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Resumo 

O ozono troposférico é um poluente secundário formado por reações que 

ocorrem na atmosfera desencadeadas pela ação da luz solar, na presença de certos 

compostos designados por precursores com origem antropogénica e biogénica, 

nomeadamente os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis. A presença de 

ozono na troposfera é bastante prejudicial, podendo afetar a saúde, os ecossistemas e as 

culturas agrícolas. O principal objetivo da presente dissertação foi avaliar a qualidade 

do ar regional utilizando dados medidos e modelados. Para atingir este objetivo 

recorreu-se aos valores da concentração de ozono e de dióxido de azoto registadas em 

três estações de medição da qualidade do ar da rede regulamentar nacional: Douro Norte, 

Fornelo do Monte e Fundão. Selecionaram-se estas estações por estarem sediadas no 

entorno do território em análise, constituído por sete concelhos: Aguiar da Beira, Castro 

Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva. Convém 

salientar que não existe nenhuma estação de medição da qualidade do ar nos concelhos 

analisados. Foram consideradas as concentrações obtidas durante o período de setembro 

de 2013 a outubro de 2014, por ser uma série de dados completa em qualquer das três 

estações referidas. Simultaneamente, foram estudados os modelos operacionais 

ECMWF, HYSPLIT e GFS, para posterior uso na simulação de dados. Dos doze 

modelos de qualidade do ar para simular a dispersão do ozono, encontrados na literatura 

consultada, o modelo de transporte químico, FARM, criado pela empresa ARIANET, 

surgiu como sendo o modelo operacional que apresenta as melhores caraterísticas para 

simular e prever as concentrações de ozono medidas em estações rurais de fundo. 

Pelos resultados obtidos nas três estações de monitorização da qualidade do ar, 

durante o período em análise, o valor alvo/objetivo a longo prazo (120µg/m3) para o 

ozono foi ultrapassado 285 vezes. Através dos modelos, é possível evidenciar a origem 

das massas de ar portadoras de poluentes tais como os precursores de ozono e/ou 

transporte transfronteiriço de ozono do Norte da Europa. As emissões de precursores 

(NOX, COVNM, CH4) e a avaliação dos cenários de emissões RCP4.5 e RCP8.5 para o 

território em análise indicam Castro Daire como o concelho mais vulnerável aos 

impactes das alterações climáticas. Perante esta constatação é provável que se verifique 

uma maior concentração de ozono no ar ambiente deste concelho, no futuro. No entanto, 

o cenário de emissões RCP4.5 do período 2041-2070, indica um aumento da
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temperatura máxima de 2°C em relação à normal climatológica estudada no período 

2011-2040; já o cenário de emissões RCP8.5 indica um aumento da temperatura na 

ordem dos 3°C. Se as condições do clima se mantiverem, a concentração de ozono no 

ar ambiente irá aumentar, sendo plausível que se tornem cada vez mais recorrentes os 

episódios de ozono. Assim sendo, é imprescindível que seja coligido um conjunto de 

medidas para apoiar a conceção e implementação do plano de qualidade do ar para a 

Região Norte de Portugal. 

 

Palavras chave: Douro Norte, ECMWF, FARM, HYSPLIT, ozono, qualidade 

do ar regional. 
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Abstract 

Regional evaluation of ambient air quality: monitoring and modeling 

Tropospheric ozone is a secondary pollutant formed by reactions that occur in 

the atmosphere triggered by the action of sunlight in the presence of certain compounds 

designated by precursors with anthropogenic and biogenic origin, namely nitrogen 

oxides and volatile organic compounds. The presence of ozone in the troposphere is 

very damaging and could affect health, ecosystems and agricultural crops. The main 

objective of this dissertation was to evaluate regional air quality using measured and 

modelled data. To achieve this objective, the ozone and nitrogen dioxide concentration 

values recorded at three national air quality measurement stations were used: Douro 

Norte, Fornelo do Monte and Fundão. These stations were selected because they were 

based around the territory in question, consisting of seven municipalities: Aguiar da 

Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca and Vila Nova de 

Paiva. It should be noted that there is no air quality measurement station in the counties 

analyzed. The concentrations obtained during the period from September 2013 to 

October 2014 were considered as being a complete data series at any of the three stations 

mentioned. At the same time, the operational models ECMWF, HYSPLIT and GFS 

were studied for later use in data simulation. From the twelve air quality models to 

simulate the ozone dispersion found in the literature, the chemical transportation model 

FARM, created by the company ARIANET, emerged as the operational model that 

presents the best characteristics to simulate and predict concentrations of ozone 

measurements in rural background stations. 

The target value (120 kg/m3) for ozone was exceeded 285 times over the period 

under review for the three air quality monitoring stations. Through the models, it is 

possible to show the origin of airborne masses of pollutants such as ozone precursors 

and/or transboundary ozone transport in Northern Europe. Emissions of precursors 

(NOX, NMCOV, CH4) and evaluation of the RCP4.5 and RCP8.5 emission scenários 

for the territory under analysis indicate that Castro Daire is the most vulnerable 

municipality to the impacts of climate change. In view of this, it is probable that there 

will be a higher concentration of ozone in the ambient air of this county in the future. 
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However, the RCP4.5 emission scenários of the period 2041-2070, indicate a maximum 

temperature increase of 2°C in relation to the climatological normal studied in the period 

2011-2040; the RCP8.5 emission scenário indicates an increase in temperature by about 

3°C. If climate conditions persist, the ozone concentration in ambient air will increase 

and it is plausible that ozone episodes become more and more recurrent. Therefore, it is 

essential that a set of measures be collated to support the design and implementation of 

the air quality plan for the Northern Region of Portugal. 

 

Keywords: North Douro, ECMWF, FARM, HYSPLIT, ozone, regional air 

quality. 
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1. Introdução

Nas últimas décadas tem existido uma crescente preocupação em relação à 

qualidade do ar regional e de que modo esta é afetada. Hogrefe et al. (2004) citaram uma 

relação entre os processos que ocorrem em escalas globais, como o transporte 

intercontinental de poluentes e o crescimento projetado nas emissões globais que 

modificam a composição química da troposfera.  

As alterações climáticas influenciam a qualidade do ar ambiente interferindo na 

concentração e distribuição dos poluentes atmosféricos (Jacob e Winner, 2010) através 

de uma variedade de processos diretos e indiretos, incluindo as alterações nas reações 

químicas, variações na camada de mistura vertical e modificações nos padrões do fluxo 

sinóptico que conduzem o transporte de poluentes (Hogrefe et al., 2004; Seinfeld e 

Pandis, 2006). Estas mudanças podem aumentar potencialmente as concentrações de 

ozono, e os episódios de poluição podem tornar-se mais graves sob um cenário climático 

alterado (Dawson et al., 2007). O ozono troposférico é considerado um dos 

contaminantes, presentes no ambiente, que requer mais atenção no século XXI (Jesus e 

Feliciano, 2017). 

A poluição do ar ambiente é, igualmente, influenciada por fatores meteorológicos. As 

variáveis meteorológicas desempenham um papel importante no transporte, nas 

transformações químicas e na remoção dos poluentes da atmosfera (Carvalho et al., 

2010). As alterações climáticas têm efeitos relevantes para a qualidade do ar e, 

consequentemente, na saúde humana, na agricultura (Dawson et al., 2007) e nos 

ecossistemas naturais (Seinfeld e Pandis, 2006; Giorgi e Meleux, 2007; Vries et al., 

2014). 

A modelação da qualidade do ar ao nível regional desempenha um papel importante 

na simulação dos poluentes que estão presentes no ar ambiente, e de potenciais impactes 

das alterações climáticas na saúde pública causada pela poluição atmosférica (Hogrefe et 

al., 2004; Lelieveld et al., 2015). A vantagem de um modelo regional é a sua capacidade 

de fornecer informações com uma resolução de dezenas de quilómetros.  

O cabal cumprimento de legislação para a qualidade do ar e a restrição das emissões 

de poluentes para a atmosfera, em particular no que diz respeito ao ozono, um dos 

poluentes mais relevantes em relação aos efeitos da saúde humana, bem como aos seus 
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precursores, é fulcral e urgente para precaver possíveis episódios de poluição (Carvalho, 

2011; Borrego et al., 2016) .   

Neste contexto, surge a presente dissertação, cujos principais objetivos são: (a) 

Avaliar a qualidade do ar ambiente usando dados de medições e simulações; (b) Estudar 

os principais modelos usados para a avaliação das concentrações de ozono no ar ambiente; 

e (c) Caraterizar o clima do território em estudo: situação atual e tendências futuras. 

A dissertação está estruturada e distribuída por oito capítulos principais, bibliografia 

e anexos. A seguir ao presente capítulo de Introdução, é feita uma exposição sucinta dos 

principais poluentes atmosféricos, seguindo-se uma abordagem mais detalhada do ozono 

troposférico e dos óxidos de azoto no ar ambiente, bem como, a indicação de alguns dos 

seus efeitos. No terceiro capítulo é descrita a área em estudo, salientando-se além da fauna 

e da flora, as fontes de emissões gasosas mais relevantes nesta área territorial. Neste 

capítulo é ainda apresentada uma caraterização climática e socioeconómica. Sucede-se o 

capítulo da metodologia utilizada para a concretização da dissertação. A apresentação e 

discussão dos resultados obtidos encontra-se nos capítulos quinto ao sétimo. Nestes 

capítulos a informação construída nesta dissertação apresenta-se organizada na forma de 

gráficos, tabelas resumo, entre outros. No capítulo final expõem-se as conclusões obtidas 

na presente dissertação. 
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2. Ozono – percursores, efeitos, controlo e monitorização

A composição da atmosfera é afetada pelas emissões antropogénicas, em particular 

derivadas pelo aumento das megacidades e pelas alterações climáticas. Vários modelos, 

tanto globais como regionais, foram expostos na literatura onde abordam a evolução do 

ozono na atmosfera (Sophie et al., 2005; Lelieveld et al., 2015).  

Na tabela 1 caraterizam-se sucintamente poluentes atmosféricos destacando-se as 

partículas em suspensão (PM – PM10 e PM2,5), o monóxido de carbono (CO), os óxidos 

de azoto (NOX), o ozono (O3), o dióxido de enxofre (SO2) e o benzeno (C6H6). As fontes 

de emissão dos poluentes atmosféricos podem ser de origem antropogénica (tráfego 

automóvel, atividade industrial, etc.) ou de origem natural (atividade vulcânica, 

incêndios, descargas elétricas, etc.).  

Tabela 1-Caraterização de poluentes atmosféricos 

Poluente Símbolo Origem Caraterísticas Efeitos 
principais Referências 

Partículas 
em 

suspensão 

PM10 e 
PM2,5 

Origem 
antropogénica: 
combustão e 
industriais. 
Origem natural. 

Diferentes 
tamanhos e 
composições 
químicas e físicas 

Afeta as vias 
respiratórias: 
alvéolos 
pulmonares 
(brônquios e 
pulmões). Causa 
danos aos 
ecossistemas, à 
fauna, flora e 
vegetação  

Lelieveld et 
al. (2015); 
Marques et al. 
(2001); 
Seinfeld e 
Pandis (2006) 

Monóxido 
de carbono CO 

Combustão 
incompleta dos 
combustíveis 
fósseis. Fogos 
florestais 

Precursor do 
ozono e gás 
tóxico 

Reduz a 
capacidade de 
transporte de 
oxigénio no 
sangue. 

Shindell et 
al., (2006); 
Murazaki e 
Hess (2006); 
Allen e 
Gholz, (1995) 

Óxidos de 
azoto NOX 

Tráfego 
rodoviário e 
atividade 
industrial. 
Processos 
biogénicos e 
fotólise dos 
oceanos. Fogos 
florestais 

Precursor do 
ozono 
NO + NO2 

Problemas 
respiratórios, 
agrava os 
sintomas de asma. 
Acidificação dos 
sistemas terrestres 
e aquáticos. 
Provoca 
desequilíbrios 
nutricionais nos 
ecossistemas. 

Murazaki e 
Hess (2006); 
Allen e Gholz 
(1995); 
Boubel et al. 
(1994); 
Collins et al. 
(2000); 
Marques et al. 
(2001) 
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Poluente Símbolo  Origem Caraterísticas Efeitos 
principais Referências 

Ozono O3 

Presença de luz 
solar, precursores 
com origem 
antropogénica e 
biogénica (NOX e 
COV). 

Poluente 
secundário; 
poluente 
atmosférico  
fito-tóxico 

Irritações ao nível 
dos olhos e vias 
respiratórias. 

Borrego et al. 
(2016); 
Shindell et al. 
(2006); 

Dióxido de 
enxofre SO2 

Combustíveis 
fósseis (carvão e 
fuel). Atividade 
biológica dos 
oceanos, solos 
vegetação e 
atividade 
geotermal.  

Poluente 
primário 
Gás tóxico 

Acidificação dos 
sistemas terrestres 
e aquáticos. 
 

Allen e Gholz 
(1995); 
Marques et al. 
(2001) 
 

Compostos 
orgânicos 
voláteis  

COV 

Combustíveis 
fósseis e 
solventes; 
emissões 
biogénicas; 
Produtos 
derivados do 
petróleo. Fogos 
florestais 

Precursores do 
ozono 
Benzeno C6H6 
Hidrocarbonetos 
isopreno 
 

Características 
cancerígenas. 

Allen e Gholz 
(1995); 
Evtyugina et 
al. (2009); 
Seinfeld e 
Pandis (2006) 

 

O ciclo de vida dos poluentes é afetado por fatores químicos e meteorológicos como: 

o vento, a temperatura, a precipitação, a radiação solar (Giorgi e Meleux, 2007), a 

circulação e o transporte na atmosfera, transformações químicas e remoção dos poluentes 

por meio de processos de deposição húmida e seca (Marques et al., 2001; Seinfeld e 

Pandis, 2006; Titos et al., 2015), a emissão de poluentes atmosféricos (Boubel et al., 

1994; Janhäll et al., 2010; Seinfeld e Pandis, 2006). Por exemplo, o tempo de residência 

do NOX na atmosfera depende da estação do ano: permanece cerca de 24 horas no verão 

e vários dias no inverno; no caso do O3, o tempo de residência é de cerca 100 horas. As 

áreas com maiores concentrações de O3 são o resultado de dois fatores: interações 

químicas e fotoquímicas entre alguns compostos reativos presentes na atmosfera; e 

condições meteorológicas (Allen e Gholz, 1995; Boubel et al., 1994; Janhäll et al., 2010; 

Titos et al., 2015).   

 

2.1.Ozono troposférico 

 

O ozono troposférico é considerado um poluente secundário (Borrego et al., 2016). A 

sua formação resulta, assim como todos os poluentes fotoquímicos, de reações que 
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ocorrem na atmosfera desencadeadas pela ação da luz solar, na presença de precursores 

com origem antropogénica e biogénica, nomeadamente os óxidos de azoto (NOX) e os 

compostos orgânicos voláteis (COV) ( Evtyugina et al., 2009; Sophie et al., 2005). Deste 

modo, a concentração de O3 depende dos precursores, da época do ano e da latitude 

(fatores que influenciam a intensidade da radiação solar). Considera-se que a presença do 

O3 na troposfera deriva de dois mecanismos: o O3 produzido a partir de precursores e o 

O3 proveniente do transporte atmosférico (Murazaki e Hess, 2006; Steiner et al., 2006). 

A formação do O3 é diferente na troposfera e na estratosfera. A difusão da luz na 

atmosfera dá-se de forma contínua para a radiação de vários comprimentos de onda, 

enquanto a absorção da radiação é seletiva. Os constituintes absorventes, da atmosfera, 

mais importantes são: o ozono (O3), vapor de água (H2O) e o dióxido de carbono (CO2). 

No entanto, não se podem descartar outros importantes absorventes como, oxigénio (O2), 

o azoto (N2), o oxigénio monoatómico (O), os NOX e o metano (CH4). A absorção da

radiação solar ultravioleta está associada às reações fotoquímicas que conduzem à

formação de camadas ionizadas, que constituem a ionosfera, e à formação de O3, que

constitui a ozonosfera (Seinfeld e Pandis, 2006).

Na estratosfera, parte das moléculas do oxigénio dissociam-se por ação da radiação 

de pequeno comprimento de onda, em dois oxigénios monoatómicos (1). Segue-se a 

reação entre o oxigénio atómico (O) e o oxigénio molecular (O2) para produzir uma 

molécula de O3 na presença de componentes estáveis (M) (2). A quantidade de ozono 

existente na ozonosfera tem um papel importante na absorção da radiação ultravioleta 

pois permite a vida na terra dos efeitos nocivos desta radiação (Hewitt e Jackson, 2009) 

(1) O2 + hυ → O + O

(2) O + O2 + M → O3 + M

A formação de O3 troposférico, ao contrário do que se poderia pensar é menor junto 

às fontes emissoras dos precursores e maior fora dos espaços urbanos. Por um lado, 

existem nas zonas emissoras poluentes que reagem quimicamente removendo o O3, como 

o NO, que consome o O3 para formar oxigénio e NO2, ao contrário deste último que

potencia a formação de O3. Por outro lado, a velocidade das reações fotoquímicas, donde

resulta a formação do O3, é lenta, o que leva a que os efeitos dos precursores emitidos nas

zonas emissoras, não sejam sentidos de imediato, dependendo da velocidade e direção do

vento, atingem muitas vezes as zonas rurais que chegam a registar concentrações de O3
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superiores às verificadas nos centros urbanos. Deste modo, através da circulação 

atmosférica, os NOX e os hidrocarbonetos (COV) são transportados para longe das zonas 

urbanas, onde o monóxido de azoto é oxidado a dióxido de azoto (1) e (2), e por sua vez, 

através dos mecanismos de reação (com presença de radiação solar) dá-se a formação de 

ozono (3) e (4):  

(1)   N2 + O2 → 2NO 

(2)   2NO + O2 → 2NO2 

(3)   NO2 → NO + O 

(4)   O + O2 → O3 

A libertação de CO, NOx e COV durante os fogos florestais por oxidação 

fotoquímica leva à produção de O3 nesta área e em áreas rurais. Descobriu-se que o O3 

acumula-se perto da área ardida, e verificou-se um aumento substancial do O3 na direção 

do vento das áreas de queimadas (Allen e Gholz, 1995).  

Os poluentes atmosféricos de fontes biogénicas desempenham um papel 

proeminente na física e na química da atmosfera e também contribuem para as 

concentrações de poluentes atmosféricos no ar ambiente, entre eles, O3 e matéria 

particulada. Por exemplo, os compostos orgânicos emitidos para a atmosfera pela 

vegetação, coletivamente referidos como Compostos Orgânicos Voláteis Não-Metanos 

Biogénicos (BNMCOVs), contribuem para a formação de O3 (Jacob e Winner, 2010; 

Evtyugina et al., 2009) o que pode gerar um aumento médio de 5% no máximo diário de 

O3 na Europa durante o verão devido às emissões do BNMCOV com picos sobre Portugal 

e a região do Mediterrâneo (15%). Os BNMCOV suprimem as concentrações do radical 

hidróxilo (OH), aumentam a produção de radicais (HO2 e RO2) e geram nitratos orgânicos 

que podem sequestrar NOX e permitir o transporte de longo alcance de azoto reativo 

(Kukkonen et al., 2012). 

