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Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos do que outrora foi um projeto de 
pesquisa de iniciação científica. A pesquisa de campo fundamentou-se no levantamento de dados 
topográficos, da temperatura, umidade relativa do ar e concentrações de CO2 no Centro da Cidade de 
Guarulhos – SP. A pesquisa foi iniciada ao longo da Avenida Tiradentes. Os problemas ambientais 
recorrentes na sua pluralidade desafiam e questionam a ciência para um convívio harmonioso, 
equitativo e saudável. Tem como objetivo conhecer e compreender os comportamentos dinâmicos do 
tráfego local, os efeitos decorrentes e analisar o quanto estes afetam o meio ambiente e a população 
no centro de Guarulhos – SP. De posse da coleção de dados inferiu-se sobre as causas e efeitos da 
poluição veicular. Estes resultados poderão permear proposições de melhorias que vislumbrem a 
maior qualidade de vida ambiental dentro do contexto da sustentabilidade. As incertezas e o senso 
epistemológico devem ser tão relevantes quanto ao conhecimento científico para que os problemas 
ecológicos possam ser solucionados, ao menos amenizados. O aprimoramento deste estudo 
contribuirá por um sistema mais adaptativo entre a biogênese e a antropogênese. Os resultados 
analíticos integrados aos outras pesquisas de campo poderão também nortear a busca por soluções 
palpáveis e corroborar para uma Guarulhos mais sustentável. 
 
Palavras-chave: Guarulhos; Emissões CO2; Poluição Veicular. 

 
 
Abstract 
 
The objective of this work is to present the results obtained from what was once a research project of 

scientific initiation. The field research was based on the survey of topographic data, temperature, 

relative air humidity and CO2 concentration in the Center of the City of Guarulhos - SP. The survey 

was initiated along Avenida Tiradentes. Recurring environmental problems in their plurality challenge 

and challenge science for harmonious, equitable and healthy living. It aims to know and understand 

the dynamic behaviors of local traffic, the resulting effects and analyze how much these affect the 

environment and the population in the center of Guarulhos - SP. The data collection was based on the 

causes and effects of vehicular pollution. These results may permeate proposals for improvements 

that envisage a higher environmental quality of life within the context of sustainability. The 

uncertainties and the epistemological sense should be as relevant as the scientific knowledge so that 

ecological problems can be solved, at least mitigated. The improvement of this study will contribute to 

a more adaptive system between biogenesis and anthropogenesis. The analytical results integrated 

with the other field surveys may also guide the search for tangible solutions and corroborate a more 

sustainable Guarulhos. 
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1 INTRODUÇÃO 
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O presente trabalho de pesquisa apresenta os resultados das pesquisas 

concernentes ao trabalho de iniciação científica realizado. Teve como finalidade o 

mapeamento do CO2 nas principais vias da região central da cidade de Guarulhos 

(SP). Por meio de softwares específicos realizou-se o processamento dos dados 

coletados e sobre cujos resultados obtidos. Os objetivos destas análises foram 

investigar os parâmetros de influência, a intensidade do tráfego de veículos e as 

emissões de poluentes ao longo da Avenida Tiradentes e suas perimetrais da região 

central de Guarulhos. O município de Guarulhos está localizado na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Mapa de Localização da Área de Estudo. 
 

Fonte: Autores (2016). 

 
 

2 OBJETIVO 
 

 O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos durante as 

pesquisas de campo na Região Central de Guarulhos. Os resultados poderão 

nortear propostas alternativas e de melhorias nos vindouros, de modo a mitigar os 

impactos negativos ao sistema ambiental. Esses resultados serão integrados aos 

demais resultados de outras localidades de Guarulhos. 

3 METODOLOGIA 
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De acordo com Veiga (2008, p. 47) “Os modelos são as principais ferramentas 

utilizadas não só para a compreensão e atribuição das causas das variações 

climáticas passadas, sobretudo para as projeções futuras”. Acrescenta, ainda, que 

dada a variabilidade dos parâmetros para o modelamento em escala reduzida a ser 

proposto, considera-se o micro-clima um grande desafio, o qual “Um dos maiores 

desafios atuais da ciência do clima é aperfeiçoar os modelos, no sentido de melhorar 

as simulações das mudanças climáticas em escala regional” (VEIGA. 2008, p. 53).  

O mapeamento e a caracterização de fatores condicionantes climatológicos, a 

mensuração dos Gases de Efeito Estufa (GEE), a priori o CO2, é dependente da 

análise físico-química composta e isolada dos diversos dos GEE são dependentes 

de diversos fatores intervenientes. 

Veiga (2008, p. 18) ressalta quanto aos entes que governam as alterações 

climáticas pelas intervenções antrópicas e mudanças da composição da atmosfera e 

mudanças no uso da terra: “Para que se possa penetrar nos argumentos que 

sustentam a tese do aquecimento global, é necessário entender como funciona o 

sistema climático”. Veiga (2008, p. 69) acrescenta também que “A parametrização é, 

em geral, feita com algoritmos físico-estatísticos que dependem da intuição física do 

modelador e, portanto, podem não representar a realidade física e serem 

questionáveis”.  

