months of mid-year, the dry season, when the worst 
air quality. According to the report prepared by the Air Quality Technology Company of Environmental 
Sanitation of the São Paulo State (CETESB). These two cities have large amounts of air pollutants being 
considered as the second region more polluted of São Paulo State. CETESB showed in these two cities, 
during the years 2009 and 2010, had rates of inhalable particles in suspension up to 200 micrograms per 
cubic meter of area. The tolerable limit for this company is 150 micrograms. According to the World Health 
Organization, such indices are pollution may be responsible for many respiratory diseases. One of the 
most frequent morbidities caused by such pollution is chronic bronchitis. This disease is caused by a 
recurrent lesions or irritation of the respiratory epithelium of the bronchi resulting in chronic inflammation, 
swelling and increased mucus production by goblet cells, thereby partially blocking the air flow from the 
lungs. Upon such determination the objective of this work was monitored the cyclicality of emission the 
particulate matter correlating them with the number of hospitalizations of residents involved in chronic 
bronchitis. To perform such monitoring was applied wavelet analysis. This analysis is a mathematical 
function that lets you analyze signals by decomposing non-stationary time series in time and frequency, 
showing the existing and cyclicality in which the time interval occurs. The results showed that for the city of 
Cordeirópolis the number of admissions related to bronchitis was higher in January and October 2010, 
coinciding with peak emission of particulate matter. In the city of Santa Gertrudes, we observed two peaks 
of admissions. A between the months of April to July 2009 and another in October-November 2010, which 
also coincided with peak emission of particulate matter. However it should be noted that the terms 
frequency of hospitalizations caused by bronchitis during May and July 2009 in St. Gertrudes, was well 
above the average of hospitalizations. This fact can be explained by tropicalization of polar anticyclones, 
low humidity, resulting in minimal thermal variation that facilitate the existence of nocturnal temperature 
inversions, which, associated with high pressure systems, with lulls or faint breezes, allow the 
accumulation of pollutants in the atmosphere. 
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Resumo 
 
As cidades de Santa Gertrudes e Cordeirópolis estão situadas na Média Depressão Periférica Paulista e 
fazem parte do maior pólo cerâmico das Américas e o segundo maior do mundo em produção. Além 
disso, Santa Gertrudes e Cordeirópolis estão também inseridas na região canavieira de 
Piracicaba/Araras, onde se faz a queima da cana-de-açúcar nos meses de meados do ano, época da 
estiagem, quando é pior a qualidade do ar. Segundo o relatório de qualidade do ar elaborado pela 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) estes dois 
municípios possuem grandes quantidades de poluentes atmosféricos sendo considerados como a 
segunda região do Estado de São Paulo mais poluída, fincando atrás somente do município paulista de 
Cubatão. A CETESB aponta que nestes dois municípios, durante os anos de 2009 e 2010, tiveram 
índices de material particulado inalável em suspensão superior a duzentos microgramas por metro cúbico 
de área, sendo que o limite tolerável por esta companhia é de 150 microgramas. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, tais índices de poluição são podem ser responsáveis por inúmeras doenças 
respiratórias. Uma das morbidades mais freqüentes, provocadas por esse tipo de poluição é a bronquite 
crônica. Esta enfermidade é causada por uma lesão recorrente ou irritação do epitélio respiratório dos 
brônquios, resultando na inflamação crônica, edema e no aumento da produção de muco pelas células 
caliciformes, bloqueando assim parcialmente o fluxo de ar dos pulmões. Mediante a tal constatação o 
objetivo deste trabalho foi efetuar o monitoramento da ciclicidade das emissões de material particulado 
correlacionando-os com a quantidade de internações hospitalares dos munícipes inerentes à bronquite 
crônica. Para efetuar tal monitoramento foi aplicada uma análise ondeletas (wavelets). Este análise é uma 
função matemática que permite analisar sinais não estacionários pela decomposição das séries 
temporais em tempo e freqüência, mostrando a ciclicidade existente e em qual o intervalo de tempo 
ocorrem. Os resultados mostram que para a cidade de Cordeirópolis o número de internações referentes 
à bronquite foi maior em janeiro e outubro de 2010, coincidindo com picos de emissão de material 
particulado. Já na cidade de Santa Gertrudes, foram observados dois picos de internações. Um entre os 
meses de abril a julho de 2009 e outro em outubro a novembro de 2010, que também coincidiram com 
picos de emissão de material particulado. Contudo cabe salientar mos que a freqüência das internações 
provocadas por bronquites nos meses de maio e julho de 2009 em Santa Gertrudes, foi muito acima da 
média de internações. Este fato pode ser explicado pela tropicalização dos anticiclones polares, de baixa 
umidade, que resultam em grandes amplitudes térmicas diárias que facilitam a existência de inversões 
térmicas noturnas, as quais, associadas aos sistemas de alta pressão, com calmarias ou brisas tênues, 
permitem o acúmulo de poluentes na atmosfera. 
 