Os gases com efeito de estufa, também, fazem variar as concentrações do O3 pois 

absorvem radiação infravermelha terrestre (Seinfeld e Pandis, 2006). As altas 

concentrações de vapor de água demonstraram ter efeitos sobre as concentrações de O3 

de local para local ou mesmo no local fixo devido à influência química dos COV ou dos 

NOX (Dawson et al., 2007). Da literatura, Poumadère et al. (2005) realçam que o “papel 

da atividade antropogénica desde a industrialização, através da concentração de gases 

com efeito estufa, tem um impacto no complexo sistema climático”. 
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Se, no futuro, o vapor de água aumentar prevê-se uma diminuição do O3 devido 

às mudanças climáticas (Murazaki e Hess, 2006; Steiner et al., 2006; Jacob e Winner, 

2010). Com o aumento da perda de O3 por vapor de água prossegue através das reações 

(Dawson et al., 2007): 

(1) O3 + hv → O (1D) + O2

(2) O (1D) + H2O → 2OH

(3) OH + CO (O2 + M) → HO2 + CO2 (+ M)

(4) HO2 + O3 → OH + 2O2

onde (2) representa a perda primária de O3 devido ao aumento do vapor de água. 

É provável que o aumento do vapor de água cause uma maior destruição do O3 na 

troposfera (Murazaki e Hess, 2006; Dawson et al., 2007). 

O vapor de água tem efeitos competitivos sobre os níveis de O3. Começa com a 

fotólise do ozono, que pode produzir um átomo de oxigénio excitado, O(1D), e uma 

molécula de oxigénio (1). O O(1D) pode então reagir com vapor de água para produzir 

um radical hidroxilo (2). O radical hidróxilo sofre novas reações, algumas das quais 

eventualmente levam à produção de O3 (3 e 4). A quantidade de O3 que posteriormente 

se forma depende da mistura de NOx/COV num local (Dawson et al., 2007). As  reações 

do NOx/COV podem coletivamente destruir (devido ao consumo de uma molécula de O3 

e um átomo de O(1D)) ou formar o O3 (produzir mais moléculas de O3 devido à química 

subsequente do radical hidroxilo) (Dawson et al., 2007).  

A relação entre as emissões dos precursores e as concentrações de O3 é não linear 

(Berrang, Meadows e Hodges, 1995; Tan et al., 2018). No entanto, esta relação é 

influenciada pelos períodos de formação de O3, pela natureza transfronteiriça do poluente 

e dos precursores (Borrego et al., 2016). As concentrações de O3 são determinadas, não 

apenas, pelas emissões de precursores, mas também pelas condições meteorológicas. 

Espera-se que a produção de O3 seja influenciada pela temperatura devido às suas 

dependências nas reações envolvidas. (Dawson et al., 2007).  

Portugal atingiu 47,3°C, no dia 1 de agosto de 2003 (Pires et al., 2003) devido a 

onda de calor que afetou a Europa (Poumadère et al., 2005). Essa terá sido a temperatura 

mais elevada registada em Amareleja no ano de 2003 e manteve-se no topo até ao ano de 

2018 onde registaram-se temperaturas muito elevadas. Na primeira semana de agosto de 
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2018 mais de metade (60%) das zonas de edição do IPMA – Instituto Português do Mar 

e da Atmosfera – superaram 40°C (IPMA, 2018a). A temperatura mais alta observada no 

ano de 2018 foi em Abrantes, Santarém onde se registou 46,8°C; Amareleja em 2018 

atingiu os 45°C de temperatura máxima (IPMA, 2018a). Várias localidades estiverem sob 

concentrações de ozono elevadas tendo mesmo sido ultrapassado o limiar de alerta como 

é o caso de Lamas de D’Olo. Na estação de monitorização Douro Norte ocorreu um 

registo no dia 3 de agosto de 2018 entre as 18h e as 19h onde a concentração de ozono 

foi de 188 µg/m3. No Anexo IV – Notificação de excedência do ozono - está disposto a 

informação sobre a ocorrência/Informação da excedência do valor de concentração de 

ozono enviada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do 

Norte. 

Deverão ser previstas ações políticas que reduzirão a capacidade interna de 

formação de O3 a nível regional como reduzir a emissão dos precursores deste poluente. 

 

2.2.Óxidos de azoto 

 

Os óxidos de azoto são poluentes emitidos a partir de fontes de combustão (86% 

no total) (Allen e Gholz, 1995) e são essencialmente constituídos por NO e NO2 (Tan et 

al., 2018). Estes dois poluentes são geralmente agrupados e expressos como a sua soma, 

sob a designação de NOX. Nos gases provenientes da combustão fóssil, o NO predomina 

sobre o NO2, sendo este último geralmente inferior a 10% do total de NO emitido. Sob a 

influência da radiação solar ocorre a oxidação do NO em NO2 (Apambiente, 2013).  

As emissões dos NOX dão-se na forma de NO, que na presença do oxigénio 

atmosférico é oxidado, formando-se então o NO2 que é o constituinte com maior 

perigosidade ao nível da saúde pública, causando problemas respiratórios, agravamentos 

dos sintomas de asma (Murazaki e Hess, 2006). Por outro lado, os NOX podem reagir 

com outros compostos presentes na atmosfera, como por exemplo hidrocarbonetos 

(COV), na presença da radiação solar, originando a formação de outros poluentes 

(Dawson et al., 2007). Podem ainda causar outros impactos no ambiente, uma vez que 

reagem com o vapor de água presente na atmosfera, depositando-se no solo sob a forma 

de ácido nítrico. A emissão de NOX gera um smog fotoquímico de escala regional e, 
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quando depositado, causa acidificação e eutrofização em ecossistemas terrestres na 

Europa (Collins et al., 2000).  

Tanto os NOX como os COVs possuem fontes naturais e antropogénicas (Dawson et 

al., 2007). As reações que envolvem NOx na atmosfera são numerosas e complexas. As 

reações podem envolver outros poluentes primários tal como hidrocarbonetos e monóxido 

de carbono (CO), e também poluentes secundários tal como peroxido de hidrogénio 

(HO2), radicais livres (OH) e O3 (Allen e Gholz, 1995).  

Em áreas metropolitanas como Paris, Londres, Bruxelas e Milão é esperado um 

aumento de NOX no futuro. Isto deve-se ao aumento da estabilidade atmosférica associada 

a um aumento da circulação anticiclónica na Europa e à diminuição da deposição total 

(húmida e seca) do O3 e dos seus precursores (Giorgi e Meleux, 2007). 

2.3. Deposição de ozono e óxidos de azoto 

A qualidade do ar e a deposição atmosférica em áreas rurais são o resultado de 

emissões locais e regionais de poluentes originários de fontes antropogénicas, fontes 

biogénicas, da dispersão e transporte na atmosfera e transformação dos poluentes (Allen 

e Gholz, 1995). As espécies de poluentes (gases e aerossóis) emitidos por fontes pontuais 

são transportadas na atmosfera e depositados a milhares de quilómetros das suas fontes 

(Richter e Markewitz, 1995). 

A deposição atmosférica dá-se em três fases diferentes e distintas: 1. Precipitação ou 

deposição húmida; 2. Deposição seca, envolve a remoção de gases e partículas 

(aerossóis); 3. Deposição por água de nuvem (gotículas ou neblina). Este último processo 

é importante nas florestas montanhosas pois as gotículas de nuvens ou neblina são 

intercetadas pela vegetação, incluindo as copas das árvores (Allen e Gholz, 1995).  

As deposições húmida e seca podem ser descritas como inputs terrestres de nutrientes, 

enxofre (iões sulfato presentes na chuva e aerossóis), e azoto (nitratos e iões amoníaco 

presentes na chuva) com adição de iões de hidrogénio durante a precipitação (Hardacre 

et al., 2015). Os investigadores Allen e Gholz (1995) explicam no livro – Impact of Air 

Polluents on Southerm Pine Forests – que a deposição seca é a entrada de poluentes 
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atmosféricos gasosos e particulados na litosfera e hidrosfera Os mecanismos de remoção 

para o ozono incluem dissociação fotoquímica através de reações de destruição com NO 

(Allen e Gholz, 1995), a fotólise na presença de vapor de água (Jacob e Winner, 2010) e 

a deposição seca (Allen e Gholz, 1995). A deposição húmida é desprezável pois o O3 e 

os seus principais precursores têm baixa solubilidade na água (Jacob e Winner, 2010).  

Feliciano (2001) estudou de que forma a deposição seca de poluentes oxidantes (O3) 

e de natureza ácida (SO2 e NOx) influenciaria os ecossistemas no sul da Europa. Afirmou 

que a deposição seca do ozono “variou diariamente segundo um padrão regular, exibindo 

taxas máximas durante o período diurno e mínimas durante a noite”. Tal como as 

variações durante o dia e a noite as formas e magnitudes estão fortemente dependentes da 

estação do ano e das características do local de medição. 

 

2.4.Efeitos socioeconómicos  

 

Paul Romer e William Nordhaus ganharam o prémio Nobel da Economia 2018 

onde demonstraram como as alterações climáticas afetam a economia devido à interação 

global entre a economia e o clima (Expresso, 2018). Outros investigadores como, por 

exemplo, Vedrenne et al. (2015) também têm vindo a analisar os impactes económicos 

da poluição do ar.  

O ozono troposférico tem efeitos prejudiciais para a saúde humana, ecossistemas 

naturais e agricultura (Sophie et al., 2005; Dawson et al., 2007), que amplificam quando 

expostos a picos de concentrações muito elevados (Giorgi e Meleux, 2007). 

 

2.4.1. Efeitos na saúde  

 

Segundo a WHO (World Health Organization), 92% da população mundial vive 

em lugares onde os níveis de qualidade do ar excedem os limites impostos (WHO, 2018). 

Em Portugal registou-se 1769 “mortes atribuídas à poluição do ar ambiente” no ano de 

2012 (WHO, 2016). São apresentados dados globais referentes à poluição do ar ambiente 

(WHO, 2018): 
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• 3 milhões de mortes a cada ano;

• 36% de mortes por cancro do pulmão;

• 34% de mortes por acidente vascular cerebral;

• 27% de mortes por doença cardíaca.

Um estudo realizado por Schlink et al. (2006) com 279 crianças, de idades 

compreendidas entre os 5 e 7 anos, e que durou dois anos (759 dias), avaliou os sintomas 

respiratórios destas crianças aquando dos episódios de poluição por O3. A partir do painel 

de crianças em Leipzig, Alemanha, foi identificada uma relação concentração-resposta 

não linear entre o O3 e os sintomas respiratórios. Os sintomas respiratórios estão 

associados ao máximo diário da concentração média de ozono de 8 h. Esta análise baseou-

se em estudos de campo que relataram os efeitos adversos do O3 na saúde humana. Os 

indicadores de saúde considerados incluem a função pulmonar (espirometria), sintomas 

respiratórios (questionário), registros de internações hospitalares para diagnósticos 

específicos e mortalidade (Schlink et al., 2006). 

Em Génova, Itália, um estudo feito, durante o período de agosto 1993 a dezembro 

1996, mostrou uma relação entre a mortalidade de um grupo de risco (idosos,75 anos) e 

os episódios de poluição atmosférica provocada pelo O3 (Parodi et al., 2005). Estes 

mesmos autores, relatam que nos anos em estudo “os efeitos foram mais fortes de maio a 

outubro” precisamente na “época mais quente”. Observaram, ainda, uma relação 

significativa entre o O3 e o risco de mortalidade cardiovascular com aumento evidente de 

40,0%. Outros estudos semelhantes, indicados pelos mesmos investigadores, mostram 

“uma correlação significativa entre a concentração de O3 e a mortalidade a curto prazo” 

em Hong Kong e nas cidades da Europa (Londres, Atenas, Barcelona, Paris e Itália), 

verificando-se o aumento médio da mortalidade (Parodi et al., 2005). 

No entanto, Parodi et al., (2005) também assinalam um estudo realizado em 20 

cidades dos EUA onde não foi encontrada uma associação entre a concentração de O3 e 

a mortalidade por doenças cardiovasculares ou respiratórias. Ainda, deve-se ter em 

consideração o efeito de outros poluentes atmosféricos, pois o ozono pode ter interagido 

com os poluentes presentes no ar. 

Numerosos estudos de epidemiologia relataram associações entre o ozono e 

internações hospitalares ou visitas de emergência para condições respiratórias, 

diminuição da função pulmonar e outros resultados de saúde (Knowlton et al., 2004; 
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Dawson et al., 2007). Parodi et al. (2005) afiançam, ainda, que os estudos feitos em 

“animais demonstraram que, a exposição ao O3 resulta na inflamação pulmonar em 

células de mastócitos”. O O3 provoca danos nos mastócitos pulmonares principalmente 

em grupos de risco e pode aumentar a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares 

(Parodi et al., 2005). 

Um estudo no Reino Unido usou modelos de circulação geral (GCM) para examinar 

possíveis impactes climáticos na saúde relacionados com o O3 e concluiu que um aumento 

de 10% na mortalidade prematura até 2020, com um aumento de 20% em 2050 (Anderson 

et al., 2001).  

A presença de O3 na troposfera é bastante prejudicial, podendo afetar a saúde e o bem- 

-estar das populações, causando irritações ao nível dos olhos e vias respiratórias, 

provocando problemas respiratórios principalmente nos grupos de risco (pessoas 

asmáticas, crianças, idosos), é também considerado um composto químico altamente 

reativo e prejudicial à vegetação e à vida animal. A simulação de Shindell et al. (2006) 

perante as mudanças climáticas que têm ocorrido descrevem o aumento do O3 em 8%. 

O artigo de Knowlton et al. (2004) faz referência à concentração de O3 no ar ambiente 

urbano e os seus efeitos na saúde humana. São apresentados três pontos de estudo: (a) os 

impactes das alterações climáticas nas variações de O3; (b) como as alterações climáticas 

em geral afetam a saúde; e, (c) como as alterações climáticas e as emissões de precursores 

do O3 afetam o crescimento populacional. Os resultados destes pontos de estudo dos 

investigadores são preocupantes. Se se considerar as alterações climáticas e o seu efeito 

nas concentrações de O3, a mortalidade sofre um aumento médio de 4,5%. Os resultados 

do ponto (c) são semelhantes aos anteriores.  

 

2.4.2. Efeitos nos materiais  

 

A exposição de materiais, como por exemplo, livros, metais, plásticos, borrachas, 

materiais de construção, utensílios e fibras têxteis, a diferentes concentrações de O3 causa 

deterioração dos mesmos (Silva et al., 2009). O O3 é quimicamente reativo causando 

alterações químicas nos diversos materiais encurtando o tempo de vida dos mesmos, por 

exemplo, a deterioração das borrachas em áreas urbanas, designadamente dos para-brisa 
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dos automóveis perdem a flexibilidade e quebram-se facilmente (Boubel et al., 1994; 

Silva et al., 2009). 

Alguns materiais danificados pelo O3 apresentam fraturas e rachaduras, outros, 

como os têxteis perdem a coloração e resistência, ficando com durabilidade reduzida. No 

caso de livros e/ou pinturas, o O3 oxida os anéis aromáticos das tintas e corantes, 

provocando o esbatimento da cor (Silva et al., 2009). Por este motivo as concentrações 

de O3 para livrarias, museus e arquivos, locais onde os níveis de O3 não devem ultrapassar 

25,5 µg/m-3. 

2.4.3. Efeitos nos ecossistemas 

O O3 no ar ambiente mostrou causar danos significativos nas culturas (Dawson et 

al., 2007). Tem-se verificado uma redução da produção agrícola e florestal e do 

crescimento da vegetação natural. As consequências da deposição de compostos de 

enxofre e azoto causam acidificação e eutrofização. São outros problemas ambientais de 

grande preocupação (Langner et al. 2005). A exposição de inúmeras culturas e pomares 

a poluentes poderá afetar a produtividade acarretando perda na economia nacional 

(Mickler, 1995). 

Os NOx provocam efeitos semelhantes aos do O3 nas plantas, tais como redução 

da taxa de fotossíntese, redução no crescimento normal da planta efeitos ao nível foliar 

(Berrang et al., 1995; Scebba et al., 2006). O poluente atmosférico fitotóxico mais 

frequente é o O3, podendo afetar culturas agrícolas e espécies florestais. Algumas das 

plantas mais monitorizadas são: castas de uva, plantas de tabaco e variedades de pinheiro. 

As plantas de tabaco estão entre as espécies mais sensíveis, apresentando normalmente 

manchas negras nas folhas adultas, quando expostas a elevadas concentrações de O3 

(Wieser e Emberson 2004).  

Os níveis atuais de O3 troposférico são altos o suficiente para exceder o limite de 

tolerância de muitos organismos vegetais, prejudicando assim o crescimento das plantas, 

reduzindo o rendimento das culturas e alterando a composição das comunidades vegetais 

(Scebba et al., 2006). Este poluente possui a capacidade de entrar nos estomas, e devido 

à constituição das plantas, passa rapidamente para a forma hidratada. Nesta forma 
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danifica rapidamente a parede celular e o citoplasma das células (Wieser e Emberson 

2004). O dano causado nas membranas altera o gradiente de concentração das células, 

permitindo a saída de nutrientes e sais minerais essenciais à manutenção das células 

(Mickler, 1995). Os danos provocados pelo O3 nas plantas dependem da condutância 

estomática, que varia ao longo do dia, de dia para dia e ao longo do ciclo de crescimento 

anual da vegetação (Scebba et al., 2006). Através do modelo EMEP (capítulo 6, secção 

6.1.1.) é possível calcular a deposição do O3 nos estomas das plantas (Emberson et al., 

2001).  

Em Portugal, o projeto DOUROZONE, coordenado pela Universidade de Aveiro, 

está a estudar a relação do O3 com a produção de vinho no Alto Douro Vinhateiro. O 

objetivo deste é “avaliar o risco de exposição ao O3 das vinhas da Região Demarcada do 

Douro em clima presente e futuro, estimando concentrações e deposição de O3 no vale do 

Douro e avaliando os potenciais efeitos em termos de produtividade” (Departamento de 

Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, 2017). Os resultados preliminares 

indicam um “aumento do stress climático na produção de vinho da região do Douro e 

uma maior vulnerabilidade das castas” (Blanco-Ward et al., 2017). 

As altas exposições ao ozono, também, podem causar danos significativos nos 

pinheiros, pois estão expostos a situações de stress. Allen e Gholz (1995), num estudo 

realizado nos Estados Unidos, verificaram a evidência de stress em várias espécies de 

pinheiro, mesmo a 50 ppb.  

Os trabalhos de Scebba et al. (2006), Mickler (1995), Berrang et al. (1995) 

referidos no livro “Impact of Air Polluents on Southerm Pine Forests” evidenciam lesões 

provocadas pelo ozono em ecossistemas naturais. Essas lesões são: a) efeitos ao nível 

foliar, morte das células e nódulos não visíveis; b) efeitos no crescimento da planta, 

redução nas taxas de crescimento; c) efeito na condutância estomática devido à absorção 

de O3; d) efeitos na fisiologia da planta, redução na taxa de fotossíntese, e) efeitos no 

metabolismo, que altera a capacidade de oxidação de metabolitos; f) efeitos no processo 

de reprodução, particularmente no processo de germinação do pólen. Isto acontece porque 

o O3 e/ou os NOx alteram a composição genética, tornando espécies mais vulneráveis. 

O problema de poluição do O3 requer esforços adicionais (Vedrenne et al., 2015). 

A redução dos níveis de O3 é o principal desafio para o plano de qualidade do ar. Para a 

sua realização, será essencial uma articulação de políticas e estratégias de qualidade do 
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ar a nível regional, nacional e internacional, a implementação e aplicação de medidas que 

visem a redução desse precursor serão fundamentais. Os planos de qualidade do ar 

deverão, ainda, resolver os excedentes do limiar O3 que são registados (Borrego et al., 

2016). Estas medidas, dependem dos padrões regionais face à mudança climática e pode 

variar de região para região (Giorgi e Meleux, 2007).  

2.5.Enquadramento legal 

A Diretiva 2008/50/CE, 21 de maio foi transposta para a legislação nacional através 

do Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015, de 27 

de março, estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em conta as normas, as 

orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a preservar a 

qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos (APA, 2016). 

