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Motorista: concentração de poluentes 6 a 8 x maior que pedestre

Emissões por km aumentam muito com anda-para



Exposição dos motoristas a partículas cancerígenas

atmosféricas



Paris, Março de 2014

Emergência ambiental

Média diária MP10 até 110µg/m3



São Paulo, agosto de 2010

Em Paris, em Março de 2014, devido à ocorrência de 

episódio de alguns dias de altas concentrações de 

PM10 - menores que estas de São Paulo - o governo 

decretou o "Alerta" à população, recomendando que as 

pessoas não saíssem de casa, praticassem o trabalho a 

distância, concedeu gratuidade do transporte público e 

decretou Rodízio de 50% dos veículos de uso 

individual.

http://www.saudeesustentabilidade.org.br/index.php/paris-londres-sao-paulo-a-gestao-da-

qualidade-do-ar-e-os-automoveis-a-diesel-olimpio-alvares/



A poluição atmosférica foi responsável pela morte de 7 
milhões de pessoas no mundo por ano, mais de 200% acima 
dos números de uma década antes (800 mil).

De acordo com recente estudo do Instituto Saúde e 
Sustentabilidade, ocorrem na RMSP e no Estado  cerca de 
8.000 e  17.500 mortes prematuras por doenças 
cardiorrespiratórias devido principalmente ao PM2.5.

Morre por poluição na cidade de São Paulo o triplo de 
pessoas  do que por acidentes de trânsito (1.556), 3 vezes e 
meia mais do que  Câncer de mama (1.277), quase 6 vezes 
mais do que por AIDS (874) ou  Câncer de Próstata (828).



CO (monóxido de carbono, tóxico); HC (hidrocarbonetos não queimados no motor,
tóxicos e cancerígenos); NOx (NO + NO2 - óxidos de nitrogênio formam o ácido nítrico –
chuva ácida); SO2 (dióxido de enxofre, formador do ácido sulfúrico que produz a chuva
ácida e danifica as peças e componentes do veículo); e os CHO (aldeídos - tóxicos),
poluentes primários emitidos junto com o MP (material particulado - fuligem - fumaça
preta - cancerígeno).

O3 (ozônio), benéfico quando presente na estratosfera a 30 km de altitude, filtra os raios
ultra-violeta causadores do cancer de pele. Mas na baixa atmosfera (troposfera) provoca
danos à saúde por ser irritante, altamente reativo. É um poluente secundário (não é
emitido pelas fontes, é formado na atmosfera a partir dos HC e NOx, na presença de
radiação solar).

Com a redução do CO na atmosfera, devido aos catalisadores, os poluentes mais
preocupantes são o MP (partículas cancerígenas muito finas que penetram nas áreas
mair profundas dos pulmões e lá ficam para sempre), e o O3 poluente secundário,
formado a partir de seus precursores primários, os HC e os NOx.

Além do Material Particulado (MP) quais os outros 
poluentes veiculares?

Em vermelho, os alvos dos programas de controle de poluição – poluentes críticos 



Qual a participação dos veículos na 
contaminação atmosférica?



Poluição Sonora

É o maior problema do meio ambiente urbano segundo
percepção subjetiva da população

Normalmente, o ruído emitido pelos diferentes tipos de veículo
depende do estado mecânico do sistema de escapamento

Cerca de 5 a 10% dos veículos (dependendo da categoria)
apresentam ruído acima dos níveis permitidos

Soluções: aquisição de veículos mais silenciosos - inspeção
veicular obrigatória – transporte não motorizado – não se
deslocar (esta última sempre a medida mais eficaz)



FE e Consumo médios publicados pela Sobratt em parceria com a Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo em 2013 – Relatório do 

Teletrabalho

http://www.sobratt.org.br/arquivos/Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago20131.pdf
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