Palavras Chave: Poluição Atmosférica, Wavelets, Material Particulado, Bronquites. 

 
Eixo Temático: Problemática ambiental, cambio climático y gestión del riesgo. 

 
 

1. Introdução 

As cidades sofrem com problemas relacionados à qualidade do ar devido à emissão de 

poluentes tanto por fontes fixas (indústrias, chaminés, pedreiras) quanto por fontes móveis 

(caminhões, ônibus, carros e motos). Estas fontes lançam diariamente quantidades significativas 

de poluentes, tornando o ar urbano um problema de saúde publica. No Brasil, a poluição 

atmosférica pode ser definida como:  

“qualquer forma de matéria ou energia com 

intensidade e em quantidade, concentração, tempo 

ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: I 



– impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II – 

inconveniente ao bem-estar público; III – danoso aos 

matérias, à fauna e flora; IV – prejudicial à 

segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade (BRASIL, 

RESOLUÇÃO CONAMA N0 3, 1990, Artigo 1°). 

 
 Esta legislação sub-divide os Padrões da qualidade do ar em Padrões Primários, sendo 

as concentrações de poluentes que, ultrapassada poderá afetar a saúde humana, e em Padrões 

Secundários, sendo essas as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo 

efeito sobre o bem-estar da população (BRASIL, RESOLUÇÃO CONAMA N0 3, 1990). 

No Brasil é a Resolução do CONAMA N° 3, de 1990 dispõe sobre os padrões de 

qualidade do ar, previsto no Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR 

(1989). Esse programa é um dos instrumentos básicos da gestão ambiental brasileira, buscando 

contribuir para a proteção da saúde e bem estar das populações. A tabela 1 mostra os Padrões 

de Qualidade do Ar estabelecidos pela legislação brasileira, às diretrizes da Organização 

Mundial de Saúde – OMS e as principais partes do corpo prejudicadas pelos poluentes pelos 

poluentes PTS e MP10. 
 

Poluente 
Tempo de 

Monitoramento 

Padrão 
CONAMA 
Primário 

Padrão 
CONAMA 

Secundário 

Diretrizes OMS 
(2005) 

Principais partes 
do corpo 

prejudicadas 
pelos poluentes 

PTS 
24 horas (1) 

mga (2) 
240 µg/m3 
80 µg/m3 

150 µg/m3 
60 µg/m3 

*SD 
*SD 

Sistema 
respiratório e os 

olhos 

MP10 
24 horas (1) 

MAA (3) 
150 µg/m3 
50 µg/m3 

150 µg/m3 
50 µg/m3 

50 µg/m3 
20 µg/m3 

Sistema 
respiratório e os 

olhos 

Tabela 1: Padrões de Qualidade do ar, Diretrizes da OMS e as Principais partes do corpo prejudicadas 
pelos poluentes.   

Fonte: Resolução CONAMA (1990), GUTJAHR (2003) e OMS (2005).   
* SD – Sem Diretriz estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. 

(1) - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano; (2) - Média geométrica anual; (3) - Média 
aritmética anual. 

 

Monteiro (1976), quando elaborou o Sistema Clima Urbano, intitulou o segundo canal de 

percepção humana de Qualidade do Ar, sendo esse o subsistema Físico-Químico. Esse autor 

afirma que a responsabilidade dessa problemática nos ambientes citadinos é do ser humano, 

pois têm como fontes principais as atividades urbanas, os veículos automotores e as indústrias, 



sendo a poluição do ar o produto gerado pelo lançamento contínuo de poluentes na atmosfera, 

acarretando efeitos diretos a saúde humana, como doenças respiratórias e oftalmológicas. 

