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Ilhas de Calor;

Maior quantidade de poluentes;

Alta impermeabilização;

Falta de vegetação;

Estrutura urbana - Verticalização

Clima Urbano



Objetivo Geral

O objetivo principal é estudar o clima urbano na
região do ABC Paulista, analisando as influências
mútuas entre as características da atmosfera
local no espaço urbano e os poluentes
atmosféricos gerados por atividades antrópicas.



Tipo de Pesquisa

• Busca definir um fenômeno ainda 
pouco desconhecido ou explorado, 
ampliando o conhecimento sobre ele.Exploratória

• Confirmatória é a pesquisa que incide 
sobre algo que já se tem uma ideia do 
que está acontecendo.Confirmatória

Explicativa 

+

+

 É aquela centrada na preocupação de 
identificar fatores determinantes ou 
contributivos ao desencadeamento 
dos fenômenos.





Como é a região do ABC Paulista?

Fonte: O autor



Metas específicas :
a) Análise atmosférica e climatológica;

b) Análise da poluição atmosférica e eventos de
chuva ácida: Identificação de locais, tipo de
poluentes de maior concentração, para fontes fixas
(industrias) e móveis (emissões veiculares).

c) Análise e avaliação das relações existentes entre as
caraterísticas atmosféricas urbanas, o
comportamento dos poluentes na região de estudo,
e a composição química da água da chuva (eventos
de chuva ácida).



a) Análise atmosférica e climatológica
a.1. Identificação de ilhas de calor atmosférica;



a.2. Identificação da circulação local predominante e sua 
relação com as brisas marítimas;



a.3. Identificação de áreas de maior frequência de
extremos da chuva  método de agrupamento



a.4. Conforto Térmico  Índices de Desconforto e 
Conforto térmico



b) Análise da poluição atmosférica:

b.1. Identificação de tipo de poluentes de maior
concentração e locais, para fontes fixas (industrias) e móveis
(emissões veiculares).

Tipo de poluente  Gás de Efeito Estufa: CO2, 03, N20, CH4

Fonte: Consorcio Intermunicipal do ABC = 1º Inventário Regional de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa do ABC Paulista



No gráfico 33 é
apresentada a
classificação do número
de dias em que o PQAr
estadual (140 µg/m³ –
8h) e o Nível de Atenção
(200 µg/m³ – 8h) foram
ultrapassados nas
estações da RMSP, em
2016. Destacam- -se as
estações de São Bernardo
do Campo-Centro e Santo
André-Capuava que
apresentaram os maiores
números de dias com
ultrapassagem do PQAr.
No dia 19/10/16, foi
atingido o Nível de
Atenção na estação São
Bernardo do Campo-
Centro (qualidade
PÉSSIMA).

Fonte: CETESB, 2016.
Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo.



b.2. Avaliação da composição química da deposição mista 

(chuva ácida)  Instalação de coletores de chuva;



c) Análise e avaliação das inter-relações entre as
caraterísticas atmosféricas urbanas e o comportamento dos
poluentes na região de estudo através da apresentação de
mapas temáticos.
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