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Introdução 

A produção de extensas áreas urbanas implica em alterações profundas nos 

processos de armazenamento e troca de calor em superfície, deformações do campo de 

vento próximo à superfície, além de várias outras modificações nos atributos climáticos da 

área urbanizada e arredores. Tão grande é a alteração que, já há algumas décadas, 

chamamos estes climas modificados, ou derivados, de clima urbano (Monteiro 1976). Outros 

vão além e defendem que, dada variedade e complexidade das estruturas urbanas, na 

verdade, as cidades, sobretudo as maiores como a Grande São Paulo, têm múltiplos climas 

urbanos (Tarifa e Armani 2001). 

 Aqui são abordados alguns aspectos do clima da Grande São Paulo e não apenas 

do Município de São Paulo. Os limites municipais há muito foram destituídos de seu sentido 

original pelo atabalhoado e nervoso processo de conurbação que gerou uma das maiores 

manchas urbanas contínuas do mundo. O que foi a Cidade de São Paulo e mais de duas 

dezenas de outras vilas e cidades, até o início do século XX, constitui hoje um todo único e 

indiviso, ao menos do ponto de vista climático. 

Este livro foi inspirado por um elegante múltiplo de anos desde a dita "fundação". Há, 

pois, um aniversário em comemoração. Há uma razão para que seja o da fundação do que 

um dia veio a ser a sede do Município de São Paulo. No entanto, é menos razoável 

considerar que seja da Cidade atual. Para dar menos confusão, desde há muito é chamada 

de Grande São Paulo. Esta não é a mesma Cidade de São Paulo do início do século XX, 

aquela não existe mais. Há que perceber que o mesmo processo que esgarçou a 

individualidade de Carapicuíba, Poá, Guarulhos, Taboão da Serra, São Caetano e de tantas 

outras, também engoliu, digeriu, diluiu e incorporou a São Paulo de outrora. Por pura ironia, 

aquela que era a São Paulo da garoa... 

Dentre as modificações climáticas relacionadas diretamente à urbanização, desde há 

muito apontada, e a mais facilmente percebida, figura uma tendência ao aumento da 
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poluição atmosférica em relação ao entorno e em relação ao passado (Landsberg 1956). No 

entanto, o termo poluição atmosférica é muito genérico, abrigando centenas de gases, 

líquidos e sólidos em diversos arranjos físicos, para muitos dos quais sequer há clareza dos 

possíveis efeitos sobre a saúde humana. Em torno deste problema um enorme campo de 

pesquisa multidisciplinar desenvolveu-se desde o século XIX e aparenta estar longe de ser 

esgotado. 

No caso de São Paulo, muitos trabalhos foram feitos nas últimas décadas abordando 

aspectos variados da poluição atmosférica com abordagens díspares e oriundas de diversas 

áreas. Não é o caso e nem o objetivo deste texto resgatar toda esta literatura. Destacamos 

apenas dois que ilustram e, de certa forma, anteciparam a abordagem predominante no 

momento presente. Monteiro descreve e relaciona o ritmo da poluição de forma hipotética ao 

ritmo da circulação secundária. De forma simplista, os períodos pré-frontais seriam mais 

poluídos. Na passagem das frentes haveria um processo de purificação pela precipitação e 

pelo aumento da velocidade do vento, e, depois, gradativamente haveria um aumento da 

concentração de poluentes. Tarifa (1985) aprofunda a abordagem e caracteriza este ritmo 

sobre registros meteorológicos e de poluição de São Paulo. Mostra que, de fato, o aumento 

da concentração de poluentes está relacionado ao domínio de anticiclones com forte 

subsidência, pouca ou nenhuma nebulosidade e ar relativamente seco. Isto implica em 

maior estabilidade da camada de mistura, que, estando confinada sob inversão térmica, 

dificulta a dissipação por mistura em volumes maiores de ar. O que caracteriza esta 

abordagem é estabelecer relações entre o ritmo dos tipos de tempo e/ou os sistemas 

atmosféricos à concentração de poluentes na Grande São Paulo. O sistema de 

monitoramento da qualidade do ar atualmente existente na Grande São Paulo se baseia 

nesta abordagem. A partir da previsão do tempo nas próximas vinte e quatro horas 

determinam-se as condições prováveis para dispersão dos poluentes. 

A despeito do acerto e do grande avanço proporcionado por esta abordagem, ela 

não explica tudo, pois as áreas urbanas apresentam um ritmo próprio, marcado 

majoritariamente pelo ritmo da jornada e da semana de trabalho. 

