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Qualidade do ar em
SA é a pior em 9 anos
Período de estiagem vai entrar na segunda semana: são 12 dias sem chuva Ultrapassagens
dos índices de poluição atmosférica dobraram na comparação com o mesmo período em 2011

Passaporte

Atrasos, sim,
mas fechamento, não. Segundo a Polícia Federal, a greve
da categoria
não provocará
suspensão do
atendimento
nas unidades do
ABC. Os postos
de emissão de
passaporte
abrirão normalmente, ainda
que eventualmente possa
haver algum
atraso no atendimento, informou. De janeiro
a julho, o posto
de São Caetano
realizou, em
média, 219
atendimentos
diários. Em
Santo André,
foram 144.

Cotações
Dólar

Euro

+ 0,34%
(R$ 2,02)

+ 0,77%
(R$ 2,50)

Bovespa

Selic
(8%)

O ar seco diﬁculta a dispersão de poluentes e a respiração
ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

A poluição atmosférica em
Santo André está pior do
que há um ano. Além da
emissão dos gases, a estiagem, que completou ontem o 12º dia – e deverá
permanecer até o fim do
mês – tem dificultado a dispersão dos poluentes.
Do início de 2012 até
aqui, por 17 vezes a qualidade do ar ficou entre má
e inadequada. No mesmo
período do ano passado,
foram 8 registros. É o pior
índice desde 2003, com
25 ultrapassagens.
As medições são realizadas diariamente pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)
em duas estações na cidade: uma no paço e outra localizada no Capuava.
“O tempo fica seco tanto
por questões naturais, entre elas a falta de chuva, como pelas intervenções nos
centros urbanos, de solos
blindados e excesso de prédios, que também provo-

cam distúrbios climáticos”,
afirmou o pós-doutor em
Geociências pela Unicamp
(Universidade de Campinas) Maurício Waldman.
Estiagem
A última chuva que caiu
em Santo André foi rápida
e fraca. O pior é que faz
tempo. Foi em 1º de agosto,
e ainda assim só de 0,5 milímetros. Nos 13 primeiros
dias de agosto do ano passado, havia chovido seis vezes e 13,6 milímetros.
Se a previsão da meteorologia se confirmar, só
voltará a chover na última
semana de agosto.
Estacionada sob a região, uma massa de ar
quente exerce alta pressão
e inibe a formação de nuvens e de chuvas.
“O enfraquecimento deste bloqueio deverá ocorrer
só no fim do mês, com a entrada de frentes frias hoje
paradas no Rio Grande do
Sul”, afirmou a meteorolo-
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O que fazer?
A concentração de poluentes e a baixa umidade relativa do ar provocam complicações para a saúde de
toda a população, em especial para os grupos de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e
cardíacas, que podem apresentar efeitos mais sérios. Veja o que fazer para hidratar melhor o corpo:
Beba ao menos dois litros de água por dia
Na hora da refeição, comidas leves, como saladas, legumes, vegetais
e frutas, são mais indicadas
Em casa, aumente a umidade dos ambientes com umidificador de ar ou pendure
toalhas molhadas
Evite ou reduza o esforço físico ao ar livre entre o fim da manhã e o fim da tarde
Passe cremes e filtro solar no corpo. Umedeça olhos e nariz com soro. Nos lábios, use batons
hidratantes, como manteiga de cacau

gista do Inmet (Instituto
Nacional de Meteorologia)
Helena Turon Balbino.
A relação da alta concentração de poluentes com a
baixa umidade do ar é fácil
de se perceber no corpo.
Ressecamento da pele,
desidratação e irritação dos

olhos e nariz pode provocar complicações para saúde e agravar doenças respiratórias e circulatórias.
O efeito pode ser atenuado com a adoção de cuidados simples, como a ingestão de líquidos e mudanças nos hábitos alimen-
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tares. (veja mais acima)
Segundo a prefeitura, o
tempo seco não tem provocado aumento de demanda
nas unidades de saúde.
ANDRÉ VIEIRA
METRO ABC
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