Fixa os limiares de informação e de alerta para o O3 (Tabela 2). Na definição dos limiares 

de informação e de alerta para a proteção da saúde humana referidos a períodos de uma 

hora; o limiar de informação fixado é de 180 µg/m3, enquanto o limiar de alerta é de 240 

µg/m3 a não exceder durante três horas consecutivas (MAOT, 2010) .  

Em termos de efeitos na saúde humana, o NO2 é muito mais importante que o NO 

(ver subcapítulo 2.2.) assim, na monitorização da qualidade do ar em áreas urbanas, é 

importante distinguir o NO do NO2, até porque a legislação vigente, Decreto-

Lei n.º102/2010 de 23 setembro, apenas fixa valores limite e limiares de alerta para o NO2 

(Tabela 2). Na definição dos valores limite para a proteção da saúde humana referidos a 

períodos de uma hora, o valor fixado é de 200 µg/m3, enquanto o valor limite para 

períodos anuais é de 40 µg/m3. O limiar de alerta referente a períodos horários é de 400 

µg/m3. As concentrações de O3 e de NOx são expressas em microgramas por metro 

cúbico, µg/m3. 

A legislação em vigor fixa também para o O3 um valor máximo diário das médias 

octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas – valor alvo /objetivo a 

longo prazo (120 µg/m3). O valor alvo, a ser aplicado pelos Estados Membros com o 

intuito de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e /ou no 

ambiente, não deve ser excedido numa estação de monitorização em mais de 25 dias por 
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ano, determinado como uma média de 3 anos a partir de 2010. O objetivo a longo prazo 

é “um nível a atingir a longo prazo, exceto quando tal não seja exequível através de 

medidas proporcionadas, com o intuito de assegurar uma proteção efetiva da saúde 

humana e do ambiente” (MAOT, 2010). Segundo o mesmo diploma, para as zonas e as 

aglomerações em que um valor alvo é excedido, os Estados Membros devem garantir que 

um plano de qualidade do ar (AQP) seja implementado para alcançar o valor alvo. 

 

Tabela 2- Valores de referência para as concentrações de ozono e de dióxido de azoto no ar ambiente de 
acordo com a legislação nacional em vigor para a proteção da saúde humana (MAOT, 2010). 

Legislação nacional em vigor 

Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de 
setembro  

para a proteção da saúde humana 

Uma hora Ano civil Valor máximo diário das 
médias octo-horarias (1) 

O3 

Limiar de informação  180 µg/m3 - - 

Limiar de alerta  240 µg/m3  (2) - - 

Valor alvo  - - 

120 μg/m3, a não exceder mais 
de 25 dias, em média, por ano 
civil, num período de três anos 

(3). 
Objetivos a longo 

prazo  - - 120 µg/m3 num ano civil 

NO2 
Valor limite  

200 µg/m3, a não 
exceder mais de 18 
vezes por ano civil. 

40 µg/m3 - 

Limiar de alerta 400 µg/m3 (4) - - 

(1) O valor máximo diário das médias octo- horárias é selecionado com base nas médias obtidas por períodos 
consecutivos de oito horas, calculadas a partir dos dados horários e atualizados de hora a hora. Cada média por 
período de oito horas calculada desta forma é atribuída ao dia em que termina; desta forma, o primeiro período de 
cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de 
cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24 horas do mesmo dia. 

(2) Para a aplicação do artigo 29.º do Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de setembro, a excedência do limiar deve ser 
medida ou estimada durante três horas consecutivas. 

(3) Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e 
consecutivo de dados anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo 
para a proteção da saúde humana são: dados válidos respeitantes a um ano; 

(4) A medir em três horas consecutivas, em localizações representativas da qualidade do ar ambiente numa área mínima 
de 100 km2 ou na totalidade de uma zona ou aglomeração, consoante a que for menor. 

 
O indicador e modo de cálculo do valor limite para a proteção da saúde humana 

do NO2 é referente à média anual e calculada a partir das médias horarias. Já para o valor 

limite horário o número de horas em excedência num ano civil não deve ultrapassar 18 

vezes por ano civil (MAOT, 2010). 
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2.6. Monitorização 

As CCDR do Norte e Centro foram as entidades responsáveis pela instalação, 

respetivamente, da Rede de Qualidade do Ar do Norte e a do Centro. O Decreto-Lei 

n.º 102/2010 de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março,

estabelece que estas entidades são, também, as responsáveis pela manutenção e bom

funcionamento destas redes. As estações de medição da qualidade do ar pertencentes a

estas redes regionais estão equipadas com analisadores automáticos que monitorizam em

contínuo e em tempo real a concentração do O3 e do NO2 no ar ambiente. Os dados são

recolhidos para um sistema de software que permite a sua visualização e acesso remoto,

sendo encaminhados para a Base de Dados On-Line da Qualidade do ar, QUALAR,

sistema que é gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente, a qual disponibiliza

diariamente, em conjunto com as CCDR, a informação sobre a qualidade do ar, na forma

de índice da qualidade do ar (CML, 2015).

Em caso de excedência do limiar de alerta do NO2, a CCDR deve adotar, de 

imediato, medidas destinadas a reduzir o risco e limitar a duração da ocorrência, podendo, 

consoante os casos e ser previstas medidas de controlo. Estas medidas podem 

compreender restrições da circulação automóvel em zonas específicas (circulação 

alternada, redução de velocidade, prioridade aos veículos menos poluentes) ou a 

redução/suspensão de emissões de fontes fixas (CCDR LVT, 2016). 

Sempre que se verifique a ocorrência de excedências do limiar de informação e/ou 

limiar de alerta do O3, a CCDR deve, de imediato, informar as autarquias locais e as 

autoridades de saúde, devendo igualmente informar o público divulgando informação 

sobre a(s) excedência(s) observada(s). Deste modo, de acordo com o disposto no Decreto- 

-Lei n.º 102/2010 de 23 setembro, a adoção de medidas de curto prazo não é aplicável

para o ozono se, atendendo às condições geográficas, meteorológicas e económicas

existentes, não houver um potencial significativo de redução do risco, da duração ou da

gravidade de qualquer excedência dos limiares de alerta deste poluente (CCDR LVT,

2016).

A qualidade do ar é uma das questões ambientais em que a União Europeia (UE) 

tem sido mais ativa, em particular projetar e implementar legislação na qualidade do ar e 

na restrição das emissões de poluentes para a atmosfera, em particular legislação para 
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o O3, um dos poluentes mais relevantes em relação aos efeitos da saúde humana (Borrego 

et al., 2016). A legislação ativa, no controlo de emissões na Europa, alcançou reduções 

de 30% a 60% nas emissões de precursores de O3 nas últimas duas décadas (1990-2010). 

A gestão local e regional das emissões de precursores resultou numa redução na 

magnitude e frequência dos episódios máximos de O3 em toda a Europa. 

O programa CAFE (Clean Air For Europe programme) foi criado para apoiar o 

desenvolvimento, pela Comissão Europeia, da Estratégia Temática sobre a poluição 

atmosférica, a Diretiva sobre a Qualidade do Ar Ambiente e Ar Mais Limpo para a Europa 

e a sua Avaliação de Impacto (UE, 2008). A UE atua a muitos níveis para reduzir a 

exposição à poluição atmosférica: através de legislação, através de autoridades nacionais 

e regionais e de organizações não governamentais e através da investigação. As políticas 

da UE visam reduzir a exposição à poluição atmosférica, reduzindo as emissões e 

estabelecendo limites e valores-alvo para a qualidade do ar (EEA, 2018). 

Carvalho et al. (2010), no âmbito do projeto EUROTRAC TOR-2, destacaram 

que as altas concentrações de O3 estão a diminuir na Europa, e a variabilidade inter-anual 

meteorológica é a principal responsável por esta redução. Por outro lado, o O3 de fundo 

aumentou nos locais de baixa altitude e montanhosos. Também foi comprovado por 

Donev et al. (2002) e Dueñas et al. (2004) que, os episódios de poluição fotoquímica em 

diferentes regiões europeias foram registados nos locais urbanos e nas áreas rurais. Este 

é o caso em Lamas d'Olo, a estação rural de medição da qualidade do ar Douro Norte, 

localizada no Parque Natural do Alvão, onde as excedências de O3 são muito frequentes. 

No artigo escrito por Borrego et al. (2016) apontam-se como principais causas de 

formação de O3 na estação do Douro Norte: as condições de fundo (60%), tráfego 

automóvel e o setor residencial, processos industriais e o uso de solventes e fontes 

biogénicas (<4%). A maior concentração média horária de O3 registrada em Portugal nos 

últimos anos e uma das maiores já registradas em toda a Europa foi de  361 µg/m3 

(Gouveia e Liberato, 2008) no dia 22/06/2005 às 19h00 (Anexo I, Tabela I.1) durante a 

monitorização do Douro Norte. São necessárias estratégias a nível regional e 

transfronteiriças para reduzir as concentrações de fundo, além das ações locais em 

transporte rodoviário e combustão residencial em regiões urbanas. 
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3. Caraterização da área de estudo

A área em estudo é constituída por sete concelhos: Aguiar da Beira, Castro Daire, 

Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva (Figura 1). Insere-

se, geograficamente, nas regiões Norte e Centro de Portugal Continental (NUTS II) e 

conseguintes sub-regiões Douro e Dão-Lafões (NUTS III).  

Figura 1-Identificação dos sete concelhos que constituem área de estudo e das estações de monitorização 
da qualidade do ar ambiente. (Adaptado: Marques et al., 2016). 

Perfazendo, no total, uma área de 151 195 ha, este território está administrativamente 

dividido em 76 freguesias (Tabela 3), sendo parte integrante dos distritos de Viseu e da 

Guarda (PORDATA, 2016; INE, 2017). 

Tabela 3-Caraterização da área em estudo (PORDATA, 2016; INE, 2017). 

Distrito Concelho Freguesias (número) 
Área Altitude (m) 

(ha) (km2) máxima mínima 
Guarda Aguiar da Beira 10 20 676,57 206,8 989 450 

Viseu 

Castro Daire 16 37 904,13 379,0 1382 200 
Moimenta da Beira 16 21 996,91 220,0 1009 375 

Sátão 9 20 189,11 201,9 858 375 
Sernancelhe 13 22 861,23 228,6 962 475 

Tarouca 7 10 008,49 100,1 1102 325 
Vila Nova de Paiva 5 17 553,29 175,5 1033 550 
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A área de estudo não possui nenhuma estação de monitorização da qualidade do ar. 

Por esta razão a caraterização da qualidade do ar nos sete concelhos em análise, foi 

realizada recorrendo aos valores registados nas três estações de medição da qualidade do 

ar mais próximas. Estas estações pertencem às redes regionais que abrangem área de 

estudo (a Rede de Qualidade do Ar do Norte e a do Centro) e são: a estação de Douro 

Norte, estação de Fornelo do Monte e a estação do Fundão (Figura 1).  

 

3.1.Valorização da fauna e flora 

 

Parte da área sob análise sobrepõe-se ao sítio de importância comunitária (SIC) Serra 

de Montemuro (PTCON0025) e Rio Paiva (PTCON0059) de acordo como Plano Setorial 

da Rede Natura 2000 (ICNF, 2016; Figura 3). Os sete concelhos detêm uma caraterização 

ambiental própria em termos de geologia e solos, água, ar, flora e vegetação, floresta, 

agricultura e uma paisagem cheia de elementos físicos e bióticos do sistema natural. 

Do ponto de vista da geologia, grande parte das unidades geológicas são rochas 

magnéticas, predominantemente granitos. Existem, também, rochas metamórficas, xistos 

e grauvaques pertencentes aos grupos das Beiras e Douro. Verifica-se a presença de 

quartezitos, xistos e arenitos, filões e manchas de rochas magnéticas intrusivas e alviões 

(Marques et al., 2016). As explorações dos recursos geológicos com maior representação 

são em Castro Daire, porém a área em estudo detém 57 explorações mineiras (Tabela 4).  

 

Tabela 4-Número de pedreiras licenciadas na área em estudo (PORDATA, 2016; INE, 2017). 

Concelho Pedreiras licenciadas 

Aguiar da Beira 9 

Castro Daire 23 

Moimenta da Beira 11 

Sátão 2 

Sernancelhe 11 

Tarouca 1 

Vila Nova de Paiva 0 

Total 57 
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Da caraterização da flora, vegetação e floresta dos concelhos em estudo destaca-se 

que cerca de 50% da área foi cartografada como tendo vegetação natural e seminatural 

com valor de conservação, num total de75 758 ha (Marques et al., 2016).   

A ocupação florestal detém 32% da área total dos sete concelhos podendo dividir-se 

em três classes: pinheiro-bravo, misto folhosas, misto folhosas e resinosas, e novas 

plantações (Figura 2) (Marques et al., 2016).  

Numa análise mais detalhada o pinheiro-bravo tem maior distribuição percentual 

no concelho de Aguiar da Beira e Sátão enquanto o misto folhosas e resinosas destaca-se 

em Moimenta da Beira. Apenas é observado misto folhosas nos concelhos de Castro 

Daire, Moimenta da Beira e Sátão (Figura 2).  

Figura 2-Distribuição percentual da ocupação florestal pelos sete concelhos.

Verifica-se que, 52% do SIC Serra do Montemuro encontra-se no Tâmega (ICNB, 

2000a). Neste SIC existe a ocorrência de importantes manchas de carvalhal de Quercus 

pyrenaica. O SIC do Rio Paiva encontra-se 53% no território Dão-Lafões (ICNB, 2000b), 

salientando-se a presença de vegetação ripícola de amieiros, carvalhais Quercus robur e 

Anarrhinum longipedicellatum (Marques et al., 2016) (Figura 3). 
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Figura 3-Sítios de importância comunitária no território em análise. 

 

As plantações de eucalipto ganharam relevância na ocupação florestal da área em 

estudo, principalmente no concelho Castro Daire. Este aumento deveu-se, por um lado, à 

diminuição da regeneração natural e, por outro, à reflorestação das florestas com 

eucaliptos por ser de rápido crescimento.  

No ano 2013 registou-se um número elevado de incêndios florestais que consumiram 

uma vasta área de floresta e matos, num total de 19 606 ha (PORDATA, 2018). Foi no 

concelho de Castro Daire, que se registou a maior área ardida com mais de 6 000 ha 

devastados pelos incêndios. Também o ano 2017 se destacou pelos grandes incêndios em 

Portugal que desbastaram milhares de hectares de floresta e matos, bem como, 

explorações agrícolas e habitações. (Tabela 5). O total de área ardida dos sete concelhos 

foi de 9 156 ha menos do que no ano de 2013. Castro Daire é novamente o concelho com 

mais área ardida com mais de 5000 ha de área de floresta, mato e explorações agrícolas 

(Figura 2). É um caso preocupante, visto que grande parte dos SIC acima mencionados 

ficam neste concelho. Deve ser feito uma análise das espécies autóctones da região e um 
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acompanhamento junto da população para uma reflorestação consciente e responsável. A 

valorização dos recursos, as potencialidades e as oportunidades devem evoluir, de modo 

a proporcionar um desenvolvimento cultural, económico e social do território.  

Tabela 5-Total de área ardida, por concelho, para o ano 2017 (PORDATA, 2018) 

Concelhos Total de área ardida (ha) 

Aguiar da Beira 580 

Castro Daire 5194 

Moimenta da Beira 137 

Sátão 137 

Sernancelhe 1850 

Tarouca 77 

Vila Nova de Paiva 1181 

Total 9156 

3.2. Fontes de emissão 

Os níveis de concentração de poluentes no ar ambiente estão relacionados, não só com 

as emissões, mas também com as condições meteorológicas existentes, as quais 

determinam as condições de transporte e dispersão desses poluentes. Os poluentes 

atmosféricos que se destacam na área de estudo são nomeadamente: NOX, os óxidos de 

enxofre (SOX), as partículas em suspensão (PM10) e os compostos orgânicos voláteis não-

metano (COVNM) (Marques et al., 2016).  

Os poluentes atmosféricos monitorizados na área de estudo provem maioritariamente, 

de emissões gasosas geradas pelas atividades humanas (indústria, transportes rodoviários, 

etc.) e por processos naturais (atividade microbiana dos solos, incêndios florestais, etc.) 

(APA, 2018). Os poluentes, como o O3 e o NO2 resultam de interações químicas e 

fotoquímicas entre alguns compostos reativos presentes na atmosfera. A poluição 

atmosférica resulta da atividade de uma série de setores económicos, das quais se 

destacam a combustão industrial, transportes rodo/ferroviários e pequenas fontes de 

combustão. Para este estudo vamos considerar o  O3 e os seus precursores por ser um dos 

poluentes mais relevantes na área em estudo (Marques et al., 2016). 



Avaliação regional da qualidade do ar ambiente: monitorização e modelação 

24 

3.3. Caraterização climática  
 

A caraterização climática da área de estudo consoante a Classificação de Koppen é 

maioritariamente Csa, para os dois cenários apresentados na Figura 4: RCP4.5 e RCP8.5. 

Isto é, o território dos sete concelhos retrata um clima mediterrânico, “temperado com 

verão seco e quente” (IPMA, 2018b). 

 

Figura 4- Caraterização climática de acordo com a Classificação de Koppen 

 

3.3.1. Histórico observado 

 

O Portal do Clima é uma extensão do IPMA, dedicado ao estudo das alterações 

climáticas em Portugal (IPMA, 2018b). Para uma caraterização climática dos sete 

concelhos recorreu-se à informação disponível pelo Portal do Clima.  

A Figura 5 mostra três mapas com informação relativa à precipitação acumulada 

(a), temperatura máxima (b) e temperatura mínima (c) para o histórico observado de 30 

anos (1971-2000). No capítulo 5, secção 5.4.1 e 5.4.2. são apresentados e discutidos 

cenários para um futuro próximo 2011-2040 e para meados do século XXI 2041-2070.  
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A precipitação anual acumulada ronda os 500-1600 mm (IPMA, 2018); porém, 

devido ao efeito orográfico da Serra de Montemuro, a norte do concelho de Castro Daire 

atingem-se valores entre 1500-1700 mm (Marques et al., 2016). As sub-regiões serranas 

Douro e Dão-Lafões apresentam uma temperatura máxima anual aproximadamente de 

10°C e 20°C, enquanto a temperatura mínima anual varia entre 5°C e 8°C (IPMA, 2018). 

A direção predominante do vento no território em estudo é de nor-nordeste. A Sudoeste 

e a Este registaram-se os valores mais elevados da velocidade do vento (3,5 m/s a 4,5m/s), 

enquanto a Nordeste se observamos mais baixos (Marques et al., 2016).  

No capítulo 5 mostra-se como se comportará o clima para a área de estudo e como 

isso afetará o ciclo dos poluentes.  

3.4.Caraterização socioeconómica 

A caraterização ambiental, a exploração do turismo e o setor empresarial na área de 

estudo evidência aspetos positivos para os concelhos do interior que estão a ser estudados. 

O setor empresarial apresenta uma estrutura dividida por três setores económicos que 

perfazem o volume de negócios da região. A diversidade e a paisagem natural são pontos 

fortes no turismo local, ainda mais por se situar o SIC Serra de Montemuro e o SIC Rio 

Paiva. 

Figura 5- Histórico observado para a área e estudo sobre a análise do território nacional para a normal 
climatológica de 30 anos (1971-2000).
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As regiões Viseu Dão-Lafões e Douro apresentaram o plano intermunicipal à 

adaptação as alterações climáticas (PIAAC). As ações impostas pelas duas regiões 

incidem sobre os setores em que revelam maior preocupação em resultado aos eventos 

climáticos, sendo: agricultura e floresta, biodiversidade e paisagem, economia, saúde 

humana, recursos hídricos e turismo (Climadapt, 2016).  