Azevedo (2001 a) demonstrou que o montante de energia dissipada pela Grande 

São Paulo já é mais que um décimo do montante oriundo da insolação. Azevedo e Tarifa 

(2001 b) mostram que há um ritmo semanal em todos os atributos atmosféricos registrados 

por duas estações meteorológicas na Grande São Paulo e relacionam o comportamento 

com o ritmo do fluxo de calor dissipado pela urbe. Azevedo (2002 a) demonstra com farto 

material e abordagem diferenciada que há um ritmo semanal no campo de vento sobre a 

Grande São Paulo, a partir dos registros da rede de monitoramento da qualidade do ar da 

Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental. Colige inclusive, evidências de que há 

recorrência de linhas e/ou zonas de convergência, mas que se configuram 
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preferencialmente nos dias centrais da semana. Estes resultados corroboram e estão 

conformes com os resultados de outros trabalhos (Azevedo 2001 c, 2002 b, 2002 c) em que 

se demonstra que a freqüência, a intensidade e o montante acumulado em impactos pluviais 

concentrados são maiores nos dias úteis em relação aos finais de semana e feriados. 

A argumentação básica que alinhava todos estes fatos fartamente documentados 

consiste no encadeamento de causa e efeito sintetizado no lado esquerdo da figura 01 

adiante. O aumento do calor dissipado pela cidade é incorporado quase que em sua 

totalidade diretamente ao ar na forma de calor sensível e latente. Isto causa um pequeno 

aumento de temperatura em relação ao ar do entorno. À expansão volumétrica resultante, 

corresponde uma redução pequena, mas significativa da pressão atmosférica local em 

relação ao entorno não urbano e/ou o processo ocorre fragmentado em várias parcelas 

menores no interior da própria mancha urbana. Aos poucos, há uma tendência de aumento 

da atividade convectiva. Esta pode ser percebida num aumento da convergência em 

superfície e aumento da freqüência e intensidade das rajadas de vento. Persistindo e sob 

condições favoráveis, há aumento da nebulosidade. Quando o processo é mais intenso ou 

duradouro, chega a ocorrer precipitação. 

 O problema para aplicar o raciocínio acima sobre objetos de pesquisa, é que 

raramente há registros meteorológicos com periodicidade, quantidade e qualidade 

suficientes para comparar o interior e arredores das áreas urbanas. Há que encontrar uma 

forma de mostrar o processo, mesmo que parcialmente, usando registros do próprio interior 

da área urbana, mais comuns. Isto seria possível se houvessem momentos em que a 

produção de calor pela cidade fosse menor e outros em que fosse muito maior, pois este 

sinal poderia ser verificado nos atributos climáticos (temperatura, pressão, ventilação, 

nebulosidade, etc). 

Por simples bom senso, é possível aceitar que haja um ritmo diário e outro semanal 

na intensidade de atividade urbana. Adote-se o princípio de que a quarta-feira seja o dia de 

maior atividade quando se agregam registros de períodos longos (alguns anos), dado que a 

ocorrência de feriados e pontes aumenta em direção as segundas e sextas-feiras (Azevedo 

2001 b). Embora domingo não seja um dia de atividade urbana nula, é o dia de descanso da 

maior parte da população. Numa perspectiva de longo prazo, a intensidade da atividade 

urbana poderia ser representada por uma linha sinusoidal com picos durante o dia e 

mínimos durante a madrugada, sendo os picos maiores nos dias úteis e menores nos finais 

de semana e feriados. Voltando a figura 01, imagine-se a atividade urbana como uma força 

pulsante no topo e que este ritmo se propaga para baixo ao longo das duas cadeias de 

causalidade representadas. Dependendo do tempo meteorológico dominante e da 

intensidade da atividade urbana, o sinal se propagará de forma diferenciada atingindo elos 

diferentes das duas cadeias de causalidade. 
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Figura 01. Papel da atividade urbana no sistema clima urbano. 