Segundo Landsberg (2006) a poluição do ar afeta de forma adversa as pessoas, 

provocando danos incalculáveis e indubitáveis prejuízos à saúde humana. Para Monteiro (1996), 

o “modus vivendi” da sociedade moderna, provocou uma tremenda degradação da qualidade de 

vida e consequentemente um agravamento de diversas patologias do trato respiratório. Em 

estudos na cidade do Porto, em Portugal, a autora já havia identificado um considerável aumento 

de algumas patologias, como a asma e bronquites, devido à “degradação da qualidade do ar” 

causada pelas ações antrópicas (MONTEIRO, 1996). 

Mediante as constatações acima mencionadas, o objetivo deste trabalho foi efetuar o 

monitoramento da ciclicidade das emissões de material particulado em suspensão (PTS), 

correlacionando-os com a quantidade de internações hospitalares dos munícipes inerentes à 

bronquite crônica no período de 2009 a 2010. 

 

2- Área de Estudo 

As cidades de Santa Gertrudes e Cordeirópolis estão situadas na Média Depressão 

Periférica Paulista e têm sua área central localizada, aproximadamente, a 22º 27’ 24’’ de latitude 

sul, 47º 31’ 49’’ de longitude oeste e a 22° 28′ 55″ de latitude sul, 47° 27′ 25″ longitude oeste, 

respectivamente.  

 

Figura 1: Localização da Área de Estudo 



Estas cidades estão situadas a aproximadamente 600 metros de altitude (Figura 1) e 

distam, em linha reta, cerca de 20 km das cuestas basálticas, cujas superfícies cimeiras estão 

alçadas a altitudes que superam os 1000 metros. Santa Gertrudes e Cordeirópolis pertencem ao 

pólo cerâmico, que, segundo a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento 

(ASPACER) engloba também os municípios de Limeira, Rio Claro, Ipeúna, Piracicaba e Araras. 

Esta área, que constitui o maior pólo cerâmico das Américas e o segundo maior do mundo em 

produção, estão localizadas 34 indústrias. Estima-se que elas, em 2010, tenham produzido cerca 

de 760 milhões de metros quadrados de pisos, o que representa 83% da produção paulista e 

56% da brasileira (ASPACER, 2011). 

Segundo Poletto (2007), para uma produção de 20 milhões de m2/mês, eram 

consumidas cerca de 300.000 toneladas mensais de argila. Em 2011, segundo dados da 

ASPACER (2011), a produção mensal de pisos cerâmicos ultrapassou 40 milhões e se 

aproximou de 50 milhões de m2/mês, o que, com certeza, pelo menos dobrou as extrações de 

argila, presentes na Formação Corumbataí. Após a retirada das camadas do solo que constituem 

a cobertura, a lavra é efetuada em jazidas a céu aberto, com o uso de tratores de esteira. O 

material extraído é distribuído por pás carregadeiras em pátios para a secagem. O produto final é 

transportado para as indústrias por caminhões que transitam por estradas não pavimentadas. 

Estas etapas, da extração ao transporte, são responsáveis pela adição de grandes quantidades 

de material particulado à atmosfera. 

As indústrias situadas no Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes e Cordeirópolis utilizam, 

predominantemente, processos de fabricação com moagem por via seca, no qual se misturam 

argilas avermelhadas plásticas e refratárias a outras mais fundentes e menos plásticas de 

mesma origem. Esta mistura, com cerca de 5% de água, passa por moinhos para desagregação 

e posterior seleção granulométrica antes de constituir a massa cerâmica que alimenta as 

prensas. Lima (2007) constatou, em medições efetuadas em indústrias de Santa Gertrudes e 

Cordeirópolis, que neste e no setor de preparação de esmalte há maiores riscos de exposição às 

partículas inaláveis. 

Além disso, as cidades estudadas e os demais municípios que constituem o Pólo 

Cerâmico estão também inseridos na região canavieira de Piracicaba/Araras, onde se faz a 

queima da cana-de-açúcar nos meses de meados do ano, época da estiagem, quando é pior a 

qualidade do ar. A cana-de-açúcar, depois do corte, é transportada para as usinas por 

caminhões, que transitam também por estradas sem pavimentação e se somam aos que 

transportam a argila. 