A qualidade do ar é cada vez mais um fator a considerar a nível socioeconómico, pois 

contribuiu para o desenvolvimento de vários setores de atividade, como o turismo, 

agricultura biológica, e é um incentivo a visitantes e à fixação da população. São 

utilizados dois cenários socioeconómicos ou cenários de emissões contrastantes (IPMA, 

2017), 

• menos gravoso, o cenário RCP4.5 correspondente a uma evolução 

socioeconómica que controla o aumento das emissões com gases de efeito de 

estufa, os quais atingem um máximo na concentração em meados do século 

XXI, que se mantem depois constante;  

• mais gravoso, o cenário RCP8.5 representa um crescimento contínuo nas 

emissões durante o século XXI. 

Estes cenários são apresentados e discutidos no capítulo 5.  
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4. Metodologia

Como referido no capítulo anterior (Capítulo 3), a área de estudo da presente 

dissertação abrange sete concelhos pertencentes às regiões Norte e Centro de Portugal 

Continental. A seleção desta área territorial deveu-se ao facto de à data do início deste 

trabalho o conhecimento disponível sobre a poluição atmosférica e a qualidade do ar 

regional ser muito reduzido. Esta situação é consequência da deficiente cobertura espacial 

das redes regionais de monitorização da qualidade do ar que integram a área em estudo, 

bem como da escassez e limitação de dados obtidos em investigações realizadas até ao 

momento. 

Optou-se por estudar três estações localizadas no entorno da área em estudo. 

Avaliaram-se os poluentes e os períodos anuais que registaram a taxa mínima de recolha de 

dados. Adicionalmente mostrou-se importante o estudo do O3 devido ao seu díspar 

comportamento nas zonas rurais, principalmente no interior Norte de Portugal; o NO2 por 

ser o precursor do O3 medido nas estações de monitorização da qualidade do ar 

contempladas. 

Importa salientar que as ferramentas de trabalho apresentadas nas secções deste 

capítulo, bem como os dados obtidos no tratamento estatístico, foram explicadas pela 

autora da presente dissertação, a nível académico numa aula de mestrado em Engenharia 

do Ambiente da UTAD, a pedido do docente responsável da Unidade Curricular 

“Poluição do Ar”.  

4.1. Concentrações medidas 

4.1.1. QUALAR 

A Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do sistema de monitorização de 

qualidade do ar em Portugal, promoveu o desenvolvimento da base de dados online sobre 

qualidade do ar, QUALAR. Esta aplicação centraliza todos os dados de qualidade do ar 

medidos em Portugal e disponibiliza informação ao público sobre qualidade do ar 

ambiente. Esta plataforma disponibiliza a informação por secções sendo elas: índices, 

http://qualar.apambiente.pt/
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medições, previsões, zonamento, estatísticas, download e informações. De forma 

resumida é possível encontrar informação detalhada de cada estação de qualidade do ar e 

dos poluentes atmosféricos monitorizados e a base de dados para download disponível.   

Na presente dissertação, selecionaram-se três estações de monitorização da qualidade 

do ar, próximas da área de estudo e pertencentes às redes regionais do Norte e Centro, 

como referido no capítulo 3: estação Douro Norte, estação do Fornelo do Monte e a 

estação do Fundão. Recolheram-se, então, as informações relativas a essas estações de 

qualidade do ar e aos respetivos dados dos poluentes monitorizados, para o período de 

2010 a 2016. Inicialmente, foram estudados todos os poluentes medidos nestas estações: 

partículas (PM10 e PM2,5), SO2, NO2, NO, NOx e O3. Optou-se por estudar estes últimos 

seis anos, devido à importância de analisar os dados mais recentes. Não foi considerado 

o ano 2017 devido à falta de informação, pois desde 2016 observa-se mais de 70 % de 

horas sem informação, sem registo de concentração de poluentes atmosféricos. O 

tratamento estatístico desta informação foi realizado inicialmente no Excel e 

posteriormente no R Studio.  

 

4.1.2. R Studio 

 

O R Studio pode ser visto como um software integrado para R, uma linguagem de 

programação para gráficos e cálculos estatísticos. Utiliza uma linguagem simples e de 

fácil utilização no trabalho estatístico.  

Inicialmente para cada ano considerado foi encontrada a taxa mínima de recolha de 

dados indicada pela legislação em vigor. Daqui foi escolhido o ano e os poluentes em 

estudo como apresentado na tabela 6. Para examinar a evolução e o comportamento dos 

poluentes foram produzidos gráficos diários para cada mês, de modo a visualizar com 

facilidade os dias e as horas a que são ultrapassados os valores alvo para o O3. Para este 

efeito, escreveu-se uma linha de comando, em Excel, para que os gráficos fossem 

imediatos a fornecer a informação desejada.  

O exame minucioso de cada uma das séries de dados relativas aos poluentes em estudo 

foi executada no R Studio. Inseriu-se os dados necessários no ambiente de trabalho do R 

Studio e examinou-se a análise estatística. Para aumentar a eficiência dos recursos de 
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trabalho foi pormenorizado um script com intenção de gerar informação rápida e 

automática de cada ponto estatístico necessário à análise de cada poluente. Foi, também, 

produzido outro tipo de informação que é disponibilizada mais à frente, entre a qual, 

gráficos, tabelas tipo e boxplots.  

Outra opção que pode ser utilizada por este programa é a leitura de dados em formato 

netCDF (por exemplo, dados do ECMWF). A informação é descarregada para o R Studio 

e com ajuda de um script é feita a interpretação da informação. No final é gerado um 

mapa que pode ser adaptado de acordo com a informação que se deseja, isto é, por 

exemplo, escolher um intervalo de tempo e/ou um ponto no espaço. Este conhecimento 

foi importante para comparar períodos de tempo e escolha de grid.  

Também, pode ser feita a passagem direta de informação do R Studio para o SIG e 

vice-versa.  

4.1.3. Legislação Nacional 

A qualidade do ar ambiente tem assumido uma especial importância por toda a 

Europa. É publicada a Diretiva 2008/50/CE de 21 de Maio, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa (UE, 2008). Esta Diretiva foi transposta para a 

ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, recentemente 

alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015, de 27 de março. Este último estabelece os objetivos 

de qualidade do ar tendo em conta as normas, as orientações e os programas da 

Organização Mundial de Saúde (WHO), destinados a preservar a qualidade do ar 

ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos (APA, 2016). 

Dos dados reunidos efetuou-se uma análise, no Excel, com o intuito de encontrar o 

ano para o qual a taxa mínima de recolha de dados era igual ou superior ao limite 

apresentado pela legislação. Segundo o Decreto-Lei 102/2010 de 23 de setembro anexo 

II ponto A, a taxa mínima de recolha de dados para o NO2, NO e O3 é de 90% no verão e 

75% no inverno. E para as partículas, SO2, e NOx taxa mínima de recolha de dados é de 

90%. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:PT:PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/66863795
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Pela tabela 6 verifica-se que para o ano de outubro de 2013 a setembro de 2014 os 

“objetivos de qualidade dos dados para a avaliação do ar ambiente” foi aprovada para os 

poluentes NO2, NO e o O3. 

 

Tabela 6-Taxa mínima de recolha de dados para o dióxido de azoto, óxidos de azoto e ozono no ano outubro 
2013 a setembro 2014, refente às estações de medição da qualidade do ar em estudo. 

Estação 
NO2 NO O3 

Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno 

Douro Norte 100% 80% 100% 90% 95% 80% 
Fornelo do Monte 98% 99% 98% 99% 98% 99% 

Fundão 99% 100% 99% 100% 100% 100% 

 

A partir deste ponto foram analisados os valores limite para os óxidos de azoto e 

o valor alvo para o O3. No caso do O3 não houve nenhuma excedência no que diz respeito 

ao limiar de informação e de alerta tendo sido feito todo o estudo da presente dissertação 

pelo valor alvo.  

Para estudo, foram selecionados um episódio de poluição por ozono para cada estação 

de qualidade do ar, nomeadamente, Douro Norte, Fornelo do Monte e Fundão. Estiveram 

nos critérios de escolha os conjuntos de episódios que ultrapassaram o valor alvo do de 

120 µg/m3 para o O3 num limiar médio diário máximo de 8h, pois não se registou 

episódios que ultrapassassem o limiar de informação.  

 

4.2. Estações da rede regulamentar nacional  

 

As estações em estudo pertencem à rede regulamentar nacional de medição de 

qualidade do ar (Tabela 7). A estação de monitorização da qualidade do ar Douro Norte 

está localizada no montanhoso rural do Nordeste de Portugal integrada no Parque Natural 

do Alvão, na freguesia de Lamas d’Olo, no concelho e distrito de Vila Real. A estação de 

Fornelo do Monte fica localizada no concelho de Vouzela, distrito de Viseu. A estação 

do Fundão fica na freguesia Salgueiro no concelho Fundão e distrito Castelo Branco.  
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Para as três estações de monitorização da qualidade do ar acima mencionadas fez-se 

a compilação de todos os episódios de ozono, selecionando-se os que registaram os 

valores mais elevados em cada ano. Esta análise realizou-se desde o início de 

funcionamento de cada estação até à atualidade. Os resultados obtidos constam das 

tabelas I.1, I.2 e I.3, que estão disponíveis no Anexo I.  

Tabela 7-Características das Estações de Medição da Qualidade do Ar da Rede Regulamentar Nacional: 
Douro Norte, Fornelo do Monte e Fundão (APA, 2017b). 

CCDR Zona Concelho Estação Tipo de 
ambiente 

Tipo de 
influência 

Coordenadas Geográficas 
(WGS84) 

Período de 
estudo 

O3, NO2, NO 
Latitude 

(°)N 
Longitude 

(°)W 
Altitude 

(m) Inicio Fim 

Norte Norte 
interior Vila real Douro 

Norte 
Rural 

regional Fundo 41° 
22'17'' -7° 47'27'' 1086 Out 

2013 
Set 

2014 

Centro Centro 
Interior Vouzela 

Fornelo 
do 

Monte 

Rural 
regional Fundo 40° 

38'28'' -8° 06'02'' 741 Out 
2013 

Set 
2014 

Centro Centro 
interior Fundão Fundão Rural 

regional Fundo 40° 
13'59'' -7° 18'07'' 473 Out 

2013 
Set 

2014 

A estação Douro Norte, iniciou o seu funcionamento a 03-02-2004, e são 

monitorizados os poluentes: NO, NO2, NOX, O3, SO2, PM10 e PM2,5 (APA, 2017). A 

estação por ser a que se apresenta em maior altitude tem influência das montanhas 

próximas, pois estas parecem aumentar consideravelmente a turbulência atmosférica e 

afetar a circulação atmosférica por muitas razões (rugosidade, elevação sinóptica, 

circulações induzidas termicamente, etc.) (Carvalho et al., 2010). Estes autores 

mencionam também outros estudos sobre a distribuição do O3 em regiões montanhosas, 

por exemplo, nos Alpes, White Mountains, Montanhas dos Apalaches, Montanhas de San 

Bernardino e Sierra Nevada e, em todos essas investigações, os resultados mostram 

relações positivas entre a altitude do local de análise e as concentrações de O3 registadas. 

A estação Fornelo do Monte iniciou a sua atividade a 04-11-2005, com a medição 

dos poluentes NO, NO2, NOX, O3, SO2 e PM10. Deixou de monitorizar o SO2 a 19-03-

2014 (APA, 2017).  

A estação do Fundão iniciou a sua atividade em 01-06-2003 com a monitorização 

dos poluentes O3, SO2 e PM10. Dois meses depois, a 01-08-2003, começou a efetuar o 

registo do NO, NO2 e NOX. A monitorização de PM2,5 só iniciou em 14-05-2004. A 01-

01-2008 expandiu o registo dos elementos Níquel (Ni), Cádmio (Cd), Arsénio (As) e 

Benzo(a)pireno (BaP) presente nas PM10 tendo acabado a 31-12-2009 (APA, 2017). 
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4.3. Sistemas de Informação Geográfica 

 

O SIG - Sistema de Informação Geográfica - é constituído por um conjunto de 

programas computacionais com o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, 

visualizar e analisar dados espacialmente referenciados por um sistema de coordenadas 

conhecido. Analisa a localização espacial e organiza camadas de informação em 

visualizações usando mapas em 3D (ESRI Portugal, 2017). 

Existe uma opção online fornecida pela ESRI Portugal para organizar a 

informação e produzir mapas denominada por ArcGis e uma versão para o Desktop 

denominada por ArcMap. Ambas as versões se baseiam no mesmo fundamento de 

trabalho, integram vários pontos de informação, análise e visualização de informação.   

Na presente dissertação foi utilizado o SIG (para Desktop) para elaborar o mapa 

da área de estudo e identificar os SIC. Para a base de mapa de Portugal foi utilizada a 

CAOP disponibilizada pela direção geral do território. Entende-se por CAOP a Carta 

Administrativa Oficial de Portugal que “regista o estado da delimitação e demarcação das 

circunscrições administrativas do País” (Direção-Geral do Território, 2014).  

No programa foi adicionado as coordenadas das estações de qualidade do ar para 

a posterior localização no mapa. Seguidamente foram assinaladas as áreas administrativas 

dos sete concelhos que reduziram por fim a área em questão. No mapa interpretativo dos 

SIC, a informação necessária para a sua elaboração foi obtida do site do ICNF (Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas). 

 

4.4.Carta de uso e ocupação do solo  

 

A carta de uso e ocupação do solo versão 2010 (COS 10) é uma cartografia temática 

que pretende caraterizar com grande detalhe a ocupação/uso do solo no território de 

Portugal continental referente ao ano 2010. Esta cartografia foi produzida com base na 

interpretação visual de imagens aéreas ortorretificadas e possui 225 classes. A COS 

encontra-se no formato vetorial e possui uma unidade mínima cartográfica de 1 hectare e 

uma distância mínima entre linhas de 20 metros (DGTerritório, 2017). 
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A COS é lida no SIG mas também se encontra disponível em formato KML. Para 

trabalhos de identificação de áreas e produção de mapas o SIG é a ferramenta mais 

indicado para o trabalho de construção, identificação de áreas e apresentação técnica.  

4.5.Inventário de emissões 

O inventário de emissões de 2015 fornecido pela APA (Agência portuguesa do 

Ambiente) está dividido, verticalmente, por municípios e regista informação das 

seguintes espécies poluidoras (Pereira et al., 2017):  

• Compostos de enxofre, expressos como SO2; inclui trióxido de enxofre (SO3),

ácido sulfúrico (H2SO4) e compostos reduzidos de enxofre tais como sulfureto de

hidrogénio (H2S), mercaptano e dimetilsulfureto;

• Óxidos de azoto, expressos como NO2;

• Amoníaco (NH3);

• Compostos orgânicos voláteis não-metano (COVNM), ou seja, todos os

compostos orgânicos de origem antropogénica, com exceção do metano, que

podem originar oxidantes fotoquímicos após reação com óxidos de azoto (NO2)

na presença de radiação solar;

• Monóxido de carbono (CO);

• Partículas de diâmetro inferior a 2,5 µm (PM2.5) e partículas de diâmetro inferior

a 10 µm (PM10);

• Carbono negro (BC), ou seja, partículas que contêm carbono na sua constituição

e absorvem radiação;

• Chumbo (Pb);

• Cádmio (Cd);

• Mercúrio (Hg);
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• Dioxinas e Furanos, ou seja, dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD), dibenzo-

pfuranos policlorados (PCDF);  

• Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs); para efeito de Inventários de 

Emissões, são considerados os quatro compostos: benzo(α)pireno, 

benzo(β)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno e indeno(1,2,3-cd)pireno;  

• Hexaclorobenzeno (HCB);  

• Compostos Bifenilpoliclorados (PCBs);  

• Metano (CH4); 

• Óxido nitroso (N2O);  

• Dióxido de carbono (CO2);  

• Gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto 

(FGases). 

Importa referir que o precursor de O3 em estudo na presente dissertação – NO2 – 

registou, em 2015, o total de emissão de 181,1 kt. As emissões de NO2 em Portugal 

provêm sobretudo do setor dos transportes (56%), da indústria (23%) e da energia (13%). 

O setor dos serviços e residencial contribuiu com 4%, o da agricultura com 3% e as fontes 

naturais com 1% (Pereira et al., 2017).  

Dos poluentes atmosféricos mencionados, anteriormente, no inventário de emissões, 

apenas foram tidos em consideração – NOx, COVNM e CH4 – com importância relevante 

para a presente dissertação. Com recurso ao programa Excel foram projetados mapas para 

uma melhor visualização da distribuição das emissões destes poluentes no Nordeste de 

Portugal (Figura 6). Foi ainda construído um mapa com a sobreposição dos valores 

obtidos para os dos três poluentes, de forma a compreender a dinâmica da distribuição 

espacial das emissões totais. Estes mapas estão disponíveis no Anexo II – Inventário de 

emissões.  

Pelo recorte da Figura 6, verifica-se que maioritariamente as emissões para a 

atmosfera são superiores no litoral de Portugal, principalmente nas zonas metropolitanas. 

Na área de estudo, limitada por um retângulo encarnado (confrontar Figura 1) é possível 

observar uma menor emissão dos poluentes NOX, NMCOV e CH4. 
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Figura 6-Inventário de emissões dos poluentes atmosféricos NOX, NMCOV e CH4 abrangendo a área de 
estudo (indicada por um retângulo encarnada) no nordeste transmontano. (Adaptado:APA, 2018). 

4.6. Simulação de dados 

Estudos de modelação em escalas urbanas e regionais são indispensáveis para 

avaliação dos potenciais impactes das alterações climáticas na saúde pública pela 

poluição atmosférica (Hogrefe et al., 2004). A simulação dos efeitos das alterações 

climáticas na qualidade do ar requer o uso de modelos de qualidade de ar. A vantagem de 

um modelo regional em comparação a um modelo global é que é capaz de fornecer 

resoluções e informações a dezenas de quilómetros enquanto os modelos globais têm 

resoluções na ordem de centenas de quilómetros (Hogrefe et al., 2004).  

Recorrer-se aos modelos do ECMWF, HYSPLIT e GFS para uma melhor 

caraterização da qualidade do ar na área estudo de forma a aumentar o conhecimento do 

comportamento dos poluentes em estudo e fornecer informações sobre essa área. 

No capítulo 6 é feita a exposição de 12 modelos químicos operacionais de previsão 

do tempo (CWF), com resultado de um modelo que se aproxima dos objetivos impostos 

pela presente dissertação. 
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4.6.1. Modelo FARM 

 

FARM (Modelo Regional da Qualidade do Ar Flexível) é um modelo Euleriano 

tridimensional que representa o transporte, conversão química e deposição de poluentes 

atmosféricos. O modelo de transporte químico (CTM) foi desenvolvido pela empresa 

ARIANET com sede em Milão, Itália.  

Como os modelos CTM são computacionalmente intensivos, geralmente não são 

preparados como um produto de software pronto para ser instalado e executado. Várias 

ferramentas de software podem ser usadas para acompanhar o código-fonte e geralmente 

são descritas na documentação do modelo, como é caso do modelo FARM (Modelo de 

formulação e manual do utilizador por G Calori e SiIibello, 2009). O pacote do modelo 

tem interfaces para utilizadores que permitem a instalação, configuração e uso automático 

do modelo. Do mesmo modo é digitado no manual do FARM, scripts de linha de comando 

e compiladores necessários para produzir um operacional executável. Além do mais, o 

FARM requer ferramentas de software para o pré-processamento (preparação de dados 

de entrada, formatação, etc.), bem como pós-processamento e visualização dos dados de 

saída do modelo. 