Destaque de duas cadeias de causalidade concorrentes. 
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Alguns argumentam que o aumento da precipitação verificado em inúmeras cidades 

do mundo deve-se à concentração maior de núcleos higroscópicos. Embora seja verdadeira 

a assertiva de que só ocorre condensação se houverem partículas desta natureza em 

suspensão, nunca foi provado que o aumento de uma implique em aumento da outra, 

apesar da relação parecer lógica. As concentrações que já existem naturalmente são mais 

que suficientes. A rigor, é possível fazer justamente o raciocínio inverso, dizer que o 

excesso de núcleos higroscópicos inibiria a precipitação. Por espalhar o montante de água 

que passa ao estado líquido em mais núcleos, dificultaria a formação de gotículas com a 

massa crítica para iniciar a queda. Por outro lado, para a mudança do estado gasoso para o 

líquido há um montante de calor extra a ser dissipado, comumente chamado calor latente. A 

taxa de resfriamento, ou de perda de calor por unidade de massa numa parcela de ar em 

ascensão não tem qualquer relação com a concentração de partículas higroscópicas, mas, 

sim, com a velocidade com que esta sobre e a conseqüente descompressão. 
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A segunda objeção é de que nem todo poluente em suspensão serve como núcleo 

de condensação. Apenas a parcela deles cujas superfícies forem constituídas por moléculas 

polares, permitindo a adesão das moléculas de água. Os melhores núcleos de condensação 

são microcristais de Cloreto de Sódio, em quase sua totalidade oriundos da arrebentação no 

litoral. Também apresentam superfície propícia, a maioria dos fragmentos de tecidos 

orgânicos e os microfragmentos de rochas. Parte dos suspensóides gerados pelas áreas 

urbanas é constituído por fragmentos e gotículas de substâncias oleosas que têm pouca ou 

nenhuma afinidade por água. 

Deixando de lado a afinidade pela água, é possível estabelecer uma relação de 

causalidade entre a atividade urbana e o clima urbano a partir dos poluentes em suspensão, 

representada do lado direito da mesma figura 01. Sob insolação, cada suspensóide 

intercepta uma parcela diminuta da radiação solar. Parte desta radiação é refletida e o 

restante convertido em calor. Este calor é transmitido ao ar do entorno por condução e por 

radiação em onda longa. O aumento da concentração de poluentes em suspensão, portanto, 

reduz a intensidade da radiação que atinge a superfície urbana e aquece o ar de "cima para 

baixo". Isto retarda, ou chega mesmo a inibir, o natural aumento da turbulência da camada 

de mistura pelo aquecimento do ar próximo ao solo pela insolação. Ou seja, os poluentes 

em suspensão concorrem para o aumento da estabilidade. No limite da cadeia de relações 

causais, poderia até ser verificada uma redução na freqüência e intensidade da chuva. 

Naturalmente que há inter-relações entre as duas cadeias de causalidade. Uma vez 

que chova, reduz-se a concentração de poluentes em suspensão. O domo de poluentes 

também aumenta a eficiência da retenção do calor dissipado pela cidade. Em havendo água 

disponível para evapotranspiração em superfície, parcela maior do calor antropogênico é 

convertida em calor latente, não interferindo tanto na temperatura, e assim por diante. Se 

todas as possíveis relações fossem elencadas, de mãos atadas, não haveria por onde iniciar 

uma pesquisa sobre o clima de uma cidade concreta. Há que eleger os eixos e relações que 

pareçam fundamentais do ponto de vista lógico e procurar caracterizar os processos 

dominantes ou mais representativos. 

Uma vez que a partir do aumento da atividade urbana é possível estabelecer duas 

cadeias de causalidade que produzem efeitos opostos, podemos dizer que sejam processos 

concorrentes. O que vai determinar o resultado é a importância relativa, ou a proporção 

entre o montante de energia dissipada pela cidade e o montante de poluentes em 

suspensão e seus efeitos cumulativos ao longo das horas. 

No caso dos poluentes atmosféricos, a produção deve ser substancialmente maior 

durante o período diurno e início da noite dos dias úteis. Por ora, esta assertiva também é 

uma hipótese baseada num tanto de bom senso e válida para o período mais recente. Isto 
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porque, ao longo das três últimas décadas, houve processos de controle e fiscalização 

sobre a atividade industrial na Região Metropolitana ao mesmo tempo em houve um 

aumento explosivo na frota de veículos automotores. 

Conquanto que o ritmo de emissão seja o determinante fundamental da 

concentração da maior parte dos gases poluentes, no caso do material em suspensão, o 

mesmo princípio não é válido. Embora sua produção deva variar em função do ritmo da 

atividade urbana, há um outro ritmo derivado da atividade urbana que influencia 

sobremaneira a concentração de suspensóides. 

Cada veículo automotor movimenta ao longo de seu trajeto, volume centenas de 

milhares de vezes maior que o próprio. Dada a pequena distância em relação à superfície e 

a velocidade relativamente elevada, vai suspendendo todo o material fino e solto que estiver 

em seu caminho. Ventos da ordem de quarenta quilômetros por hora são raros e pouco 

persistentes na Grande São Paulo. Portanto, um veículo automotor é, de longe, muito mais 

eficiente em suspender o pó decantado. O processo aplicado à escala dos milhões de 

veículos automotores na Grande São Paulo resulta numa estimativa volumétrica algumas 

vezes maior que o volume, em média, encerrado pela camada de mistura sobre a cidade. 