A Média Depressão Periférica Paulista é invadida no inverno, com constância, por 

massas de ar polares, que, num primeiro instante, propiciam fortes quedas da temperatura. A 

configuração topográfica regional faz com que o ar frio, no período noturno, se desloque, por 

gravidade, das áreas mais elevadas da cuesta para a depressão, gerando temperaturas mínimas 

absolutas baixas e próximas de 0o C e inversões térmicas acentuadas. A tropicalização dos 

anticiclones polares, com baixa umidade, resulta em grandes amplitudes térmicas diárias que 

facilitam a existência de inversões térmicas noturnas, as quais, associadas aos sistemas de alta 

pressão, com calmarias ou brisas tênues, permitem o acúmulo de poluentes na atmosfera.  

 

3- Materiais e Métodos 

O primeiro paço, para o desenvolvimento deste trabalho, foi efetuar a coleta das 

informações sobre a poluição atmosférica das cidades de Santa Gertrudes e Cordeirópolis no 

período de 2009 a 2010. 

A CETESB (A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) mantém estações 

manuais de monitoramento nestas duas cidades paulistas. Estas estações estão localizadas na 

Rua Visconde do Rio Branco esquina com Rua Dino Boldrini em Cordeirópolis e na Av. Hum, 

780, Jardim Luciana em Santa Gertrudes. O monitoramento é efetuado através de uma 

amostragem realizada durante 24 horas a cada 6 dias. Estas estações recolhem as informações 

das partículas totais em suspensão (PTS)1 através do método gravimétrico utilizando um 

amostrador de grandes volumes (SÃO PAULO, 2011).  

As partículas totais em suspensão (PTS) podem ser definidas como aquelas cujo 

diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm. Este poluente pode ser subdividido em partículas 

inaláveis que podem causar problemas à saúde, e em partículas que irão originar os 

denominados efeitos estéticos que são responsáveis por afetar desfavoravelmente a qualidade 

de vida da população prejudicando as atividades normais da comunidade (KIDD e KIDD, 2006; 

BRANCO e MURGEL, 2004; MOUVIER, 1995). 

Os dados deste poluente, medidos nas estações de monitoramento manual das duas 

referidas cidades, foram coletados no Sistema de Informações de Qualidade do Ar (QUALAR), 

disponível na página eletrônica da CETESB. Estas informações permitiram a compilação de um 

banco de dados, onde o parâmetro PTS (partículas totais em suspensão) pode ser organizado 

em uma série temporal correspondente ao período de 2009 a 2010. 

                                                             
1 Nas estações de monitoramento manuais, das cidades de Santa Gertrudes e Cordeirópolis, as partículas totais em 
suspensão (PTS) são o único parâmetro atmosférico monitorado pela CETESB. Esta agência ambiental não efetua 
nenhum monitoramento dos outros tipos de poluentes atmosféricos nestes locais. 



Após este procedimento a próxima etapa consistiu na compilação de um banco de dados 

da morbidade do trato respiratório que é mais suscetível aos efeitos do poluente (PTS). Segundo 

Meade e Emch (2010), as bronquites, caracterizadas pela inflamação dos brônquios, são o tipo 

de enfermidade mais freqüente na presença deste tipo de poluentes, pois a exposição 

ocupacional a poeiras e/ou produtos químicos pode ser um dos fatores epidemiologicamente 

importante para na gênese desta morbidade (SILVA e MENESES 2001). 

Desta forma, a Secretaria de Saúde de Cordeirópolis e a ANVISA de Santa Gertrudes, 

disponibilizaram as informações do número mensal de casos de internações por bronquites 

durante os anos de 2009 e 2010. 

Após a compilação dos bancos de dados de poluição atmosférica e do número de 

internações determinadas por bronquites, foi efetuado o monitoramento da ciclicidade das 

emissões de material particulado correlacionando-os com a quantidade de internações 

hospitalares dos munícipes inerentes a bronquites de acordo com os apontamentos de Sello et 

al. (2008) e Nunnari (2004).  

Para efetuar tal monitoramento foi aplicada uma análise ondeletas (wavelets). Esta 

análise é uma função matemática que permite analisar sinais não estacionários pela 

decomposição das séries temporais em tempo e freqüência, mostrando a ciclicidade existente e 

em qual o intervalo de tempo ocorrem (TORRENCE e COMPO, 1998). Esta técnica foi utilizada, 

pois efetua a decomposição das séries temporais em tempo e freqüência, apresentando 

vantagens em relação às outras metodologias de decomposição de sinal, permitindo o estudo do 

sinal tanto na esfera local como na global, ale de admitir a reconstrução de partes do mesmo 

(REBOITA, 2004).  