Os utilizadores do modelo geralmente são investigadores da ARIANET que 

configuram e executam o modelo para usos operacionais ou de pesquisa e geram 

resultados da aplicação do modelo. No entanto, os resultados do FARM são um benefício 

para melhorar a gestão da qualidade do ar e dar informação sobre questões ambientais aos 

cidadãos. Os outputs do FARM são interpretados com o auxílio dos requisitos de 

fornecimento de informações sobre qualidade do ar, nomeadamente a Diretiva 

2008/50 CE.  

 

4.6.2. Plataforma Copernicus  

 

O Copernicus é o Programa de Observação da Terra da União Europeia para 

monitorizar o ambiente do planeta para benefício final de todos os cidadãos europeus. 

Oferece serviços de informação baseados na observação da Terra via satélite e dados in-

situ (Copernicus, 2017). O programa é coordenado e gerido pela Comissão Europeia em 
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parceria com os Estados Membros, a Agência Espacial Europeia (ESA), a Organização 

Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), o Centro 

Europeu de Previsão Meteorológica a Médio Prazo (ECMWF), as Agências da UE e 

Mercator Océan (Copernicus, 2017). 

A plataforma oferece no seu site serviços para todos os cidadãos europeus, desde 

decisores políticos, investigadores, utilizadores comerciais e privados, bem como a 

comunidade científica global. Os serviços Copernicus abordam seis áreas temáticas 

principais: Atmosfera (CAMS), Ambiente Marinho (CMEMS), Terra (CLMS), 

Alterações Climáticas (C3S), Gestão da Emergência e Segurança (EMS) (Copernicus, 

2017). Dos serviços disponibilizados destaca-se o CAMS para a presente dissertação. 

Pela plataforma Copernicus chegamos ao ECMWF onde foram recolhidos dados do 

“GEMS Coluna Total de Ozono”, em near real time, referente a maio de 2014 com o 

domínio centrado na Península Ibérica (45°N -10°W 35°S 5°E). O material de estudo foi 

recolhido em formato NetCDF e analisado no R Studio. Para efeitos de caso de estudo da 

dissertação apenas será realizada a análise e interpretação da informação referente ao dia 

18 de maio de 2014 de forma a coincidir com o período analisado nas estações de 

monitorização. 

Os dados de variáveis atmosféricas simuladas pelo ECMWF são incorporados nos 

pré-processadores de alguns modelos para perfazer as condições iniciais e de fronteira 

requeridas por cada modelo. 

4.6.3. Modelo HYSPLIT 

O HYSPLIT, desenvolvido pelo NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), é um modelo computacional utilizado para calcular as trajetórias de 

massas de ar, e dispersão ou deposição de poluentes atmosféricos. As representações das 

trajetórias, geradas pelo HYSPLIT, são combinadas com shapes ou imagens de satélite 

para uma análise adequada e percetível das informações sobre possíveis fontes de 

poluição atmosférica. O modelo permite aos utilizadores selecionarem um conjunto de 

dados históricos ou de previsão, escolher a resolução a adotar e selecionar localizações 
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no mapa para posterior identificação de fontes de emissões de poluentes e acompanhar as 

trajetórias para os níveis que forem mais adequados a cada caso.  

O HYSPLIT foi programado para “correr” numa grid de 0,5°. Serão avaliadas as 

trajetórias retrógradas do dia em estudo para a localização das estações de monitorização 

da qualidade do ar, de forma a delimitar a origem dos precursores do O3. 

As representações da trajetória das massas de ar serão feitas para dois períodos de 

observação: 24h e 100h para os níveis dos 100m, 500m e 1000m AGL (metros acima do 

nível do solo). A escolha do período de trajetória de 24h, para perfazer um dia de análise, 

e as 100h pois é o tempo de residência do ozono na atmosfera (Allen e Gholz, 1995). 

 

4.6.4. Modelo GFS 

 

O GFS é um sistema numérico de previsão meteorológica. Os utilizadores têm 

acesso a dezenas de variáveis desde temperatura, velocidade do vento e precipitação, 

humidade, etc. a altura do geopotencial a diversos níveis de pressão.  

O modelo gera mapas sinóticos para várias regiões do mundo. Para a presente 

dissertação serão avaliados os mapas meteorológicos para a Europa durante o episódio 

do ozono identificado, para as 00h, 06h, 12h e 18h UTC. Das variáveis disponíveis pelo 

modelo apenas serão estudadas: altura geopotencial a 500 hPa e a pressão à superfície, e 

temperatura a 2 metros da superfície.  
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5. Qualidade do ar na região Norte e Centro

Ao longo deste capítulo são analisados e discutidos os episódios de poluição por 

O3 registados em cada estação de monitorização da rede regulamentar nacional (estação 

Douro Norte, Fornelo do Monte, Fundão). Na última secção são referenciados os cenários 

de emissões RCP4.5 e RCP8.5 para um futuro próximo e as principais conclusões 

retiradas que marcam este século.  

Na tabela 8 apresentam-se os valores anuais (base horária) calculados a partir dos 

dados registados nas três estações de monitorização referidas acima, por recurso aos 

programas R Studio e Excel.  

Tabela 8-Tratamento estatístico das concentrações de O3, NO e NO2, registadas durante um ano (outubro 
2013 a setembro de 2014), nas três estações em estudo. Valores anuais de base horária. (Dados horários obtidos em 
QUALAR, 2017). 

Estação 

Quartil Mediana 

(µg/m3) 
(Quartil 50%) 

Média 

(µg/m3) 

Moda 

(µg/m3) 25% 75% 

Douro Norte 

NO2 2,69 4,65 3,5 3,9 2,9 
NO - - 1,5 1,5 1,5 
O3 63 82 72 73,6 67 

Fornelo do Monte 

NO2 0 2 1 1,6 0 

NO - - 0 0,2 0 

O3 61 84 73 72,8 76 

Fundão 

NO2 5 8 6 6,7 5 

NO - - 0 0,04 0 

O3 45 80 64 62,7 63 

Nota: no tratamento estatístico não foram contabilizadas as horas em que não se verificou qualquer registo das 
concentrações dos poluentes em estudo.  

Em média, o valor mais alto da concentração de O3 é registado na estação Douro 

Norte com cerca de 73,5 µg/m3. Na estação Fornelo do Monte a média é 72,8 µg/m3 e na 

estação Fundão é 62,7 µg/m3. No entanto, a concentração de O3 que ocorre com maior 

frequência é 76 µg/m3 na estação Fornelo do Monte, 67 µg/m3 na estação Douro Norte e 

63 µg/m3 na estação do Fundão (Tabela 8).  
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A Tabela 8 reúne informação relativa aos valores dos quartis, calculados a partir dos 

níveis de poluentes medidos nas três estações em estudo. Nas estações Douro Norte e 

Fornelo do Monte, 50% das concentrações de O3 encontram-se abaixo, respetivamente, 

de 72 µg/m3 e 73 µg/m3 . No entanto, na estação do Fundão, 50% das concentrações de 

O3 são inferiores a 64 µg/m3. 

De forma comparativa, a variação dos dados observados do O3 e do NO2, são 

ilustrados pelos dois boxplot que representam a Figuras 7 e 8, respetivamente. 

 

Figura 7- Comparação da variação da concentração do ozono para as estações de monitorização Douro 
Norte, Fornelo do Monte e Fundão para o ano outubro 2013 – setembro 2014 (Valores anuais de base horária. Dados 
horários obtidos em QUALAR, 2017). 

 

 

Figura 8- Comparação da variação da concentração do dióxido de azoto para as estações de monitorização 
Douro Norte, Fornelo do Monte e Fundão para o ano outubro 2013 – setembro 2014 (Valores anuais de base horária. 
Dados horários obtidos em QUALAR, 2017). 

 

Collins et al. (2000), projetaram um aumento das emissões de gases à escala 

global para a década de 1996 a 2015 e um aumento das concentrações de O3 na Europa. 

Corroborando estas afirmações, Monteiro et al., 2015 preveem uma diminuição da 
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maioria dos poluentes, incluindo O3 para 2020, em Portugal. A tabela 9 apresenta o 

número total de excedências do limiar de informação e do limiar de alerta para o O3, 

registadas nas três estações em estudo desde o início de funcionamento. Nos últimos cinco 

anos, observa-se uma diminuição no número de excedências. 

Tabela 9-Número de excedências anuais do limiar informação e de alerta para o O3, registadas nas três 
estações em estudo. (Dados horários obtidos em QUALAR, 2017) 

Ano 
Excedências ao limiar de informação (Número) 

Douro Norte Fornelo do Monte Fundão 

2003 - - 7 

2004 75 - 0 

2005 400 8 2 

2006 94 45 2 

2007 25 6 0 

2008 30 29 0 

2009 37 11 0 

2010 76 36 3 

2011 30 1 0 

2012 16 5 0 

2013 18 8 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 6 32 1 

2017 3 2 0 

Nas tabelas do Anexo I – Estações de monitorização da qualidade do ar – estão 

dispostos os cinco episódios de poluição por O3, mais relevantes de cada ano, desde o 

início do funcionamento da estação até à atualidade. A referida tabela fornece informação 

detalhada sobre a que hora e o que dia em que se registou o episódio de poluição, 

nomeadamente o limiar de informação (180 µg/m3) e de alerta (240 µg/m3).  

Na presente dissertação, selecionou-se um dia para caso de estudo a partir da 

verificação de excedências ao valor alvo/objetivo a longo prazo de 120 µg/m3 para o O3, 

em cada uma das estações de qualidade do ar em análise: Douro Norte, Fornelo do Monte 

e Fundão (Tabela 10). Estiveram nos critérios de escolha, os episódios observados em 

simultâneo nas três estações com os níveis octo-horários de O3 mais elevados. Para o 
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estudo face ao valor-alvo para proteção da saúde humana, consideraram-se apenas dados 

válidos do ano em análise nas três estações (outubro de 2013 a setembro de 2014). 

Convém referir que durante este ano não se registaram ultrapassassem ao limiar de 

informação.  

 

Tabela 10- Excedências (base octo-horária) ao valor alvo/objetivo a longo prazo, para a proteção da saúde 
humana, registadas nas três estações em estudo: Douro Norte, Fornelo do Monte e Fundão, para o ano: outubro de 
2013 a setembro de 2014 (Dados horários obtidos em QUALAR, 2017). 

Dia * Douro Norte Fornelo do Monte Fundão 
2014-03-13 123 126  
2014-05-17  121 125 
2014-05-18 127 133 124 
2014-05-19 123 132  
2014-06-11  121  
2014-06-12  131  
2014-06-13 126 126 128 
2014-06-14  122 125 
2014-06-17   121 
2014-06-18  122  
2014-07-12  130  
2014-07-15 128   
2014-07-16 143  122 
2014-07-22  126 122 
2014-07-23  125  
2014-07-26 121  126 
2014-07-30  131  
2014-07-31 134 132  
2014-08-18  128  
2014-09-01 121   
2014-09-02 134 121  

* marcado às 23h de cada dia o valor alvo / objetivo a longo prazo  

 

Durante o ano em estudo registaram-se em simultâneo nas três estações analisadas 

excedências ao valor alvo/objetivo a longo prazo nos dias 18/05/2014 e 13/06/2014 

(destacado a negrito). Optou-se considerar como caso de estudo o dia 18 de maio por ser 

aquele em que se registou o valor mais elevado na estação Douro Norte (127µg/m3). 

 

5.1.Estação de monitorização da qualidade do ar Douro Norte 

 

Para a estação Douro Norte o valor alvo de 120 µg/m3 O3 foi ultrapassado 80 vezes 

no ano de outubro de 2013 a setembro 2014. Os cinco valores mais elevados de O3 
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ocorreram nos dias: 16/07/2014 às 15h (175 µg/m3); 31/07/2014 às 14h (171 µg/m3); 

01/09/2014 às 18h (161 µg/m3); 02/04/2014 às 15h (176 µg/m3) e às 16h (167 µg/m3).  

As Figuras 9 e 10 referentes as concentrações de NO2 e O3, respetivamente, para 

o ano em estudo, explicitam a evolução dos poluentes para a estação de monitorização

Douro Norte. Para o O3 foi traçada a linha representativa ao objetivo de longo prazo de

concentração igual a 120µg/m3. No entanto, para o NO2 não foi traçado a linha do valor

limite, uma vez que as concentrações são muito baixas.

Figura 9- Concentração do dióxido de azoto (base horária) registada na estação de monitorização Douro 
Norte para o ano outubro 2013 – setembro 2014 (Dados horários obtidos em QUALAR, 2017). 

Figura 10-Concentração do ozono (base horária) medida na estação de monitorização de qualidade do ar 
Douro Norte para o ano outubro 2013 – setembro 2014 (Dados horários obtidos em QUALAR, 2017). 

Por observação da distribuição do O3 existe uma maior incidência na concentração 

entre os meses junho a setembro precisamente na época de verão quando a irradiância, é 

maior, ou seja, a quantidade de energia que atinge esta região é maior. Como mencionado 
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no capítulo 2, a radiação solar desencadeia reações fotoquímicas. Também são visíveis 

picos entre dezembro de 2013 e março de 2014 e picos entre março e junho de 2014.  

Apresenta-se na tabela 11, para o dia de caso de estudo (18 de maio de 2014), as 

concentrações horárias de O3 medidas na estação de monitorização Douro Norte, cujos 

valores ultrapassaram os 120 µg/m3. Verifica-se as concentrações de O3 mais elevadas no 

período entre as 14h e as 23h.  

 

Tabela 11- Concentrações de O3 (base horária) que registaram valores superiores a 120 µg/m3, durante o 
dia de caso de estudo – 18/05/2014 –, na estação de monitorização da qualidade do ar Douro Norte. 

Estação Data Hora UTC (h) Ozono (µg/m3) 

Douro Norte 18/05/2014 

14 123 
15 130 
16 129 
17 128 
18 127 
19 126 
20 124 
21 126 
22 127 
23 124 

 

 

A concentração máxima foi registada às 15h com 146 µg/m3 (Tabela 11). A 

concentração de NO esteve entre 0 e 1 µg/m3 já a concentração de NO2 variou entre 2 e 

6 µg/m3 (Figura I.1, Anexo I – Estações de monitorização da qualidade do ar) 

Recorreu-se, ainda, aos dados obtidos do ECMWF (2018a) para efetuar o gráfico 

ilustrado na Figura 11 que permite observar a distribuição temporal do O3 durante o mês 

de maio na estação Douro Norte. Verifica-se, também, que os valores da concentração de 

O3 foram mais elevados nas últimas duas quinzenas do mês de maio de 2014. Isto é, 

regista-se um aumento acentuado dos níveis de O3 a partir do dia 15 de maio até, 

aproximadamente, ao dia 20 de maio. A partir deste período, observa-se um decréscimo 

na concentração de O3, variando entre os 0,0070 kg/m2 e os 0,0085 kg/m2. 
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Figura 11-Variação do O3 na estação de monitorização da qualidade do ar ambiente Douro Norte para 
maio de 2014. Os dados do ECMWF para o O3 estão disponíveis como “GEMS coluna total de ozono” em kg/m2. 
(Adaptado: ECMWF, 2018a). 

5.2. Estação de monitorização da qualidade do ar Fornelo Do Monte 

O valor alvo de 120 µg/m3 O3 foi ultrapassado 127 vezes no ano outubro de 2013 

a setembro 2014. Os cinco valores mais altos de O3 foram nos dias 18/05/2014 às 20h 

(150 µg/m3); 12/06/2014 às 17h (152 µg/m3); 13/06/2014 às 17h (151 µg/m3); 14/07/2014 

às 17h (143 µg/m3); 30/07/2014 às 23h (146 µg/m3). 

As Figuras 12 e 13 referentes, respetivamente, às concentrações de NO2 e O3 no 

ar ambiente, para o ano em estudo, ilustram a evolução destes poluentes registados na 

estação de monitorização Fornelo do Monte. Para o O3 foi traçada a linha representativa 

ao objetivo de longo prazo de concentração igual a 120µg/m3. No entanto, para o NO2 

não foi traçado a linha do valor limite, pois as concentrações desta espécie são baixas.  

Figura 12-Concentração do dióxido de azoto em horas para a estação de monitorização Fornelo do Monte 
para o ano outubro 2013 – setembro 2014.



Avaliação regional da qualidade do ar ambiente: monitorização e modelação 

46 

 

Figura 13-Concentração do ozono na estação de monitorização de qualidade do ar Fornelo do Monte para 
o ano outubro 2013 – setembro 2014. 

 

Por observação da distribuição do O3 existe uma maior incidência na concentração 

entre março a setembro de 2014, precisamente nos meses em que a quantidade de energia 

que atinge esta região começa a aumentar.  

Constata-se que na estação Fornelo do Monte, à semelhança do referido 

anteriormente para a estação Douro Norte, as concentrações de O3 com valores superiores 

a 120 µg/m3, para o dia de caso de estudo (18 de maio de 2014), se registaram entre as 

14h e as 23h (tabela 12). A concentração máxima foi observada às 20h com 150 µg/m3. 

A concentração de NO teve um pico entre as 18h e as 20h de 0-1µg/m3 já a concentração 

de NO2 sofreu variações bruscas entre os 0-3µg/m3 (Figura I.2, Anexo I – Estações de 

monitorização da qualidade do ar). 

 

Tabela 12- Concentrações de O3 (base horária) que registaram valores superiores a 120 µg/m3, durante o 
dia de caso de estudo – 18/05/2014 –, na estação de monitorização da qualidade do ar Fornelo do Monte. 

Estação Data Hora UTC (h) Ozono (µg/m3) 

Fornelo do Monte 
 18/05/2014 

14 123 
15 125 
16 120 
17 128 
18 136 
19 139 
20 150 
21 124 
22 141 
23 121 
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5.3.Estação de monitorização da qualidade do ar Fundão 

Na estação do Fundão o valor alvo de 120 µg/m3 O3 foi ultrapassado 78 vezes no 

ano outubro de 2013 – setembro 2014. Os cinco valores mais altos da concentração de O3 

foram nos dias 17/05/2014 às 15h (130 µg/m3) e às 16h e 17h (132 µg/m3); 13/06/2014 

às 19h (138 µg/m3), às 20h (135 µg/m3) e às 21h (140 µg/m3) tal como é demostrado no 

quadro seguinte. 

As Figuras 14 e 15 referentes as concentrações de NO2 e O3, respetivamente, para 

o ano em estudo, explicitam a evolução dos poluentes para a estação de monitorização do

Fundão. Para o O3 foi traçada a linha representativa ao objetivo de longo prazo de

concentração igual a 120µg/m3. No entanto, para o NO2 não foi traçado a linha do valor

limite, pois as concentrações desta espécie são baixas. Porém, ocorreu um excedente no

valor limite (30 µg/m3) para a proteção da vegetação no dia 31/07/2014 às 3h.

Figura 14-Concentração do dióxido de azoto em horas para a estação de monitorização Fundão para o ano 
outubro 2013 – setembro 2014. 

Figura 15-Concentração do azoto na estação de monitorização da qualidade do ar Fundão para o ano em 
estudo outubro 2013 – setembro 2014. 
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Por observação da distribuição do O3 centra-se entre os 20 µg/m3 e os 100 µg/m3, 

existindo apenas alguns picos de março a setembro de 2014. Subsiste uma ligeira subida 

na concentração de O3 entre o período indicado coincidindo com a maior intendência de 

radiação solar.  

Como se pode observar na tabela 13, as concentrações de O3 que registaram valores 

superiores a 120 µg/m3, no dia de caso de estudo (18 de maio de 2014), verificam- 

-se entre as 13h e as 19h. A concentração máxima foi registada às 18h e às 19h com 

127 µg/m3. A concentração de NO foi sempre abaixo do nível de deteção do analisador, 

exceto às 5h, em que se registou um pico de 1 µg/m3; já a concentração de NO2 sofreu 

variações na sua concentração. Os valores mais altos, neste dia, foram às 3h e 5h com 

18µg/m3. Para observação do comportamento dos poluentes para cada dia identificado 

ver Anexo I – Estações de monitorização da qualidade do ar. 