Considerando que a densidade de veículos automotores em circulação varie muito ao longo 

das horas e dos dias da semana, chamemos a este de ritmo da turbulência junto ao solo. 

Esta turbulência está restrita aos primeiros metros acima da superfície e tem uma 

distribuição extremamente variada na malha urbana. Assim é clara a distinção em relação à 

turbulência causada pelo aquecimento diurno e pelo calor antropogênico. Estas implicam em 

volumes maiores, velocidades menores e movimentam parcelas de ar desde alguns metros 

da superfície até centenas ou mesmo milhares de metros de altura. 

No caso da Grande São Paulo, portanto, é plausível que a concentração de 

particulado em suspensão seja determinada primordialmente pelo ritmo da turbulência junto 

ao solo. Menos porque o ritmo da cidade interfira substancialmente na taxa de produção, 

mas porque a enorme frota de veículos automotores em circulação interfere crucialmente no 

processo de decantação. Esta é a hipótese que nos propusemos a investigar e para a qual, 

neste texto, apresentamos alguns resultados. 

Materiais e método 

Não há para a Grande São Paulo, séries suficientemente longas e homogêneas de 

registros da concentração total de material em suspensão, com amostragem horária em 

vários pontos. Mas há para a parcela mais fina, uma vez que, em concentração elevada, é 

potencialmente maléfica à saúde humana. 
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O chamado material particulado inalável (PI), tem recebido especial atenção nos 

últimos anos. A princípio, o conceito procura expressar todo o material em suspensão no ar 

que possa, ao ser inspirado, atingir as áreas mais profundas do sistema respiratório 

humano. Uma vez que isto dependerá de vários outros fatores, além das dimensões da 

partícula em suspensão, a delimitação efetiva do objeto, na prática, depende do instrumental 

e do método de determinação de sua concentração. Usualmente adota-se, como unidade, a 

proporção da massa de particulado (normalmente em microgramas) por volume (em metros 

cúbicos) ao invés de massa de ar. Pois que, quando se trata de gases, é bem mais simples 

e barato inventar instrumentos que meçam fluxo do que massa. 

Deve ser salientado que as medidas de concentração de material inalável servem 

apenas como indicadores do nível de poluição. Elas não são portadoras de informação 

suficiente para que se estabeleçam as fontes e relações diretas com possíveis malefícios à 

saúde humana. Isto só é possível a partir da identificação da natureza dos constituintes 

deste material. Isto ainda é praticamente inviável em redes de estações automáticas que 

gerem registros das condições atmosféricas ininterruptamente anos a fio. Numa enorme e 

variada mancha urbana como a da Grande São Paulo, a simples manutenção de uma rede 

para monitorar constantemente parâmetros elementares, como direção e velocidade do 

vento, resulta em custos relativamente elevados. 

Foram usados os registros horários da concentração de partículas inaláveis obtidos 

pelas estações telemétricas de monitoramento da qualidade do ar da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) na Região Metropolitana de São Paulo. 

Das estações existentes, selecionaram-se aquelas com registros no período de 1996 a 

2001, o que resultou num universo de vinte e uma estações na Grande São Paulo. 

Embora haja registros anteriores em algumas destas estações e em outras no 

período anterior a 1996, eles foram gerados a partir de outros tipos de instrumento e 

procedimentos e não podem ser comparados diretamente com os registros mais recentes. 

Os dados das séries fornecidas pela CETESB, e aqui usados, passaram por controle de 

consistência e validação. Uma vez que a Companhia não fornece com a clareza e 

detalhamento necessários o método e os critérios sob os quais é feito o controle de 

qualidade, adotamos, a contragosto, os parâmetros de validação da mesma. Usamos 

apenas os registros considerados como de qualidade máxima. Desta feita, todas as vinte e 

uma séries de registros, apresentam lacunas e falhas, variando o percentual de horários 

com registro válido. 

