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o Comunicações Coordenada 
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IMPORTANTE Le;a rodas as INSTRUCÕES antes de datilografar o RESUMO. 

I PREVISORES SIN6TICO-METEOROL6GICOS DE POLUIÇÃO DO AR EM REGIÕES URBANAS. Magda Luzimar  
de Abreu e Alberto Setzer (Instituto de Pesquisas Espaciais, Conselho Nacional de De 
senvolvimento Cientifico e TecnolOgico). 

Este estudo apresenta uma anãlise de parSmetros singtico-meteorolOgicos relacionados com casos 
de altos e baixos índices de poluição do ar na cidade de São Paulo no perlodo de 1978 a 1982. Foram 
analisadas as variaçOes nas concentraç'Oes dirias de particulados e diOxido de enxofre em função do 
escoamento da atmosfera em altos níveis (500 e 250 mb) e do deslocamento de frentes e anticiclones 
na superfície. Observou-se que a presença do anticiclone subtropical ao norte de São Paulo,associada 
a uma crista em níveis superiores, favorece o aumento da concentração de poluentes. Esta situação di 
fere das normalmente observadas em latitudes medias no Hemisferio Norte, onde o aumento das 	concen 
traçO-es esta associado 	presença do anticiclone em superfície sobre a região afetada. Observou-se 
tambem que a aproximação de uma frente associada a um cavado em ar superior provoca a dispers -áo dos 
poluentes e, consequentemente, redução no potencial de poluição. Estas conclusges estão sendo usadas 
no desenvolvimento de um modelo de previsão do potencial de poluição do ar. 
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