 

Tabela 13- Concentrações de O3 (base horária) que registaram valores superiores a 120 µg/m3, durante o 
dia de caso de estudo – 18/05/2014 –, na estação de monitorização da qualidade do ar Fundão. 

Estação Data Hora UTC (h) Ozono (µg/m3) 

Fundão 18/05/2014 

13 125 
14 126 
15 124 
16 121 
17 123 
18 127 
19 127 

 

Para seguimento do trabalho da presente dissertação, de entre as três estações em 

estudo, a escolha da estação de monitorização Douro Norte, deve-se à sua importância na 

comunicação da qualidade do ar para o Douro Vinhateiro, um ponto turístico muito 

importante para o interior do país e para a economia local. As outras estações, também, 

estão localizadas em áreas territoriais de importância turística relevante, porém, as 

concentrações de poluentes medidas têm apresentado, maioritariamente, valores 

inferiores aos regulamentados. Contrariamente, a estação Douro Norte registou no 

passado episódios de poluição acentuados devido aos níveis de O3 no ar ambiente. Outra 

importante caraterística da estação Douro Norte é estar situada no Parque Natural do 

Alvão, a uma altitude de 1086 m. As altas altitudes são considerados locais ideais a 

monitorização das alterações climáticas, gases troposféricos e aerossóis (Okamoto e 

Tanimoto, 2016).  
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5.4.Na área em estudo 

Os níveis de concentração de poluentes no ar ambiente de uma determinada área 

estão relacionados com as emissões para a atmosfera e com as condições meteorológicas 

existentes, as quais determinam o transporte e a dispersão desses poluentes (ver 

capítulo 2). Assim sendo, a inventariação de emissões gasosas, além de possibilitar a 

caraterização de fontes e atividades poluidoras, é determinante na gestão da qualidade do 

ar.  

Murazaki e Hess (2006) afirmam que as “alterações climáticas (se se assumir que as 

emissões para a atmosfera permanecem constantes) provavelmente agravarão a qualidade 

do ar em regiões com elevadas emissões de NOX – devido ao aumento das concentrações 

de O3 no ar ambiente – enquanto nas áreas remotas, menos poluídas, os níveis de O3 

diminuirão”. Estes autores atribuem, a plausível diminuição do O3 de fundo, à redução 

do tempo de residência deste poluente, em áreas com baixas concentrações NOx. 

Simultaneamente consideram expectável um aumento da produção de O3 nos locais de 

maiores emissões de NOX influenciada com o aumento de temperatura.  

Na Figura 16 apresenta-se a distribuição percentual das emissões de NOX, 

COVNM e CH4 por concelho da área em estudo. 

Figura 16-Destribuição percentual das emissões de NOX, COVNM e CH4 por concelho da área em estudo 
do inventário de emissões do ano 2015. (Adaptado: APA, 2018) 
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Constata-se a maior emissão de NOX no concelho de Castro Daire (26%), 

seguindo-se os concelhos Sátão e Moimenta da Beira com, respetivamente, 16% e 14% 

Registou-se a menor emissão de NOX em Vila Nova de Paiva. Posto isto, e a manter-se 

esta situação num cenário de alterações climáticas, é esperado que se venham a registar 

maiores concentrações de O3 troposférico no concelho de Castro Daire contrariamente ao 

concelho de Vila Nova de Paiva. 

A corroborar o referido acima, Correia Marques et al. (2015) constataram, para a 

mesma área de estudo desta dissertação, que o padrão de distribuição das concentrações 

de poluentes estimadas evidenciava a prevalência de maiores emissões de precursores na 

envolvente aos concelhos estudados, o que favorecia a produção local de O3. 

Adicionalmente, estes autores verificaram que, globalmente, os concelhos de Castro 

Daire e de Tarouca eram os que apresentavam áreas menos favoráveis à boa qualidade do 

ar, segundo um indicador de qualidade do ar que construiram. 

A qualidade do ar para os sete concelhos, pode ser avaliada segundo um Índice de 

Qualidade do Ar (IQar) que varia de Muito Bom a Mau, de acordo com a matriz de 

classificação disponível no Anexo III – Qualidade do ar. O IQar é segundo a definição da 

QUALAR uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Os 

poluentes englobados no índice são: o NO2, SO2, CO (medido segundo a média registada 

durante 8h consecutivas (CO 8h)), o O3 e as partículas inaláveis ou finas (PM10) 

(QUALAR, 2017). O cálculo do IQar de uma determinada área resulta da média 

aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede 

dessa área. Os valores assim determinados são comparados a uma escala de cores sendo 

os poluentes com a concentração mais elevada os responsáveis pelo IQar (QUALAR, 

2017). No entanto, nesta área territorial como já referido no capítulo 3, não existem 

estações de monitorização da qualidade do ar. Será feito, de seguida, um exercício ao 

índice da Qar com os dados das três estações circundantes aos sete conselhos; e a partir 

destas será feita a avaliação da qualidade do ar.  

Na série de dados disponíveis, para cada uma das três estações e no período em 

estudo, identificou-se a concentração máxima medida para o O3 e o NO2. A média 

máxima horária das concentrações de O3 nas três estações foi de: 156µg/m3 (Douro Norte: 

176µg/m3; Fornelo do Monte: 152µg/m3; Fundão: 140µg/m3). A média máxima horária 

das concentrações de NO2 nas três estações foi de: 27,8µg/m3 (Douro: 23,5µg/m3; Fornelo 
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do Monte: 29µg/m3; Fundão: 31µg/m3) (Dados horários obtidos em QUALAR, 2017). A 

simples comparação destes valores com a tabela de classificação a qualidade do ar sugere 

que o O3 se situa na classificação Médio [120-179µg/m3] e o NO2 na classificação Muito 

Bom [0-99 µg/m3]. Obtendo-se assim uma avaliação a qualidade do ar nos sete concelhos 

de Médio.  

Como referido no capítulo 5 (tabela 10) a qualidade do ar ambiente melhorou, 

notando-se uma diminuição das concentrações no ar ambiente dos poluentes estudados, 

assim como nos poluentes emitidos, indicados no inventário de emissões 2015. Embora 

Collins et al., (2000) assinalem um aumento das concentrações de O3 entre 1996 a 2015 

para toda a Europa; em Portugal, pela observação e análise estatística dos valores 

registados nas três estações em estudo, ocorreu de facto um aumento das concentrações 

de O3 em 2005, porém a tendência é a diminuição dos níveis deste poluente no ar 

ambiente. 

O aumento da ocorrência de eventos extremos, tais como ondas de calor, secas e 

cheias, demonstram uma significativa vulnerabilidade e exposição à variabilidade 

climática dos ecossistemas (IPCC, 2018a)(IPCC, 2018a). Os estudos de dois cenários de 

emissões futuros na área em estudo são feitos para um futuro próximo: ano 2011-2040 e 

para meados do século XXI: ano 2041-2070. Esta análise é importante para se perceber 

como se irão comportar teoricamente os poluentes, nomeadamente o O3 e do NO2 com as 

mudanças que poderão surgir. Como indicado, precedentemente, o aumento da 

temperatura e da radiação, assim como outras variáveis, poderá levar a uma maior 

produção de O3 troposférico.  

5.4.1. Cenários para um futuro próximo: 2011-2040 

Nesta secção referente ao cenário para o período 2011-2040 são estudadas as 

variáveis meteorológicas: temperatura máxima (Figura 17) e temperatura mínima (Figura 

18), precipitação média acumulada (Figura 19), intensidade do vento médio a 10 metros 

de altura (Figura 20) e a radiação global média (Figura 21). Para cada variável são 

indicados os dois cenários socioeconómicos: RCP4.5 e RCP8.5. A área em estudo está 

inserida no domínio representado pelo retângulo encarnado (confrontar Figura 1) do qual 

será feito o ensaio para os cenários de um futuro próximo. 
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Temperatura máxima e mínima  

 

Figura 17- Temperatura Máxima. Normal climatológica de 30 anos (2011-2040). Fig.17a cenário RCP4.5; 
Fig.17b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018b). 

 

 

Figura 18-Temperatura Mínima. Normal climatológica de 30 anos (2011-2040). Fig.18a cenário RCP4.5; 
Fig.18b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018). 

 

Para o cenário RCP4.5, a temperatura máxima varia entre os 10°C e os 20°C. A 

nordeste (Moimenta da Beira e Sernancelhe), a temperatura é mais baixa. No extremo 

oposto a sudoeste, oeste e a sul (Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Satão e Aguiar da 
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Beira) é a zona da área com as temperaturas mais altas, considerando só o domínio da 

área de estudo. A temperatura mínima varia entre os 2°C e os 8°C. A nordeste é onde se 

regista a menor temperatura que ronda os 2°C. No cenário RCP8.5, a nordeste da área de 

estudo registou-se um aumento de 1°C da temperatura máxima. Não foram verificadas 

outras diferenças. No que diz respeito à temperatura mínima, é simulado um aumento 

médio de 1°C pelo conjunto de modelos regionais (Ensemble) (Climadapt, 2016).  

O ano 2017 vem em conformidade com estes dados simulados: foi o segundo ano 

mais quente desde 1931. Verificou-se, em Portugal, um aumento de 1,07°C na 

temperatura média em relação à normal climatológica 1971-2000 (IPCC, 2018b). 

Precipitação acumulada 

Figura 19-Precipitação média acumulada. Normal climatológica de 30 anos (2011-2040). Fig.19a cenário 
RCP4.5; Fig.19b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018).

Quanto à precipitação, no cenário RCP4.5 não foram notadas diferenças 

quando comparadas com as simulações do período histórico mencionadas no capítulo 3, 

secção 3.3.1. No cenário RCP4.5 projeta-se uma precipitação de 500 a 1600 mm quando 

considerada a área de estudo por inteiro. A Noroeste (Tarouca) é onde se verifica uma 

maior precipitação (1600 mm) o que não se regista no resto do território onde a 

precipitação é de cerca de 900 mm. 
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No cenário RCP8.5 projeta-se uma diminuição na precipitação de cerca de 10mm 

(Climadapt, 2016). No centro da área de estudo é onde se acentua esta diminuição da 

precipitação. De igual modo, em Portugal, o valor médio anual da quantidade de 

precipitação, para 2017, correspondendo a uma diminuição de 60% do valor normal 

(IPCC, 2018b). 

 

Intensidade do vento 

 

Figura 20-Intensidade média do vento a 10m. Normal climatológica de 30 anos (2011-2040). Fig.20a 
cenário RCP4.5; Fig.20b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018). 

 

No cenário RCP4.5 a velocidade do vento é de 3 a 4,5 m/s, registando-se a 

velocidade mais baixa a Sudoeste onde pode ser atingido os 3m/s. No cenário RCP8.5 

verifica-se uma diminuição próxima de 0,5 m/s da velocidade do vento principalmente a 

Norte da área de estudo. 

 

Radiação global 

No cenário RCP4.5 a radiação global na área de estudo é de 110-150 W/m2. Existe 

uma menor incidência da radiação a Noroeste que ronda os 110 W/m2. No cenário RCP8.5 

uma diferença notória será o aumento da radiação a Noroeste (Figura 21).  
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Figura 21-Radiação Global média. Normal climatológica de 30 anos (2011-2040). Fig.21a cenário RCP4.5; 
Fig.21b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018).

De forma geral, os resultados obtidos para o período 2011-2040 com o cenário de 

emissões RCP4.5 são semelhantes aos obtidos com o histórico observado (capítulo 3.3.) 

não se fazendo notar diferenças nas vaiáveis em estudo. Contrariamente os resultados 

obtidos para o mesmo período com o cenário RCP8.5 apresentam aumentos de 1°C na 

temperatura máxima e igualmente na temperatura mínima o que poderá influenciar e 

potenciar a produção de ozono.   

5.4.2. Cenários para meados do século XXI: 2041-2070 

No cenário 2041-2070 serão estudadas as mesmas variáveis 

meteorológicas: temperatura máxima (Figura 22) e temperatura mínima (Figura 23), 

precipitação média acumulada (Figura 24), intensidade do vento médio a 10 metros de 

altura (Figura 25) e a radiação global (média) (Figura 26). Para cada variável serão 

estudados os dois cenários de emissões: RCP4.5 e RCP8.5. A área em estudo está inserida 

no domínio representado pelo retângulo encarnado (confrontar Figuras 1) do qual será 

feito o ensaio para os cenários.  
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Temperatura máxima e mínima  

 

Figura 22-Temperatura Máxima. Normal climatológica de 30 anos (2041-2070). Fig.22a cenário RCP4.5; 
Fig.22b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018). 

 

 

Figura 23- Temperatura Mínima. Normal climatológica de 30 anos (2041-2070). Fig.23a cenário RCP4.5; 
Fig.23b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018). 

 

No cenário RCP4.5, a temperatura máxima aumentará 2°C em relação à normal 

climatológica estudada no período 2011-2040. A temperatura máxima varia entre os 12°C 

e os 22°C podendo aumentar mais 6°C no verão (Climadapt, 2016). A simulação pelo 
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modelo regista uma maior temperatura a sul do território. A temperatura mínima aumenta, 

também, para uma variação de 6°C a 12°C. A sul do território é onde se verifica a subida 

da temperatura. No cenário RCP8.5, a temperatura máxima neste cenário é agravada por 

uma subida de 3°C. A temperatura máxima varia entre os 12°C e os 25°C podendo, 

igualmente na época de verão atingir mais 6°C, principalmente a sul do território que 

onde se observa uma acentuada subida na temperatura. A temperatura mínima aumenta 

em todo o território na ordem dos 2°C (Climadapt, 2016).  

O IPCC aponta para um aumento de 1,1 a 6,4°C na temperatura média global 

durante o século XXI (IPCC, 2007). O intervalo de incerteza nestas projeções deve-se, 

essencialmente, às diferentes estimativas de emissões futuras de gases com efeito de 

estufa; dado que não é possível prever como estas evoluirão, pois dependem das políticas 

energéticas dos Estados, de medidas de mitigação e de múltiplos outros fatores (Carvalho, 

2011). 

Precipitação acumulada 

Figura 24-Precipitação média acumulada. Normal climatológica de 30 anos (2041-2070). Fig.24a cenário 
RCP4.5; Fig.24b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018).

No cenário RCP4.5, no período 2041-2070 a precipitação na área de estudo é de 

500-2000 mm ocorrendo uma maior frequência da precipitação a Noroeste. No restante 

território a frequência da precipitação diminui para os 900 mm. No cenário RCP8.5 



Avaliação regional da qualidade do ar ambiente: monitorização e modelação 

58 

ocorrerá uma diminuição na precipitação no território. Este evento será sentido 

principalmente a Oeste da área em análise.  

 

Intensidade do vento 

 

Figura 25-Intensidade média do vento a 10m. Normal climatológica de 30 anos (2041-2070). Fig.25a 
cenário RCP4.5; Fig.25b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018). 

 

No cenário RCP4.5 a intensidade do vento é de 3 – 4,5 m/s, sendo mais baixa a 

velocidade a Sul e a Sudoeste onde ocorrerá com uma intensidade de 3 m/s. No cenário 

RCP8.5 existe uma diminuição na velocidade do vento principalmente a Sudeste do 

território.  

 

Radiação global 

 

No cenário RCP4.5 existe um aumento da radiação em todo o território de estudo. 

A incidência da radiação varia entre os 130 W/m2 e os 180 W/m2. A incidência da 

radiação é menor apenas a Noroeste onde a radiação será de aproximadamente 130 W/m2. 

No cenário RCP8.5 a incidência da radiação global aumentará parcialmente no território 

(Figura 26). 
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Figura 26-Radiação global média. Normal climatológica de 30 anos (2041-2070). Fig.26a cenário RCP4.5; 
Fig.26b cenário RCP8.5. (Adaptado: IPMA, 2018). 

Portugal encontra-se entre os países europeus com maior potencial de 

vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas (IPCC, 2018a). É perante este 

panorama que as políticas para a qualidade do ar e ações têm de ser estruturadas para 

prevenir futuras consequências negativas.  

Em síntese, da análise a este cenário para o período de 2041-2070 existirá um 

aumento das variáveis (temperatura máxima e mínima e radiação global) tanto para o 

cenário menos gravoso como para o cenário mais gravoso de emissões. Este último é o 

quadro mais preocupante para o aumento da deterioração do ar ambiente e uma má 

qualidade do ar neste caso no Norte de Portugal.  

A análise das anomalias para a temperatura (média) do Portal do Clima (IPMA, 

2018b) para o cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 entram em concordância da análise e 

interpretação dos cenários apresentados nas secções 5.4.1 e 5.4.2., referentes à 

temperatura. As análises dos dois cenários de emissões na área de estudo ajudam a 

perceber como se podem vir a comportar os poluentes no futuro e como a qualidade do 

ar será afetada pelas alterações climáticas  
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Anomalias da temperatura média cenário RCP 4.5 

 

Figura 27-Anomalia para a temperatura média. Cenário de emissões RCP 4.5. Fig.27a cenário de 2011 a 
2040; Fig.27b cenário de 2041 a 2070. (Adaptado: IPMA, 2018b). 

 

Perante a interpretação verifica-se que existe um aumento de 2 °C na área em estudo 

e em Portugal Continental. Estas interpretações realçam às análises feitas nas Figuras 17, 

18, 22 e 23.  

O aquecimento global na ordem dos 1,5°C e/ou 2°C poderá provocar um aumento 

da temperatura média na Terra, precipitação intensa em várias regiões e probabilidade de 

déficits de seca e precipitação em algumas regiões. O aumento da temperatura global de 

2°C irá aumentar a ocorrência destes eventos (IPCC, 2018b).  

 

Anomalias da temperatura média cenário RCP 8.5 

 

Na Figura 28 observa-se um aumento de 3 °C na área em estudo tal como referido nas 

interpretações feitas nas Figuras 17, 18, 22 e 23. Em Portugal Continental o agravamento 

da temperatura é mais intenso no interior.  
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Figura 28-Anomalia para a temperatura média. Cenário de emissões RCP 8.5. Fig.28a cenário de 2011 a 
2040; Fig.28b cenário de 2041 a 2070. (Adaptado: IPMA, 2018b). 

Existirá um impacto das alterações climáticas ao nível regional na deposição de 

poluentes atmosféricos nomeadamente das concentrações do O3 à superfície. 

 Os picos de O3 poderão ser explicados pela brisa local da montanha e das condições 

de subsidência. A circulação da brisa transporta poluentes das áreas urbanas e 

industrializadas que chegam ao território ao fim do dia (Monteiro et al., 2012) como já 

estudado no capítulo 5 onde os picos registados pelas estações de monitorização da 

qualidade do ar ambiente são entre as 14h e as 23h. Importa mencionar ainda que as 

reações fotoquímicas no local (auxiliadas pelo aumento da temperaturas), acumulação de 

poluentes induzida pela reduzida precipitação e baixa velocidade do vento e o transporte 

de poluentes das regiões poluídas poderia influenciar significamente a qualidade do ar no 

local em estudo (Shan et al., 2009).  
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6. Sistemas de modelação da qualidade do ar regional

Existem vários projetos europeus em funcionamento com o intuito de estudar a 

modelação da qualidade do ar, que de acordo com os autores Kukkonen et al. (2012), são: 

• UE-ESA (Agência Espacial Europeia);

• GMES (Monitorização Global do Ambiente e Segurança);

• GEMS (Monitoramento global e regional do Sistema Terrestre (Atmosfera)

usando dados de satélite e in situ);

• PROMOTE (PROtocol MOniToring para o Elemento de Serviço GMES);

• CITYZEN (megaCITY - Zoom para o Ambiente);

• EUCAARI (O Projecto Europeu Integrado sobre Clima de Nuvem de Aerossol e

Qualidade do Ar);

• EUSAAR (European Supersites for Atmospheric Aerosol Research;

• MACC (Monitoramento da Atmosfera e Clima Climático).