Os registros remanescentes foram agregados em valores de tendência central 

conforme critérios e procedimentos adotados em trabalhos anteriores e os resultados 

representados em diagramas através de isopletas para facilitar a leitura e interpretação. A 
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concentração média de PI nas vinte e duas estações selecionadas em função do horário e 

dia da semana está representada na Figura 02. A estratégia de representação adotada 

permite e privilegia a comparação visual rápida e eficiente dos valores de uma estação e ao 

mesmo tempo dentre as estações, embora torne mais difícil a determinação exata dos 

valores numéricos. A escolha foi proposital. Em função dos objetivos deste trabalho, 

calculou-se também a taxa de variação da concentração média de um horário em relação ao 

anterior ao longo da semana, ou seja, a primeira derivada de PI (dPI), representada nos 

diagramas da figura 03. 

Resultados 

Verifica-se claramente que em vinte das vinte e uma estações há um marcado ritmo 

diário da concentração de PI. Partindo de uma concentração mínima pouco antes do 

alvorecer, esta aumenta em taxa acelerada a partir do início da manhã até por volta das 

9:00 ou 10:00 h dependendo da estação. Depois diminui em taxa menor até por volta das 

13:00 h. Daí em diante, até o final da tarde, na maior parte das estações, a concentração 

tende a aumentar, mas em taxas relativamente baixas. Ocorre um pico bem menos 

pronunciado que o pico matinal no ocaso ou início do período noturno, dependendo da 

estação. Madrugada adentro, a concentração tende a diminuir até o mínimo pouco antes do 

alvorecer. 

Observando com um pouco mais de minúcia, verifica-se que, de acordo com o dia da 

semana, este ritmo diário da concentração de PI apresenta uma variação significativa, 

mesmo na escala grosseira (propositalmente adotada) da eqüidistância de 10 unidades de 

concentração entre as isolinhas na representação. No domingo, em qualquer horário que se 

tome, a concentração é menor e aumenta em direção à quarta-feira em todas as estações 

menos a do Parque do Ibirapuera. Isto pode ser muito bem distinguido como uma 

proeminente saliência central em todas as figuras e no aprofundamento da mínima do final 

da madrugada de domingo para segunda-feira.       

 Chama a atenção também que a concentração de PI seja muito díspar dentre as 

estações. Isto pode ser relacionado à localização das mesmas em duas escalas. Numa 

escala mais genérica, a de sua localização em relação à mancha urbana da Grande São 

Paulo como um todo e, numa escala mais detalhada, às características do entorno imediato, 

que pode ser representado pelo uso do solo em sentido amplo num raio de algumas 

centenas de metros de cada uma delas. O mapa da localização das estações pode ser 

consultado no sítio da CETESB na Internet (www.cetesb.sp.gov.br) ou em SAMPAIO SILVA 

(2001). 
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Figura 02. Média da concentração de material particulado inalável (µg /m³) em função do 

horário (abscissas) e dia da semana (ordenadas iniciando no domingo). Estações 

telemétricas da rede de monitoramento da qualidade do ar da CETESB na Grande São 

Paulo (1996 a 2002). 
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Figura 03. Taxa de variação da concentração média de particulado inalável (µg/m³/h) em 

função do horário (abscissas) e dia da semana (ordenadas) nas estações telemétricas da 

rede de monitoramento da qualidade do ar da CETESB na Grande São Paulo (1996 a 

2002). 
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Podemos considerar como aceitável que a concentração média de material 

particulado inalável desde o alvorecer de domingo até o final da madrugada de segunda-

feira seja a que mais se aproxima da concentração que deveria ocorrer caso não houvesse 

produção de poluentes pela área urbana. Não que a produção de poluentes aos domingos 

seja nula ou desprezível, ou que não haja material remanescente da semana anterior a 

dispersar, mas que, neste dia, a produção certamente é a mínima em relação aos outros 

dias da semana. Esta é a melhor aproximação possível do que seria ideal: isolar o efeito do 

ritmo da cidade sobre a concentração de PI. 

Embora não seja procedimento tão rigoroso, para representar o ritmo da 

concentração de PI na cidade como um todo, calculou-se a média da concentração horária 

em todas as estações apresentada na sintética figura 04. A figura 05 representa a taxa de 

variação horária da concentração média (dPI), permitindo verificar de forma inequívoca que 

a taxa de aumento da concentração de PI tende a ser muito alta entre seis e oito horas da 

manhã. A didática figura 06 mostra o desvio percentual da média da concentração de PI em 

cada dia da semana em relação à concentração no mesmo horário a partir das seis horas de 

domingo até as cinco horas de segunda feira. Da leitura direta da figura é fácil perceber que, 

em média, às nove horas da manhã, a concentração de PI nas quartas-feiras tende a ser 

70% maior que aos domingos. E que, não é na taxa de produção de poluentes que se 

encontra a explicação para as variações de concentração de PI em São Paulo. 