Ondeletas (wavelets) faz menção “a um conjunto de 

pequenas ondas formadas por dilatação ((t) (2t)] e 

translação [(t) (t+1)] de uma única função (t), 

que é quadraticamente integrável sobre o campo dos 

reais [L2 (R)] e possui energia finita. A função (t) pode 

ser chamada de ondeleta mãe, ondeleta básica ou 

ondeleta analisadora, enquanto que as funções 

dilatadas e transladadas derivadas da ondeleta mãe são 

chamadas de ondeletas filhas ou simplesmente de 

ondeletas” (Weng e Lau, 1994, apud REBOITA,2004).  

 

 



Segundo Weng e Lau (1994) e Daubechies (1988) a transformada de ondeletas f(t) é 

expressa por: 

             (1) 

 

ℓ é o parâmetro de dilatação, t’ é o parâmetro de translação e  

*  é o complexo conjugado das ondeletas  ℓ,t’.  

 

           (2) 

 

(t) é a ondeleta mãe. 

A transformada de ondeleta é expressa por: 

 

                                                                                                                                (3) 

 

C  é um fator de normalização expresso por: 

(4)

 

 Esta aplicação matemática dá origem ao escalograma e o espectro de ondeleta global. 

O escalograma é a representação gráfica dos coeficientes da ondeleta. É através deste gráfico 

que podemos detectar os comportamentos cíclicos e os comportamentos destoantes. A 

interpretação do escalogramas é efetuada dentro do cone de influência. Este cuidado deve ser 

tomado para evitar possíveis erros de interpretação devido a distorções provenientes das 

bordas. (TORRENCE e COMPO, 1998). 

 O espectro de ondeleta global representa a variância da ondeleta, pois mostra os 

períodos de maior energia detectados nos sinais, contudo esta representação gráfica não 

fornece as informações de localização no tempo (TORRENCE e COMPO, 1998). 

 O produto final deste procedimento permitiu evidenciar a ciclicidade das partículas totais 

em suspensão (PTS) e das internações provocadas por bronquites nas cidades de Santa 

Gertrudes e Cordeirópolis. A partir destes resultados foi efetuada a correlação entre o parâmetro 

de poluição atmosférica e as internações decorrentes deste tipo de morbidade. 
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4- Resultados e Discussão 

O padrão de qualidade do ar é subdivido em cinco classes (Figura 3) onde é calculado 

um índice que é uma espécie de nota, que classifica a qualidade do ar de acordo com os efeitos 

sobre a saúde humana. Segundo a CETESB (SÃO PAULO, 2011), o índice de qualidade do ar 

utiliza o índice mais elevado, isto é, a qualidade do ar de uma estação é determinada pelo pior 

caso.  

Qualidade Índice Significado 

  

Boa 0 - 50 Praticamente não há riscos à saúde. 

  

Regular 51 - 100 
Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 

respiratórias e cardíacas), podem apresentar sintomas como tosse seca 
e cansaço. A população, em geral, não é afetada.  

  

Inadequada 101 - 199 

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, 
ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis 

(crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas), 
podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.  

  

Má 200 - 299 

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como 
tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda 

apresentar falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves 
à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 

respiratórias e cardíacas). 
  

Péssima >299 
Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de 

doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes 
prematuras em pessoas de grupos sensíveis.  

 
Figura 2: Padrão de qualidade do ar estabelecido pela CETESB associado com efeitos sobre a 

saúde 
Fonte: CETESB (2012) 

 

Os resultados mostram que de maneira geral, a qualidade do ar, durante o período 

estudado, das cidades de Santa Gertrudes e Cordeirópolis apresenta uma maior freqüência em 

ser regular (Figura 3). Nesta figura observa-se que apenas 22% das medições realizadas, entre 

o ano de 2009 a 2010, apresentam padrão de qualidade do ar boa em Santa Gertrudes. Em 

Cordeirópolis este número apresenta a cifra de 38%. Em ambas as cidades o padrão de regular 

de qualidade do ar é o mais freqüente com 51% e 45% em Santa Gertrudes e Cordeirópolis, 

respectivamente. O padrão de qualidade má não ultrapassa patamares maiores de 2% em 

ambas as comunas. A qualidade do ar péssima não foi verificada durante o período estudado. 



 

Figura 3: Porcentagem do número de medições realizadas, durante o período de 2009 a 2010, de 
acordo com o padrão de qualidade do ar estabelecido pela CETESB 

.   