Dentro do projeto GEMS, as análises e as previsões de 72 h são do Centro Europeu 

de Previsões Meteorológicas de Médio Alcance (ECMWF) (Kukkonen et al., 2012). Os 

resultados estão expostos no capítulo 7. 

As distinções são feitas a várias escalas (Giuseppe Calori, 2011): 

• Domínio urbano: 1 km de resolução;

• Domínio regional: 4 km de resolução;

• Domínio de fundo: 8 km de resolução.

Ao longo da literatura estudada para a realização da presente dissertação foram 

retiradas informações e caraterísticas dos modelos usados pelos investigadores para a 

avaliação da qualidade do ar em diferentes regiões da Europa. Foram identificados 12 

modelos operacionais do CWF, para a simulação e modelação de espécies poluidoras, dos 
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quais 7 modelos são consistentes e apresentados pela plataforma Copernicus. Esta 

plataforma disponibiliza 7 modelos operacionais de previsão e assimilação caraterizados 

como modelos de transporte químico (CTM). São os seguintes indicados: CHIMERE, 

EMEP, EURAD-IM, LOTOS-EUROS, MATCH, MOCAGE e SILAM (Copernicus, 

2016a). Na tabela 14 são apresentadas as principais caraterísticas destes modelos 

regionais de acordo a literatura.  

Os modelos operacionais de qualidade do ar geralmente surgem acoplados a duas 

componentes, uma componente numérica de previsão de tempo (NWP) e uma 

componente física e química (CTM) (Kukkonen et al., 2012). Métodos que incluem uma 

combinação de previsão do tempo e simulações atmosféricas de transporte químico são 

aqui referidos como previsão de tempo químico (CWF). 

Para obter uma variedade de métodos estatísticos para previsão, estimativa de 

tendências do O3 é necessário reunir informações básicas importantes para a simulação 

(Thompson et al., 2001). 

• Escala de tempo; 

• Escala espacial; 

• Meteorologia e variáveis meteorológicas (variáveis meteorológicas para 

modelagem estatística); 

• Avaliação e tendência do modelo; 

• Seleção variável; 

• Comparação dos dados observados e os dados simulados. 

 

6.1. Integração e acoplamento de modelos de qualidade do ar 

 

A integração e acoplamento dos modelos numéricos de previsão de tempo (NWP) e 

dos modelos de transporte químico (CTM) podem ser realizados de duas maneiras 

principais. Os sistemas de modelação offline (também denominados modelos interativos 

unidirecionais), os modelos de transporte químico e os modelos numéricos de previsão 

de tempo estão separados. Os dados de entrada meteorológicos provêm de pré-

http://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/FileRepository/Resources/Documentation/Regional_System/CHIMERE_Fact_Sheet.pdf
http://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/FileRepository/Resources/Documentation/Regional_System/EMEP_Fact_Sheet.pdf
http://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/FileRepository/Resources/Documentation/Regional_System/EURAD_Fact_Sheet.pdf
http://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/FileRepository/Resources/Documentation/Regional_System/LOTOS-EUROS_Fact_Sheet.pdf
http://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/FileRepository/Resources/Documentation/Regional_System/MATCH_Fact_Sheet.pdf
http://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/FileRepository/Resources/Documentation/Regional_System/MOCAGE_Fact_Sheet.pdf
http://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/FileRepository/Resources/Documentation/Regional_System/SILAM_Fact_Sheet.pdf
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processadores meteorológicos, medições, dados meteorológicos analisados ou previstos 

dos arquivos do NWP e por modelos meteorológicos específicos com intervalos de tempo 

limitados (Kukkonen et al., 2012; Baklanov et al., 2014) 

Os sistemas de modelação online (também chamados modelos interativos integrados 

ou de duas partes) os dados meteorológicos estão disponíveis a cada momento 

(possivelmente através de uma interface de modelo) (Kukkonen et al., 2012). Isto é, na 

modelação offline o modelo CTM é executado após a conclusão da simulação 

meteorológica, enquanto a modelação online permite o acoplamento e a integração dos 

componentes físicos e químicos (Baklanov et al., 2014). 

A grande variedade de sistemas de modelação existentes tem várias abordagens e 

métodos implementados em módulos de interface. Tarefas realizadas por interfaces são 

minimizadas em alguns sistemas acoplados (como modelos online não precisam de 

interfaces em si); estes dependem de fluxos de superfície, e de parâmetros de turbulência 

e dispersão (como a viscosidade turbulenta) que são fornecidos pelos drivers 

meteorológicos (Kukkonen et al., 2012).  

Outros sistemas de modelação utilizam módulos de interface que implementam 

parametrizações de superfície e de camada limite para estimar os parâmetros de dispersão. 

Em alguns casos, as interfaces são usadas para melhorar a resolução de dados 

fisiográficos locais e, possivelmente, introduzir parametrizações avançadas. Além disso, 

os módulos de interface podem incluir a avaliação de emissões de poluentes que podem 

ser fortemente influenciadas pela meteorologia, como compostos orgânicos voláteis 

biogénicos (COV), poeira, sal marinho e pólen (Kukkonen et al., 2012). No Anexo V 

estão expostos com minúcia a arquitetura e processos físicos dos modelos CTM. 

Na Tabela 14 apresenta-se o resumo das principais caraterísticas dos modelos 

operacionais selecionados e estudados na presente dissertação. Posteriormente são 

analisados com detalhe os modelos separados em dois subcapítulos: modelos de 

transporte químico (CTM) e modelos numéricos de previsão do tempo (NWP).  
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Tabela 14- Resumo das principais caraterísticas dos modelos selecionados 

Modelo Caraterísticas Poluentes Referências 
Resolução Tipo de modelo Acoplamento OBS Aplicações Autores 

CHIMERE 

CAMS: 
resolução de 

0,15° lat x0,1° 
lon e 9 níveis 

verticais, 
estendendo-se 

da superfície até 
500 hPa 

3D Euleriano 
UTC CTM: CHIMERE 

NWP: MM5 

Grid H:10km 
Grid V: 6 camadas híbridas 

com topo a 700 hPa 
(Monteiro et al., 2005). 

Capacidade na reprodução 
de episódios de NO2 e O3. 

O3, PM10 
NO2, HNO3, 

N2O5 

Europa 
O3 

Sophie, 
Hauglustaine 
and Vautard, 

(2005) 
Portugal 

Continental 
O3 e NO2 

Monteiro et 
al., (2005) 

EMEP 

Grid H: 0.25°lat 
x 0.125°lon 
Grid V: 20 
camadas até 

100hPa 

3D Euleriano 
UTC 

CTM: EMEP 
NWP: ECMWF 

Grid H:50km 
Grid V: 20 camadas 

verticais, das quais 10 estão 
abaixo do nível de 2 km 

(Jonson et al., 1998). 
Avaliação da componente 
estomática para o cálculo 

da velocidade de deposição 
do O3.  

NO2, O3, 
aerossóis, 
matéria 

particulada 

Europa 
O3 nos Picea 

abies 

Wieser e 
Emberson, 

(2004) 

Europa 
O3 e NO2 

Jonson et 
al., (1998) 

EURAD-IM 

Grid H: 15km 
Grid V: 23 

camadas até 100 
hPa 

3D Euleriano 
CTM: EURAD-

IM 
NWP:WRF/MM5 

Grid H: 125-125 km2 a 1-1 
km2 aninhamento 5 

Grid V: 23 camadas, 
a camada mais baixa a 19m 

(Monteiro et al., 2012). 
Dispersão de poluentes e 

qualidade do ar. 

O3, NO, 
NO2, SO2, 

PM2.5, PM10 

Lamas d’Olo 
(Portugal) 

Ozono 

Monteiro et 
al., (2012) 

FARM 

Grid H: 12km 
Grid V: 

Coordenadas de 
contorno do 

3D Euleriano 
UTM e polar 
estereográfica 

CTM: FARM 
NWP: RAMS 

Bom desempenho na 
simulação de O3

O3, NO2, 
NOx, PM10 

Península 
Italiana 

O3, NO2 e 
PM10 

Mircea et al. 
(2014) 



Avaliação regional da qualidade do ar ambiente: monitorização e modelação 

67 

Modelo Caraterísticas Poluentes Referências 
Resolução Tipo de modelo Acoplamento OBS Aplicações Autores 
terreno com 
espaçamento 

vertical variável 
até 10 km 

Utilizado principalmente 
para previsão a nível 

regional. 

Milão 
PM10 

Silibello et 
al. (2008) 

Roma 
O3 e NO2 

Gariazzo et 
al. (2007) 

HYSPLIT 

Grid H: 36, 12 e 
4km 

Grid V: 43 
camadas 
verticais 

3D Lagrangeano e 
Euleriano 

UTC 
CTM: HYSPLIT 

NWP: WRF 

Grid:H: 1,0° e resolução de 
tempo de 3 horas. 

(Carvalho et al., 2010); 

3000 partículas por hora a 
100 m acima do nível do 

solo; 
Simulações de transporte, 
dispersão, transformação 
química e de deposição 

O3, SO2,

NOx , PM2.5

HNO3 

Nordeste de 
Portugal 

O3 

Monteiro et 
al. (2016) e 
Monteiro et 
al. (2012) 

Carvalho et 
al. (2010) 
Borrego et 
al. (2016) 

Evtyugina et 
al. (2009) 

Hong Kong 
CO e O3 

Ding et al. 
(2013). 

Jinan 
O3 

Shan et al. 
(2009) 

LOTOS-
EUROS 

Grid H: 15km x 
30km 

Grid V:4 
camadas, topo a 

3,5 km acima 
do nível do mar 

3D Lagrangeano 
CTM: LOTOS-

EUROS 
NWP: ECMWF 

Simula a poluição do ar na 
baixa troposfera sobre a 

Europa. 

O3, matéria 
particulada, 
CO2, CO, 

CH4, 
NMHC e 

NOx 

Europa 
O3 in-situ 

Curier et al. 
(2012) 

Portugal 
O3 e matéria 
particulada 

Borrego et 
al. (2011) 

MATCH 
Grid H: 0,2° 
Grid V: 52 

camadas até ao 
topo de 8000m 

3D Euleriano CTM: MATCH 
NWP: ECMWF/ 

HIRLAM 

modelo flexível de 
transporte de deposição 

para poluentes 
atmosféricos. 

SO2, NO2, 
NOx, NH3, 

O3, CO 

Europa 
O3 

Langner et 
al. (2005) 
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Modelo Caraterísticas Poluentes Referências 
Resolução Tipo de modelo Acoplamento OBS Aplicações Autores 

MM5/WRF - 
CMAQ 

 

Grid H: de 4km 
Grid V: 27 
camadas de 

sigma verticais 
até 100 mb 

 

3D Euleriano 
 

CTM: CMAQ 
NWP:MM5/WRF 

Prever a poluição resultante 
de centrais industriais de 

poluentes como SO2 e 
PM10. 

O3, NO2, 
CO, SO2, 

PM10, PM2.5 
e NH3 

Nova York 
O3 

Knowlton et 
al., (2004) 

 

Califórnia 
O3 

Steiner et 
al., (2006) 

MOCAGE 

Grid H: 0,2° 
Grid V: 47 

camadas até 5 
hPa 

3D multi escala 
 

CTM: MOCAGE 
NWP: ECMWF 

 

Detalha processos 
fotoquímicos e transporte 

na estratosfera e troposfera. 

O3, NO2 e 
PM10 
PM2.5, 

França 
O3 

Massart et 
al., (2005) 

STOCHEM 

Grid H: 5°*5° 
Grid V: 9 níveis 
verticais até 100 

hPa 

3D Lagrangeano 

CTM: 
STOCHEM 

NWP: HadAM3 
ou HadCM3 

O modelo é capaz de 
simular com sucesso as 

características dos registos 
observacionais de ozono. 

O3, 
isopreno, 

CH4, CO e 
NOX  

“El Niño” 
O3 

Stevenson et 
al., (2005) 
Doherty et 
al., (2006) 

Europa 
O3 e NOX 

Collins et 
al., (2000) 

SILAM 

Grid H: 
0,1°lat×0,1°lon 

Grid V: 9 
camadas 

verticais, com a 
espessura de 

25km 

3D Lagrangeano e 
Euleriano 

 

CTM: SILAM 
NWP:HIRLAM 

 

Dispersão global a meso-
escala 3D e 4D 

desenvolvido para modelar 
a composição atmosférica e 

qualidade do ar 

O3, NO2, 
PM2.5 

SO2, NO, e 
PM10 

Monte-Carlo. 
O3 

Sofiev et al., 
(2006) 

WRF-CAMx 

Grid H: 15km 
Grid V: 15 
camadas 

verticais até 
uma altura 7km. 

3D Euleriano 
 

CTM: CAMx 
NWP: WRF 

Bom desempenho do 
modelo para a previsão e 

simulação do O3 e material 
particulado 

O3, NO2, 
SO2, 

NO e PM 

Norte de 
Portugal 

O3 

Borrego et 
al., (2016) 

Europa 
matéria 

particulada 

Liora et al., 
(2016) 

  



Avaliação regional da qualidade do ar ambiente: monitorização e modelação 

69 

6.1.1. Modelos de transporte químico 

CHIMERE 

O CHIMERE é um modelo tridimensional de transporte químico (CTM), baseado na 

integração da equação da continuidade de massa para as concentrações de várias espécies 

químicas (Monteiro et al., 2005).  

O modelo CHIMERE foi primariamente projetado para produzir previsões diárias de ozono, 

aerossóis e outros poluentes e fazer simulações de longo prazo para cenários de controle de 

emissões. CHIMERE consiste em dois modelos (Kukkonen et al., 2012):  

• Modelo de Mesoescala MM5, desenvolvido pelo PSU/NCAR (Centro Nacional de

Pesquisa Atmosférica), que é usado para calcular as variáveis meteorológicas que são

necessárias para conduzir o modelo de transporte químico (CTM);

• Modelo MM5-CHIMERE desenvolvido pelo IPSL (Laboratoire de Métheorologie

Dynamique), que é utilizado para prever as concentrações e deposição de várias espécies

troposféricas.

CHIMERE é um modelo determinístico Euleriano, usando resolução variável no tempo e 

no espaço (para coordenadas cartesianas). O modelo usa qualquer número de camadas verticais, 

descritas em coordenadas híbridas sigma-p. O modelo usa o domínio CAMS com uma 

resolução de 0,15°latitude x 0,1°longitude e 9 níveis verticais, estendendo-se da superfície até 

500 hPa (Copernicus, 2016b). Os outputs deste modelo são previsões diárias de 72 h para O3, 

NO2, PM2.5, PM10 e partículas provenientes do deserto (Kukkonen et al., 2012). 

O CHIMERE foi aplicado a Portugal por Monteiro et al. (2005) onde analisam o 

desempenho do modelo fotoquímico na simulação de O3 e NO2 para um período no verão de 

2001. A informação referente aos dados meteorológicos é fornecida pelo Centro Europeu de 

Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), e o inventário de emissões utilizado foi 

obtido com uma metodologia top-down atualizada para o ano de simulação. A resolução para 

as cidades do Porto e Lisboa foram: grid horizontal de 10 km e grid vertical de camadas de 

pressão sigma-hexagonais com um modelo de topo a 700 hPa. 
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Os resultados obtidos pelos investigadores mostram que o modelo é capaz de reproduzir 

episódios de NO2 e O3 que ocorreram durante o período de verão simulado. Concluíram ainda 

que o “erro médio e a correlação melhoram quando consideraram a soma do foto-oxidante em 

vez dos poluentes individuais, indicando que uma parte significativa do erro do modelo se deve 

à falta de representatividade das estações de monitoramento ou a imprecisões no inventário de 

emissões”. 

 Além de ser usado em Portugal o modelo é também explorado pela França. 

 

EMEP 

 

O EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) é um modelo Euleriano 

de transporte químico desenvolvido no Instituto Meteorológico Norueguês no âmbito do 

programa EMEP (Convenção das Nações Unidas sobre Poluição Atmosférica Transfronteiriça 

a Longa Distância) (Kukkonen et al., 2012). Modela a dispersão atmosférica e a deposição 

regional de compostos acidificantes e eutróficos (S, N), O3 ao nível do solo e material 

particulado. O sistema do modelo EMEP MSC-W permite várias opções no que diz respeito 

aos esquemas químicos utilizados e à possibilidade de incluir a dinâmica dos aerossóis 

(Copernicus, 2016b). 

O EMEP difere de outros modelos devido à avaliação do componente estomático da 

deposição total de O3. O componente estomático constitui uma proporção significativa do 

depósito total de O3 especificamente durante os períodos de verão, quando a vegetação é mais 

fisiologicamente ativa. A adaptação do EMEP permite que seja incorporado um módulo de 

deposição a seco para mapeamento e modelação em escala europeia dos fluxos de deposição de 

ozono (Emberson et al., 2001). 

O modelo avalia a resistência da camada atmosférica e do O3 com o cálculo da 

velocidade de deposição seca realizada de acordo com uma formulação padrão. A aplicação 

deste modelo permite que os cálculos das concentrações de O3 no ambiente sejam feitos através 

das componentes estomáticos e não estomáticos da deposição total de O3. A capacidade de 

estimar os fluxos de O3 estomático (de acordo com o tipo de vegetação, fenologia e localização 

espacial) que são consistentes com as avaliações das concentrações de O3 atmosférico será útil 

em futuras avaliações dos impactes do O3ozono na vegetação (Emberson et al., 2001). 
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Wieser e Emberson (2004) usaram o modelo para estimar o fluxo e absorção de 

O3 pelas árvores das florestas na europa central. Como anunciado anteriormente existe um 

impacte negativo do O3 nas árvores nas floresta devido ao fluxo do poluente através dos estomas 

e da exposição externa (Berrang, Meadows e Hodges, 1995;Wieser e Emberson 2004). Dentro 

deste modelo, a condutância estomática é a variável chave, pois determina a quantidade de O3 

absorvida pelas folhas. 

O EMEP abrange o domínio europeu numa projeção geográfica com resolução 

horizontal de 0,25°latitude x 0,125°longitude. Verticalmente, o modelo usa 20 níveis definidos 

como coordenadas sigma. Os 10 níveis mais baixos do modelo estão dentro do PBL e o topo 

do domínio do modelo está em 100 hPa (Copernicus, 2016b). 

O sistema de previsão do EMEP utiliza para as previsões meteorológicas do sistema IFS 

do ECMWF. As previsões do ECMWF não incluem a precipitação 3D, que é necessária pelo 

modelo EMEP-CWF. Este modelo possui módulos especificados para O3, CO, NO, NO2, CH4, 

HNO3, SO2, isopreno, C2H6, alguns COVs, sal marinho, pó do deserto do Shara e SO4 

(Copernicus, 2016b).  

EURAD-IM 

O EURAD (European Air Pollution and Dispersion model) é um modelo de químico de 

previsão de clima (CTM) (Borrego et al., 2011) Euleriano (Monteiro et al., 2012) para pesquisa 

e avaliação da qualidade do ar. O sistema do modelo foi desenvolvido no Instituto Rhenish para 

Pesquisa Ambiental (RIU) na Universidade de Cologne, Alemanha (Kukkonen et al., 2012). O 

sistema de previsão de qualidade do ar da EURAD consiste em três componentes principais:  

• MM5/WRF para prever as variáveis meteorológicas (Kukkonen et al., 2012; Copernicus

2016b);

• Módulo de Emissões EURAD (EEM) para calcular a distribuição temporal e espacial

das taxas de emissão dos principais poluentes (Kukkonen et al., 2012);

• pré-processadores EEP e PREP para preparação de dados e observações de emissões

antropogénicas (Copernicus, 2016b);
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• Modelo de Transporte Químico da EURAD (EURAD-IM) para prever as concentrações 

e deposição dos principais poluentes atmosféricos (Copernicus, 2016b). 