 

      

Figuras 04 a 06. Respectivamente, concentração média de particulado inalável (PI) em µg 

/m³, sua taxa de variação (dPI) em µg /m³/h e o desvio de PI em relação aos valores de 

domingo (%) de acordo com o horário e dia da semana em todas as estações telemétricas 

da rede de monitoramento da qualidade do ar da CETESB na Grande São Paulo (1996-

2002). 
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 Há três processos principais que causam redução na concentração de PI. O mais 

simples é o processo de decantação. Para que as partículas possam precipitar, afundar no 

ar, a turbulência tem que ser baixa. Ou dito de outra forma, conforme diminui a turbulência, 

partículas de dimensões cada vez menores iniciam a decantação. O processo mais 

compreensível é o de "limpeza" pela precipitação de água. Grande parte das partículas 

suspensas acaba por ser cooptada pelas gotas de chuva e trazidas à superfície. Finalmente, 

o processo mais efetivo é a remoção ou dissipação pelo vento. No entanto, este processo 

tem a mesma eficiência para remover quanto para trazer PI. Isto é relevante, pois em anos 

passados era comum que precipitasse cinza oriunda da queima de cana no interior do 

Estado de São Paulo durante o final do inverno, em situações pré-frontais com ventos de 

noroeste. Também é possível que poluentes dissipados anteriormente retornem em função 

do regime da brisa oceano-continente. 

 A figura 07 representa, grosseiramente, a média do vento percorrido em São Paulo 

de acordo com o horário e o dia da semana. Verifica-se inicialmente que a velocidade tende 

a ser mais baixa desde o início da madrugada até pouco depois de alvorecer. Esta 

estabilidade atmosférica da madrugada é esperada uma vez que em não havendo insolação 

já há algumas horas, ocorre uma redistribuição e homogeneização da temperatura e 

umidade. O resfriamento noturno ocorre preferencialmente de baixo para cima, inibindo 

movimentos verticais e os conseqüentes movimentos horizontais, medidos pelas estações 

meteorológicas. Este período é o mais propício à decantação do material eventualmente em 

suspensão. 

Dada uma camada de ar com material variado em suspensão, inicialmente, para um 

observador junto à superfície, a concentração tenderia a aumentar um pouco durante algum 

tempo já que as partículas maiores precipitam com velocidade maior. No topo da camada, a 

concentração de suspensóides cairia numa velocidade bem maior. A partir de um 

determinado momento, boa parte do material mais grosseiro já teria decantado enquanto o 

resto ainda estaria a caminho. A concentração próxima à superfície passaria, então, a ser 

gradativamente menor. Em tese, o tempo de algumas horas não é suficiente para que 

partículas de quaisquer dimensões decantem por precipitação através de centenas de 

metros de ar. Mas, certamente, boa parte do PI, ainda sim, decanta e, mesmo que a parte 

restante ainda esteja precipitando no início de um novo dia, acumula-se próximo à 

superfície. Este é o modelo que explica, na maior parte dos casos, a redução gradativa da 

concentração de PI durante a madrugada em São Paulo. Nas madrugadas restantes, 

normalmente na proximidade das passagens frontais, a velocidade do vento é bem maior 

durante a madrugada, e a dissipação de poluente ocorre justamente por ser misturado a 

volumes maiores e levado alhures. Em algumas madrugadas, no entanto, ocorre o inverso, 

o vento traz ar com concentrações maiores de PI, normalmente algumas horas antes da 

 1349



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

chegada de um sistema frontal. Mas, o intuito deste texto é delimitar os processos 

dominantes. As madrugadas da Grande São Paulo são marcadas por as calmarias ou vento 

muito fraco com precipitação e decantação de particulado em suspensão. 

 Continuando a leitura da figura 07, constata-se que o vento percorrido hora a hora 

tende a aumentar continuamente desde o início da manhã até às 16 h. Daí em diante 

diminui em taxa maior ainda até por volta da meia-noite. Pois bem, acumulando o total hora 

a hora teríamos um montante de algumas dezenas de km de vento percorrido. Os mais 

simplistas concluiriam logo que, em média, não deve haver acúmulo de poluentes em São 

Paulo, pois percorrendo tal distância, seriam levados em direção ao interior já que a direção 

predominante é mais ou menos de sudeste. Nada mais equivocado, o vento percorrido, ou a 

média da velocidade do vento, como encontramos em diversos trabalhos, não pode ser 

relacionado diretamente com o transporte de poluentes. Se houver turbulência, sobretudo 

processos convectivos e advectivos, o ar tende a circular antes de tudo, verticalmente. Um 

anemômetro não consegue registrar isto. Conforme tratado em outro trabalho específico 

sobre o vento na Grande São Paulo (Azevedo 2002 a), uma camada de mistura turbulenta 

culmina em registros de vento que misturam calmarias (sob o núcleo convectivo) e rajadas 

com velocidade às vezes moderada (nas bordas do núcleo). Ou seja, parte do vento 

percorrido resulta de circulação celular localizada sobre a própria cidade. 