Contudo quando efetuamos a hierarquização do monitoramento da qualidade do ar 

subdividido pelos meses do ano (Tabela 2), observamos que há uma tendência dependendo da 

época do ano. 
 

Qualidade 
do ar 

Santa Gertrudes 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Boa 17,5 10 7,5 5 5 5 2,5 0 5 5 17,5 22,5 

Regular 7 11 11 11 7 6 6 8,5 8,5 11 6 7 

Inadequada 0 0 2 2 15 17 24 17 9 7 7 0 

Má 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Qualidade 
do ar 

Cordeirópolis 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Boa 12 12 9 4 3 6 12 7 7 4 13 12 

Regular 6 7 11 12 10 7 7 6 7 12 5 7 

Inadequada 0 0 4 4 19 15 12 12 15 8 12 0 

Má 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
 

Tabela 2: Porcentagem do número de medições realizadas, durante o período de 2009 a 2010, de 
acordo com o padrão de qualidade do ar estabelecido pela CETESB, hierarquizados por mês. 

 



Tanto para Santa Gertrudes quanto Cordeirópolis, a qualidade do ar má, ocorre somente 

nos meses de setembro e agosto respectivamente. Na figura 4 podemos observar que há um 

padrão inverso de qualidade do ar dependendo do período do ano, isto é, nos meses de verão 

(dezembro, janeiro e fevereiro) há uma maior frequencia de medições com padrões de qualidade 

do ar bons. Em contra partida, nos meses de inverno (junho, julho e agosto) os padrões 

inadequados de qualidade do ar são mais habituais. 

 

Figura 4: Porcentagem do número de medições realizadas, durante o período de 2009 a 2010, de 
acordo com o padrão de qualidade do ar estabelecido pela CETESB, hierarquizados por mês. 

 

 Em relação aos casos de enfermos internados por causa da ocorrência de bronquites, 

na figura 5, fica evidente que a cidade de Santa Gertrudes possui a maior quantidade de 

pessoas acometidas por este tipo de tafonomia do aparelho respiratório. Entretanto nota-se que 

estes episódios apresentam um comportamento crescente até os meses de maio, junho e julho, 

decaindo posteriormente no decorrer dos outros meses. Em seu auge, esta enfermidade, é 

responsável por mais de cem internações mensais. 



 Na cidade de Cordeirópolis o número de internações é ínfimo, se comparado com a 

cidade de Santa Gertrudes, porém, os meses que possuem a maior quantidade de enfermos 

internados por causa de bronquite, são os meses de setembro e outubro. Estes meses são 

agraciados com duas ocorrências cada. 

 Contudo nota-se que nos meses de outono/inverno, o número de acometimentos se 

torna constante, isto é, nos meses de maio, junho e julho, há sucessivas internações causadas 

por bronquites em Cordeirópolis.  

Esta diferença no número de pessoas acometidas pode estar relacionada à distância 

geográfica da população residente, das cidades estudadas, em relação à origem das fontes 

poluidoras, isto é, os moradores de Santa Gertrudes estão mais suscetíveis a este tipo de 

doença em virtude de suas casas e/ou suas atividades laborais estarem mais próximas as áreas 

core de poluição, sendo conseqüentemente mais expostos à ação dos mesmos. 
 

 

Figura 5: Número de internações mensais durante o período de 2009 a 2010 ocasionadas por 
bronquites. 

 

Os resultados da análise de ondeletas mostram que para a cidade de Santa Gertrudes, 

foram observados dois picos de internações. Um entre os meses de abril a julho de 2009 e outro 



de outubro a novembro de 2010. Este fato pode ser explicado pela tropicalização dos 

anticiclones polares, de baixa umidade, que resultam em grandes amplitudes térmicas diárias 

que facilitam a existência de inversões térmicas noturnas, as quais, associadas aos sistemas de 

alta pressão, com calmarias ou brisas tênues, permitem o acúmulo de poluentes na atmosfera, 

Concomitante à estes fatores, os picos de emissão de material particulado foram 

coincidentemente identificados nos mesmos períodos (Figura 6). 

