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Crescimento da urbanização explica temperatura máxima média de 29,1º C, acima da média 
histórica  
 
São Paulo teve o quarto verão mais quente em 78 anos, segundo a série histórica do Instituto 
de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG-USP). Os meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro tiveram uma temperatura máxima média de 29, 1o C, acima da média histórica de 
27,2o C. O último período de calor mais forte foi o verão de 2000/2001, quando a média 
chegou a 29,3o C, e o pico foi em 1997/1998 (29,5o C), o que mostra que as temperaturas 
mais altas são um fenômeno recente.  
 
Segundo especialistas, a mudança do clima é resultado de um aquecimento local, causado pelo 
crescimento da urbanização em toda a região metropolitana. "São Paulo é uma ilha de calor 
por causa da ocupação do solo, e assim, no verão em particular, a temperatura fica mais alta", 
diz Augusto José Pereira Filho, professor do IAG-USP.  
 
Outro efeito dessa condição é que as chuvas são mais intensas. Assim, a capital paulista teve 
um verão chuvoso, acima da média esperada, apesar de mais ameno que o verão passado, 
segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Em dezembro de 2010 era 
esperada uma queda de 201 milímetros (mm) de água e choveu 239,9 mm. Em janeiro, 
choveu 73% a mais que o esperado, mas em fevereiro o volume de água ficou em 90% do que 
era previsto, mostrando que o período úmido já está chegando ao fim, apesar dos temporais 
dos últimos dois dias.  
 
Segundo Pereira Filho, uma tendência global de aquecimento tem impactos pouco 
significativos nas precipitações em São Paulo e demais centros urbanos que sofrem com o 
fenômeno de ilha de calor. O especialista realizou um estudo que mostra os efeitos reais do 
aquecimento causado pela urbanização. De 1936 a 2005 houve uma alta de 2,1o C da 
temperatura do ar na região metropolitana de São Paulo, e um aumento de 335 mm do 
volume de chuvas.  
 
Ele explica que isso não significa que a temperatura e as chuvas aumentem ano a ano, mas 
que há uma tendência, e que isso precisa ser debatido no planejamento da expansão urbana. 
"A situação de São Paulo chegou onde tinha que chegar, não há mais para onde crescer, mas é 
preciso pensar em incentivos à manutenção de áreas verdes nas construções, que melhoram a 
drenagem e ajudam a reduzir a temperatura", diz ele. 
 
A chuva de domingo na capital, que provocou enchentes em vários pontos da cidade, foi 
resultado do encontro de duas massas úmidas - da região amazônica e do litoral -, do calor 
local e da entrada de uma frente fria que veio do Sul. "É o cenário propício para uma 
tempestade", explica Pereira Filho. 
 
Michael Rossini Pantera, meteorologista do CGE, diz que é possível observar o aumento dos 
extremos nas chuvas, com mais intensidade e maior concentração. "É uma chuva que causa 
enchentes, e ainda vamos ter bastante chuva pela frente", diz. Março, porém, deve ter a 
primeira semana mais seca, segundo a previsão do CGE. 
 
As chuvas deste verão encheram os reservatórios em todo o país. Apesar dos níveis não 
estarem acima dos verificados no ano passado, o cenário é de tranquilidade para a geração de 
energia, segundo Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). "O país 
não deve ter problemas com falta de energia por três anos, considerando a situação atual", 
diz. 
 
O valor gasto com geração térmica deve ser menor este ano por causa da perspectiva mais 
baixa de crescimento da economia, segundo Pires. Em 2008, foram gastos cerca de R$ 2,2 
bilhões. Em 2009, apenas R$ 100 milhões, e em 2010, a estimativa é que tenham sido pagos 



R$ 1,2 bilhão, montante que será repassado ao consumidor este ano via reajuste de tarifas de 
energia. Em 2008, o impacto médio nas contas foi de 1,5 ponto percentual. 
 
Ontem, a geração de energia no país foi 90,62% realizada por usinas hidrelétricas, enquanto 
há um ano esse percentual era de 93,57%. Os reservatórios no Sudeste e Centro-Oeste 
estavam em 67,8%, acima do nível de risco, mas abaixo do ano passado (77,4%). No 
Nordeste o nível era de 60,8% (68,1% em 2010) e no Sul, de 97,2% (91,2% em 2010). Em 
2009, ano de seca, o Operador Nacional do Sistema (ONS) trabalhou com metas de 53% da 
capacidade do sistema Sudeste/Centro-Oeste e de 35% do Nordeste. 
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