 Para fazer a distinção, na figura 08, está representado o módulo do vento resultante 

por horário e dia da semana, tratado de forma mais adequada, ou seja, como vetor. Quando 

a direção do vento tende a ser muito variada em determinado dia da semana e horário, a 

resultante tende a ser nula. Quando a direção é preferencialmente a mesma, dizemos 

persistente, o módulo do vento resultante tende a aproximar-se do vento percorrido. 

Da proporção do módulo da resultante face ao vento percorrido em todas a estações 

da CETESB que tem anemômetro, obtivemos os resultados apresentados na figura 09. As 

áreas mais escuras do diagrama representam períodos de maior atividade convectiva e as 

mais claras os períodos de ventilação orientada, ou vento persistente. 

Para dirimir qualquer dúvida e reforçar os resultados apresentados na figura 09, está 

representado na figura 10, o desvio máximo entre a direção resultante em cada uma das 

estações em cada horário e dia da semana. A semelhança dos dois diagramas não pode 

passar desapercebida, mesmo que não se tenha afinidade por vetores. Nos períodos em 

que a proporção entre o vento resultante e percorrido é menor, a direção do vento tende a 

variar quase 180 graus. Isto denota que a ocorrência de processos convectivos é 

dominante. Isto tende a ocorrer no início do período da tarde. Nos dias centrais da semana, 

o processo tende a iniciar antes e é mais persistente que nos domingos. Este é o processo 

que pode resultar na formação de cúmulos com tempo e energia suficiente para provocar 
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precipitação no final da tarde. E, assim, explica-se a maior nebulosidade, intensidade e 

freqüência de precipitação no período da tarde dos dias úteis. 

 

        

Figuras 07 a 10. Respectivamente, a média horária do vento percorrido (km/h), o módulo do 

vento resultante (km/h), proporção do módulo do vento resultante em relação ao percorrido 

e a variação do azimute do vento resultante em todas as estações telemétricas da rede de 

monitoramento da qualidade do ar da CETESB na Grande São Paulo de acordo com o 

horário e o dia da semana (1996-2002). 

Os períodos de ventilação preferencialmente orientada são mais propícios ao 

transporte dos poluentes para fora da cidade. Os períodos de maior atividade convectiva 

podem resultar em redução da concentração por misturá-los em volumes maiores, mesmo 

que a quantidade total de poluentes aumente. Isto é o que ocorre em São Paulo. 

Nas primeiras horas da manhã em dias úteis, a intensa circulação de veículos 

suspende uma enorme quantidade de material particulado que estava sobre o solo. Neste 

momento, a atmosfera ainda estável, inibe a mistura do material suspenso em volumes 

maiores, fazendo com que a concentração suba muito rapidamente nos primeiros metros de 

ar, até onde a turbulência junto ao solo se faz presente. Ao longo de todo o dia, a cidade 

produz material particulado novo a uma taxa desconhecida, mas, certamente, muito menor 

que a da re-suspensão matinal. A persistência desta turbulência junto ao solo durante todo o 

dia até as primeiras horas da noite dificulta a decantação. Esta irá ocorrer preferencialmente 

no interior das edificações e nas áreas com densidade de veículos circulando muito baixa, 

como as áreas verdes e os vazios urbanos. 

Em direção ao meio-dia, gradativamente, a turbulência e a altura da camada de 

mistura aumentam. Aos poucos, o material suspenso, sobretudo o mais fino como o PI, vai 

sendo misturado em volumes progressivamente maiores. A evidência disto pode ser 
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colhida2 nas figuras 04, 09 e 10. Uma vez que o período de menor concentração de PI 

ocorre pouco depois do meio-dia, corresponde exatamente ao período de maior atividade 

convectiva, exposto acima. Em direção ao final da tarde e início da noite, a atividade 

convectiva diminui e parte do material pode iniciar o caminho de volta à superfície. No 

entanto, não decanta com facilidade uma vez que corresponde ao período de maior 

densidade de veículos automotores em circulação. A concentração de PI próximo à 

superfície, portanto, tende a aumentar durante algumas horas, até por volta das 22:00 h, 

para depois diminuir madrugada adentro. 