  

 

Figura 6: Escalogramas da Ciclicidade das Partículas Totais em Suspensão (PTS) e do Número de 
Internações por Bronquites da Cidade de Santa Gertrudes no período de 2009 a 2010  

 

Em Cordeirópolis, a análise de ondeletas permitiu verificar, que o número de internações 

referentes às bronquites foram maiores nos períodos de abril a junho de 2009 e em setembro a 

outubro de 2010.  

O primeiro período de internações pode estar relacionado somente à tropicalização dos 

anticiclones polares, já que os picos de emissões de material particulado na atmosfera ocorrem 

posteriormente a essa condição sinótica.  

Em contrapartida, o segundo período de acometimentos de bronquites, que levaram os 

munícipes de Cordeirópolis ao hospital, pode estar relacionado à associação da passagem de 

frentes polares, nos meses de setembro e outubro de 2010 (Figura 7). Estes sistemas 

atmosféricos são responsáveis pela a ocorrência de inversões térmicas noturnas. 



Além deste fato, estes meses foram caracterizados por possuir os maiores picos de 

emissão de material particulado. As associações destes dois fatores acarretaram em um 

sinergismo, responsável pelo acúmulo de poluentes, no caso, o material particulado em 

suspensão, que acarretou no maior número de internações. 

 

Figura 7: Escalogramas da Ciclicidade das Partículas Totais em Suspensão (PTS) e do Número de 
Internações por Bronquites da Cidade de Cordeirópolis no período de 2009 a 2010  

 

 O material particulado em suspensão é caracterizado pelo conjunto de partículas sólidas 

e líquidas, na forma de poeiras e aerossóis (BRANCO e MURGEL, 2004). A principal relação 

deste tipo de poluente com a ocorrência de bronquites está na sua patogenicidade. 

 Quando este poluente carregar vírus e esporos de bactérias e fungos, a bronquite pode 

ser denominada de bronquite aguda, pois estes microrganismos infectam o epitélio dos 

brônquios, resultando na inflamação das vias respiratórias e no aumento da secreção de muco 

(SILVA e MENEZES, 2001).  

 Contudo quando, a quantidade de partículas no ar é excessiva, o material particulado 

passa a exercer um efeito irritante, pois as defesas do organismo passam a ser insuficientes 

para proteger as vias respiratórias da ação destas frações. (BRANCO e MURGEL, 2004). É 

nesta situação que pode ocorrer irritação do epitélio respiratório dos brônquios, proporcionando 

uma inflamação crônica, edema, aumento da produção de muco pelas células caliciformes e 

espirometria (distúrbio ventilatório obstrutivo persistente, isto é, obstrução no fluxo de ar nos 

pulmões), provocando o agravamento das bronquites, ocasionando as doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas (DPOC), ou simplesmente a bronquite crônica (SILVA e MENEZES, 2001). 



 

5- Conclusões 

Em todo o período analisado a concentração de material particulado em suspensão 

(PTS) tanto em Santa Gertrudes quanto Cordeirópolis proporcionou uma qualidade do ar regular, 

na maioria das vezes. As fontes poluidoras provenientes da queima da cana-de-açúcar 

associadas à mineração da argila e fabricação de pisos cerâmicos, contribui para a adição de 

material particulado à atmosfera.  

A análise de ondeletas permitiu verificar que a circulação atmosférica regional e os tipos 

de tempo explicaram o intenso crescimento da concentração de PTS na atmosfera, haja vista os 

episódios favoráveis ao aumento deste poluente, quando a atuação predominante do anticiclone 

subtropical do Atlântico, interrompida por rápida passagem frontal com ausência de precipitação, 

gerou períodos de calmaria, alternados com outros de baixa velocidade dos ventos, 

temperaturas elevadas, grandes amplitudes térmicas, reduzida umidade relativa e ausência de 

chuva. Nestas condições a qualidade do ar oscilou entre inadequada e má, segundo os padrões 

da CETESB (SÃO PAULO, 2011), o que acarretou para a população das cidades estudadas o 

aumneto de internações causadas por bronquites.  Desta forma, de acordo com a Resolução 

CONAMA no 3 de 28/06/1990 (BRASIL,1990) , o teor de PTS não deve exceder a média 

aritmética anual de 60 µg/m3  e o valor de 150 µg/m3 não deve ser ultrapassado uma vez ao 

ano. Vê-se, portanto, que as cidades do Pólo Cerâmico, especialmente Santa Gertrudes e 

Cordeirópolis, não se enquadram nestes parâmetros e merecem a atenção dos administradores 

para a solução deste problema.  
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