Sheng (1995) apud Cavalcanti (2002, p. 166) observa quanto aos valores na 

mudança e construção de uma sociedade sustentável, onde as questões sociais, 

ambientais e econômicas convergem para os aspectos setoriais e superficiais, onde: 

 

Todos estamos preocupados com problemas de insustentabilidade em 
termos sociais, ambientais e econômicos. Unimo-nos no esforço de 
identificar soluções para os problemas experimentados ou percebidos e 
para construir uma sociedade sustentável. Sente-se que os problemas 
existem no nível local, nacional e internacional. (SHENG. (1995). 

 

 Leis apud Cavalcanti (2002, p. 233) ao abordar sobre as questões do impasse 

do atual modelo político-técnico de negociação ambiental no Brasil concordam que a 

ciência e o meio ambiente que “Os problemas ecológicos são diferentes daqueles 

que desafiaram a ciência moderna em sua origem”. Ressaltam que a ciência 

prescinde de outros que não cientistas para cambiar dos “recortes” da natureza para 

a forma pura e estável. Leis apud Cavalcanti (2002, p. 233) observam que “A 

hipercomplexidade dos problemas ambientais obriga a ciência a submeter-se a um 
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diálogo, no qual os diversos conhecimentos existentes possam complementar-se ao 

invés de excluírem-se (Funtowicz & Ravetz, 1993)”.  

Santos, Maia et al. observam quanto aos efeitos prejudiciais à saúde humana 

decorrentes do nível quantitativos de poluentes e, por conseguinte, qualidade do ar. 

 

Sendo assim, o controle na emissão deste poluente é de fundamental 
importância na busca de ambientes urbanos menos prejudiciais à saúde 
humana, principalmente na redução de doenças relacionadas ao sistema 
respiratório, ou ainda, fortemente afetadas, como é o caso da hipertensão. 
(SANTOS; MAIA et al. 2015). 

 

Nesta pesquisa foi desenvolvida com as seguintes etapas metodológicas: 

 

A) Etapas:  

I. Levantamento bibliográfico; 

II. Trabalho de campo; 

III. Análise e tratamento dos dados. 

 

B)  Ferramentas: 

 Para a coleta de dados será utilizado o medidor modelo CO250 para as 

medições de (CO2), temperatura, umidade, o ponto de condensação e o bulbo 

úmido, conforme especificações abaixo apresentadas. Em adição, para o registro 

dos pontos de coletas georreferenciados usar-se-á o navegador GPS modelo eTrex. 

 

 

4 RESULTADOS 
 

Foi realizada a coleta de dados de concentração e dispersão do CO2 ao longo 

das principais vias na região central da cidade de Guarulhos. Apresentam-se os 

resultados das medições das concentrações de CO2 (isoletas) da Fase 1, coletados 

em 14 de setembro e 11 de outubro de 2016; e estendeu-se para a Fase 2 em 06 de 

abril de 2017. Apresenta-se a área estudada da região central (Figura 3) e os 

valores de CO2 obtidos nas Fases de medições 1 e 2 (Figura 4). 

 

Figura 3 - Área de estudo – Guarulhos. Figura 4 - Concentrações de CO2. 
 



 

 

Fonte: Autores / NUPELOG (2017). 
 

Fonte: Autores / NUPELOG (2017) 

 

A concentração de CO2 obtida para o perfil topográfico é mostrada na Figura 5. 

 

Figura 5 – Concentração de CO2 e perfil topográfico (2017). 
 

 

Fonte: NUPELOG (2017). 

 

Os resultados convergiram para as pesquisas de Molen e Dolman (2007, p. 3), 

os quais acedem quanto à subsidência, denominação dada ao movimento vertical 

das nuvens e camadas de ar, tal que “A velocidade de subsidência está diretamente 

relacionada à convergência/divergência do campo de vento.” As influências 

hipsométricas são concordantes com os estudos de Aalto, Hatakka et al (2006, p. 1), 

quanto às concentrações de CO2. A ocupação da terra altera os vetores eólicos 

causa mudanças no balanço energético dos GEE na região central. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O relevo característico de Guarulhos, associado à ocupação da terra com 

edificações civis verticalizadas e as emissões veiculares corroboram para o fluxo 

turbulento sobre a subsidência convectiva. Esta arrasta consigo a massa de CO2 

aumentando a sua concentração na região central exposta na Figura 7. Em 

consequência, tem-se o aumento da temperatura pelo efeito estufa. A supressão 

vegetal de Guarulhos devido à expansão urbana verticalizada e as emissões 

veiculares propiciam a formação de ilhas de calor. Estas somadas às massas 

úmidas do litoral provocam a camada estacionária e concentrada de CO2 na área 

mais elevada da região central. Esperava-se concentrações radiativas elevadas às 

margens da Rodovia Presidente Dutra, porém obteve-se níveis mais baixos. Níveis 

mais altos foram observados na região central por conta da taxa de ocupação da 

terra e das estruturas verticalizadas. Os mapas do uso e ocupação da terra (Figura 

6) e da temperatura da superfície (Figura 7) de Guarulhos evidenciam os resultados 

encontrados para a concentração radiativa. 

 

Figura 6 – Mapa de ocupação do solo.   Figura 7 – Temperatura de superfície. 

  
 

Fonte: Atlas escolar histórico e geográfico (2011). 

 

Estes estudos poderão colaborar em pesquisas futuras, o que dará maior 

amplitude sobre a compreensão dos fatores climáticos de Guarulhos. O estudo das 

influências das emissões do Aeroporto de Guarulhos poderá ser um tema proposto 

para a continuidade desta pesquisa. 
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