As evidências conclusivas de que é o processo de re-suspensão pela turbulência 

junto ao solo que provoca o pico matinal são sutis, mas, com alguma atenção, claramente 

verificáveis nos diagramas das figuras 02 a 06. No final da madrugada de domingo para 

segunda-feira, tende a ocorrer a menor concentração de PI de todos os horários e dias da 

semana. Podemos dizer que esta concentração mínima resulta da menor emissão de 

poluentes desde sábado à tarde. Mas também, da redução da densidade de veículos em 

circulação e da decantação mais eficiente que nas outras madrugadas, pois parte do 

material decantado de sábado para domingo não foi re-suspenso domingo de manhã. Além 

disto, conforme aludido anteriormente, chove menos aos domingos, e, portanto, a remoção 

de material particulado decantado pelo escoamento superficial tende a ser menor que nos 

outros dias. Justamente nas três horas subseqüentes à concentração mínima, 

principalmente às 7:00 h, ocorre a maior taxa de aumento da concentração de PI de todos 

os horários e dias da semana. A atividade urbana na segunda-feira é menos intensa que na 

quarta, quando se agregam dados de alguns anos. Se a dPI deste período fosse 

determinada pela produção de poluentes, seria de se esperar que a maior taxa de 

incremento ocorresse na quarta e não na segunda cedo. 

 Por outro lado, há um problema curioso. Se o material particulado apresenta um 

comportamento estocástico, ou seja, tem caráter cumulativo ao longo da semana, as 

concentrações médias deveriam ser progressivamente maiores em direção às sextas-feiras, 

ou, ao menos em direção às quartas, em função dos feriados e pontes. O que se verifica 

nas figuras 04 e 05, é que há uma nítida, embora pequena, tendência das concentrações 

serem menores nas quintas e sextas que nas segundas e terças. Uma possível explicação 

reside justamente no aumento da freqüência e intensidade da chuva em direção aos dias 

centrais da semana. Mesmo que a limpeza do ar proporcionada pela queda das gotas não 

seja generalizável por toda a cidade, em longo prazo, a limpeza das superfícies que 

acumulam o material particulado decantado provavelmente seja. Assim, na manhã seguinte, 

as áreas que receberam chuva no dia anterior tendem a fornecer menos particulado quando 

                                                 
2 De fato, a melhor evidência que pode ser colhida pelo leitor consiste na simples observação cotidiana 
da própria Cidade de São Paulo, se nela habitar. 
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da instalação da turbulência junto ao solo do que as áreas que não receberam. Ademais, 

conforme pode ser verificado na figura 06, a madrugada de terça-feira tende a apresentar 

maiores concentrações de PI que as outras. 

 Finalmente, há que explicar porque a Estação do Parque do Ibirapuera apresenta um 

comportamento tão anômalo em relação às outras estações (ver figura 02 e 03). Durante os 

dias centrais da semana, tende a apresentar concentrações de PI relativamente baixas. No 

entanto, justamente aos sábados e domingos, nesta estação, a concentração de PI aumenta 

continuamente, a partir das 10:00 h, até atingir o maior pico da semana por volta das 17:00 

h. Até às 20:00 h, a concentração tende a cair drasticamente, voltando a teores equivalentes 

aos dos outros dias no mesmo horário. 

Aqueles que conhecem e freqüentam o Parque do Ibirapuera sabem que, durante a 

semana, a quantidade de usuários é relativamente pequena. Nos finais de semana os 

portões são abertos. O Parque se transforma, ganha vida, recebendo dezenas de milhares 

de usuários, que acordaram mais tarde, já que ninguém é de ferro. Despreocupadamente 

produzem sobre os enormes gramados algo semelhante ao que produziram com os veículos 

sobre o asfalto durante a semana. Aqui, caminham, correm, rolam, levantam, riem e 

sacodem a poeira. São alguns dos milhões de habitantes da Cidade de São Paulo que, em 

geral, só podem usufruir o lazer ao ar livre, se este for concentrado nos dias de descanso 

generalizado. Nos dois dias em que é arrefecido o ritmo da cidade do trabalho. 

Conclusão 

 Com os resultados e argumentos apresentados, demonstra-se que, no caso da 

Grande São Paulo, a concentração de material particulado inalável depende essencialmente 

da densidade e volume de veículos em circulação. Mais por re-suspender no início da 

manhã o particulado acumulado junto às superfícies durante a madrugada e dificultar sua 

decantação nas horas seguintes, do que pela produção efetiva. 
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