Para as condições iniciais e de limite, o GFS do NCEP (Centros Nacionais de Previsão 

Ambiental, Global Forecast System) é interpolado na grid dos domínios MM5. O alinhamento 

permite a modelação consistente de escalas locais para continentais. A informação geográfica 

(por exemplo, orografia, tipo de uso da terra) é retirada da base de dados do United Sates 

Geological Survey (USGS) (Kukkonen et al., 2012). 

Para cobrir o domínio CAMS é usada uma resolução horizontal de 15 km. Verticalmente, a 

atmosfera é dividida por 23 camadas de coordenadas de sigma que seguem o terreno entre a 

superfície e o nível de pressão de 100 hPa. Cerca de 15 camadas estão abaixo de 2 km de altura. 

A espessura da camada mais baixa é de cerca de 35 m. Tanto o modelo EURAD-IM CTM 

quanto o modelo WRF usam a mesma projeção conformada de Lambert e a resolução horizontal 

e vertical das variáveis (Copernicus, 2016b). 

O EURAD utiliza o RADM2 e O RACM para o cálculo dos processos químicos e o MADE 

(modelo Modal Aerosol-Dynamics para EURAD) para o processamento de aerossol. 

(Kukkonen et al., 2012). 

 A equipa de investigadores portugueses utilizara este modelo para estudaram os 

episódios de poluição ligados ao O3 e à qualidade do ar para o nordeste transmontano. Monteiro 

et al. (2012) no sistema de modelação da qualidade do ar recorreram ao modelo meteorológico 

MM5 e ao modelo de transporte químico da extensão do EURAD-IM. As opções selecionadas 

para o MM5 foram baseadas em estudos de validação e sensibilidade previamente realizados 

em Portugal e na Península Ibérica. Centraram os estudos para dar respostas as elevadas 

concentrações de O3 que se fazem sentir na zona montanhosa no norte de Portugal. Para isso 

definiram o modelo EURAD a duas escalas: para uma resolução horizontal de 125×125 km e 

1× 1km com uma relação de aninhamento de 5 (Monteiro et al., 2012). 

O período de estudo para julho de 2005 na estação de controlo da qualidade do ar do Douro 

Norte. Como resultados obtiveram níveis elevados de O3 com valores horários superiores a 350 

µg/m3 devido ao transporte de O3 e dos seus precursores para esta área. Outro fator que esta 

equipa aponta para os picos de O3 é a junção da brisa local da montanha e das condições de 

subsidência, a circulação da brisa marítima que transporta poluentes das áreas costeiras urbanas 

e industrializadas que chegam ao local ao final da tarde (Monteiro et al., 2012).  
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O modelo é usado principalmente para avaliações da qualidade do ar ambiente na 

Alemanha. 

FARM 

O FARM (Flexible Air-quality Regional Model) deriva do modelo STEM (Enxofre 

Transport and dEposition Model) (D’Elia et al., 2009) e mais tarde foi desenvolvido como um 

projeto independente da ARIANET (Giuseppe Calori, 2011). O desenvolvimento do modelo é 

atualmente apoiado pela ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) dentro 

do projeto italiano MINNI (Modello Integrato Nazionale a supporto della Negoziazione 

Internazionale sui temi dell'inquinamento atmosferico) financiado pelo Ministério do Meio 

Ambiente italiano (Kukkonen et al., 2012).  

O modelo tridimensional Euleriano (G Calori e SiIibello 2009) é utilizado para casos de 

estudos na investigação da formação do poluente e processos de acumulação, dispersão, 

transformação e deposição de poluentes reativos (gases e aerossóis). A flexibilidade do modelo 

proporciona ao estudo da qualidade do ar a opção de duas resoluções horizontais: Europa com 

uma grid de 48 km e para Itália 12 km (Giuseppe Calori, 2011).  

O FARM funciona operacionalmente, na ARIANET, juntamente com o modelo 

meteorológico RAMS (Regional Atmospheric Model System) (G Calori e SiIibello 2009; 

Giuseppe Calori 2011) para produzir previsões de tempo de produtos químicos em escala 

nacional. O modelo é executado por algumas Agências Regionais de Proteção Ambiental 

(ARPA) da Itália para produzir análises e previsões químicas do clima. Em particular, o ARPA 

usa o FARM e o ECMWF para calcular análises químicas climáticas em near real time 

(Kukkonen et al., 2012). 

Mircea et al. (2014) levaram a cabo uma avaliação abrangente do sistema de modelação 

AMS-MINNI para o ano de 2005, sobre a península italiana, as ilhas da Sicília e Sardenha. Em 

estudo estiveram as espécies gasosas de O3 e NO2 e PM10. Recorreram a estações de 

monitoramento da qualidade do ar das zonas rurais, urbanas e suburbanas, com o objetivo de 

“compreender o comportamento do FARM nas áreas que não são diretamente afetadas por 

fontes de poluição antropogénicas”.  
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Os resultados deste grupo de pesquisa amostram: 

• as concentrações medidas de O3 são geralmente bem reproduzidas pelo modelo, 

com a melhor concordância entre as simulações do modelo e as observações nas 

estações rurais; 

• as concentrações médias anuais de PM10 simuladas são geralmente inferiores às 

observadas. Porém as simuladas do FRAM e as observações nas estações 

urbanas e suburbanas são comparáveis;  

• as concentrações do NO2 simuladas pelo modelo são baixos em comparação as 

concentrações em todas as estações, mas dá uma variabilidade semelhante à 

observada.  

Outra equipa de investigadores liderada por Silibello et al., (2008a) analisou a 

distribuição espacial de um episódio de PM10 no inverno, para uma área metropolitana de Milão. 

Para esta análise o software do modelo incluiu um pré-processador de emissão para distribuir 

dados de o inventário de emissões regionais, um modelo meteorológico de diagnóstico acoplado 

a um módulo micrometeorológico e ferramentas de visualização e pós-processamento de dados.  

O modelo FARM serviu-se de dois módulos de aerossol: o módulo de aerossol modal 

aero3 implementado na estrutura CMAQ e o módulo de aerossol aero0 como descrevem 

Silibello et al., (2008a). Ambos os módulos testados mostram uma boa concordância com as 

concentrações observadas. Os resultados sugerem que “o desempenho dos módulos do FARM 

são aceitáveis […] na modelação e reprodução dos níveis de PM10 pois existe uma boa 

concordância com os dados coletados na área urbana de Milão”. 

Em 2007, Gariazzo et al., realizaram simulações no núcleo urbano de Roma com o 

FARM para estudar os episódios de poluição de inverno e verão. Os dados de input foram, o 

inventário completo das emissões (incluindo o fluxo de tráfego da rede de ruas de Roma), dados 

de meteorologia (modelos de prognóstico e diagnóstico, utilizando dados experimentais 

coletados durante as campanhas de campo). 

Para avaliar a capacidade do modelo FARM, este último grupo, comparou os resultados 

modelados com os dados de qualidade do ar observados para diferentes poluentes de áreas 

urbanas e rurais. Gariazzo et al., (2007) indicaram o bom desempenho do FARM na previsão 

das concentrações de O3 e NO2, mostrando uma boa reprodução dos picos diários e suas 

variações diurnas. O modelo também mostrou uma boa capacidade de reproduzir a magnitude 
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das concentrações voláteis de alcano, compostos aromáticos e carbonílicos, carbono elementar 

(CE), nitrato (NO3) e amonio (NH4
+). No entanto o modelo desempenha uma baixa performance 

para prever as concentrações de sulfato (SO4 2) e da matéria orgânica (MO).  

Gariazzo et al., (2007) tal como Mircea et al., (2014) referenciam que, os resultados do 

modelo para as PM10 revelaram a “tendência de subestimar os valores observados”.  

O modelo é usado principalmente para avaliações da qualidade do ar ambiente na Itália. 

HYSPLIT 

O HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) 

desenvolvido pelo NOAA do Air Resources Laboratory (ARL) (Ngan et al., 2018) é um modelo 

híbrido com abordagens de cálculo diferentes (Stein et al., 2015). O HYSPLIT Lagrangeano 

usa um referencial móvel para os cálculos de advecção e difusão à medida que as trajetórias ou 

massas de ar se movem de sua localização inicial. A metodologia Euleriano usa uma grid 

tridimensional fixa para calcular as concentrações das espécies de poluentes (Stein et al., 2015). 

O modelo HYSPLIT foi desenvolvido principalmente para determinar trajetórias simples 

de massas de ar, bem como complexas simulações de transporte, dispersão, transformação 

química e de deposição. Uma aplicação comum é uma análise da trajetória posterior para 

determinar a origem das massas de ar e estabelecer relações fonte-recetor. Alguns exemplos 

das aplicações incluem rastreamento e previsão da liberação de material radioativo, poeira 

levada pelo vento, poluentes emitidos por fontes de fixas e móveis, espécies biogénicas e cinzas 

vulcânicas (Stein et al., 2015). 

Os dados meteorológicos de entrada são produzidos pelo modelo operacional WRF 

(Ngan et al., 2018) contudo o modelo CTM 3D está programado para fazer a leitura dos 

modelos NWP MM5, RAMS e ECMWF (Stein et al., 2015). A resolução do modelo para uma 

grid horizontal é de 0,1° de latitude x 0,1° de longitude com 23 níveis verticais. O domínio do 

modelo cobre 100° de longitude e 80° de latitude. O HYSPLIT é capaz de realizar a medição 

de 3000 partículas por hora a 100 m acima do nível do solo (Ding et al., 2013) . 

A modelação da dispersão de poluentes do HYSPLIT Lagrangiano já foi estudada por vários 

investigadores. Han et al. (2005) no cálculo de fontes de mercúrio em Nova York; Becker et 
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al. (2007) cálculo híbrido do modelo para mapear radionuclídeos antropogénicos; e para 

identificar as origens do CO e de O3 em Hong Kong, Ding et al. (2013). 

Tal como os investigadores anteriores, Shan et al., (2009) estudaram a origem dos episódios 

de O3 para Jinan, uma área urbana localizada entre o rio Delta do Yangtze e a região de Beijing-

Tianjin, no leste da China. Os episódios de O3 foram analisados pelo modelo HYSPLIT para 

inferir qualquer transporte de longa distância e dados meteorológicos para deduzir o potencial 

local de formação de O3. Os resultados mostram que, a maioria dos episódios de poluição, 

provocados pelo O3, foram causados pela produção fotoquímica local (induzida por insolação 

e altas temperaturas), acumulação de poluentes (induzida pela reduzida precipitação e baixa 

velocidade do vento) e o transporte de poluentes das regiões poluídas poderia influenciar 

significativamente a qualidade do ar no local, especialmente na região do Delta do Yangtze 

(Shan et al., 2009).  

Em Portugal este modelo foi explorado por Monteiro et al. (2016), Carvalho et al. 

(2010), Monteiro et al. (2012), Borrego et al. (2016) e Evtyugina et al. (2009). Ambos os 

investigadores usaram o modelo HYSPLIT para traçar o percurso do O3 no nordeste 

transmontano.  

Monteiro et al., em 2012 e 2016 para caracterizar os episódios de O3 selecionados para 

o estudo, durante três dias registaram as trajetórias para níveis de altitude diferentes (100, 500 

e 1000 metros acima do nível do mar). O modelo usa dados meteorológicos da grid do projeto 

de reanálise global NCAR-NCEP. Monteiro et al., (2012) da análise dos “retroprojetores 

revelam que as massas de ar vinham da Espanha, principalmente através do Planalto Ibérico, 

com pequenas diferenças em cada padrão diário”. No ano de 2016 a similaridade entre os 

estudos mantém-se. Monteiro et al., (2016) indicaram que, a análise “retrógrada das trajetórias 

revela semelhanças entre os episódios de O3 com massas de ar provenientes do Norte (regiões 

de Galiza e Castela e Leão)”.  

Carvalho et al., (2010) assentaram trajetórias cinemáticas de três dias para uma latitude 

de 1000 metros acima do nível do mar, em Lamas d'Olo, para os dias de episódios de O3 

selecionados. Os dados meteorológicos utilizados para o cálculo das trajetórias provêm do 

arquivo "GDAS" derivado do Sistema Global de Assimilação de Dados do Centro Nacional de 

Previsão Ambiental (NCEP), com uma resolução horizontal de 1,0° e uma resolução de 

temporal de 3 horas. Esta equipa sugere duas características podem levar a um aumento da 
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produção fotoquímica e ao transporte de poluentes da Espanha para Portugal: os campos 

atmosféricos obtidos sugerem uma anomalia de temperatura acima da Península Ibérica, e um 

padrão no fluxo do vento NE durante o verão observável no Norte de Portugal e na Galiza, em 

Espanha.  

Borrego et al., (2016) identificaram um conjunto de 61 dias, agrupados em oito 

episódios (com duração entre 3 e 17 dias) para analisar detalhadamente as trajetórias regressivas 

das massas de ar usando o modelo HYSPLIT para posterior modelação da qualidade do ar. Com 

esta técnica foi possível identificar as fontes, para os episódios de O3 mais relevantes, identificar 

as principais regiões de origem e os principais setores de atividade responsáveis pelos valores 

de ozono neste local. Os resultados da modelação apontaram que os valores de fundo 

contribuem com mais de 50% para a concentração de O3 medida, seguidos pelos setores de 

transporte e residencial.  

Evtyugina et al. (2009) reforçaram os estudos na determinação dos níveis dos COV. Em 

Lamas de Olo, as concentrações totais de COV não excederam 50 μg/m-3 durante todo o período 

de medição. Como a maioria destes compostos apresentam uma baixa reatividade fotoquímica 

e um maior tempo de residência, um aumento nas concentrações pode influenciar o transporte 

atmosférico em escala sinótica. Pelo modelo HYSPLIT verificou-se que o transporte de massas 

de ar marinho de Norte e Nordeste da Península Ibérica foi predominante durante todo o período 

de amostragem.  

É indicado no artigo de Borrego et al., (2016) a “necessidade de estratégias regionais e 

transfronteiriças para reduzir as concentrações de fundo, além de ações locais sobre transporte 

rodoviário e combustão residencial em regiões urbanas (a área metropolitana do Porto)”. 

LOTOS-EUROS 

O modelo LOTOS-EUROS (LOng Term Ozone Simulation - modelo EURopean 

Operational Smog) foi desenvolvido por duas associações. A Organização Holandesa de 

Pesquisa Científica Aplicada (TNO) desenvolveu o modelo LOTOS e o Instituto Nacional de 

Saúde Pública e Meio Ambiente (RIVM) desenvolveu o modelo EUROS (Kukkonen et al., 

2012). O LOTOS-EUROS é um modelo CTM 3D destinado a simular a poluição do ar na 

troposfera inferior. O modelo é utilizado principalmente para estudos para a estimativa da 
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poluição do ar por matéria particulada e gases (O3 e NO2) (Copernicus, 2016b). Porém é capaz 

de modelar o percurso de espécies de poluentes como foto-oxidantes, aerossóis, metais pesados 

e POPs na Europa (Kukkonen et al., 2012).  

O LOTOS-EUROS é usado operacionalmente para prever a poluição do ar na Europa e na 

Holanda, impulsionado pela meteorologia do ECMWF IFS (Kukkonen et al., 2012; Copernicus, 

2016b). O modelo é usado para realizar previsões europeias de 72 h (duas vezes ao dia) com 

uma grid horizontal de 15 km a 30 km. Sobre a Holanda o modelo é executado com uma grid 

horizontal de 15 km, incluindo a assimilação de dados de O3 (Kukkonen et al., 2012).  

Curier et al., (2012) investigaram a assimilação de medições do ozono insitu, na 

primavera e verão de 2007, para reanálises e previsão. Os resultados para a reanálise do O3 

mostram uma performance positiva no desempenho do LOTOS-EUROS quando comparado às 

medições.  

O modelo é usado principalmente para avaliações da qualidade do ar ambiente na Holanda. 

 

MATCH  

 

O modelo MATCH (Multi-scale Atmospheric Transport and Chemistry) é um modelo 

Euleriano tridimensional desenvolvido no SMHI (Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco) 

(Kukkonen et al., 2012). Considera-se um modelo CTM offline com um design flexível, 

albergando dados meteorológicos e resoluções diferentes e possui, ainda, uma variedade de 

esquemas alternativos para química e deposição (Copernicus, 2016b). 

A resolução do modelo é obtida a partir dos dados meteorológicos de entrada, ou seja, 

a resolução vertical é idêntica ao modelo operacional do ECMWF associado a coordenadas 

verticais híbridas (52 camadas verticais do ECMWF até ao topo de 8000 m de altura). A 

resolução horizontal é definida pelo sistema meteorológico do MARS (resolução de 0,2°) 

(Copernicus, 2016b). O modelo é utilizado para a avaliação da qualidade do ar na Suécia e na 

região do Mar Báltico e para as previsões de radioatividade em caso de emergências nucleares 

na Europa (Kukkonen et al., 2012). 

O MATCH inclui módulos que descrevem emissões, advecção, mistura turbulenta e 

deposição seca e húmida. Dependendo da aplicação, módulos específicos descrevendo química 
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ou dinâmica de aerossol podem ser adicionados. O design MATCH possui resolução horizontal 

e vertical flexível e permite um número arbitrário de compostos químicos. O esquema de 

advecção Bott é de quarta ordem na horizontal e segunda ordem na vertical (Kukkonen et al., 

2012).  

O atual sistema operacional MATCH para CWF consiste em dois componentes, 

impulsionados pelos constituintes de meteorologia HIRLAM e ECMWF (Kukkonen et al., 

2012).  

• O MATCH-HIRLAM usa dados meteorológicos fornecidos pelo modelo HIRLAM que

está operacional no SMHI. O MATCH-HIRLAM é voltado principalmente para o ozono

e é executado uma vez ao dia. A resolução do modelo compreende quase toda a Europa

com uma grid horizontal de 44 km (Kukkonen et al., 2012);

• O MATCH-ECMWF faz parte do projeto regional GEMS/MACC e usa os dados

meteorologicos do ECMWF IFS. Atualmente é operado com uma grid horizontal de

0,5° e 0,2° (desde 2011) e fornece previsões de 72 h dos poluentes O3, NO, NO2, CO,

SO2, PM2.5, PM10, e visibilidade e profundidade ótica do aerossol (AOD) (Kukkonen et

al., 2012).

Langner et al. (2005) usaram o MATCH para avaliar o “impacto regional das alterações

climáticas para a distribuição e deposição de poluentes atmosféricos na Europa”. Configuraram 

o modelo com dados meteorológicos de 10 anos para prever os efeitos das alterações climáticas.

As simulações do MATCH indicam um impacto potencial das alterações climáticas ao nível

regional tanto na deposição de azoto oxidado como nas concentrações de ozono à superfície.

As simulações mostram um aumento do ozono à superfície expresso por AOT40 e um 

máximo diário para o sul e centro da Europa do e uma diminuição das concentrações do ozono 

no norte da Europa, segundo Langner et al. (2005).  

O modelo é usado principalmente para avaliações da qualidade do ar ambiente na Suécia. 
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MM5/WRF-CMAQ  

 

O modelo CMAQ (Community Multiscale Air Quality) (Steiner et al., 2006), 

desenvolvido por United States Environmental Protection Agency, inclui um conjunto de 

esquemas químicos. O CMAQ foi projetado para avaliar o impacto de múltiplos poluentes, 

incluindo o O3 troposférico e outros oxidantes, material particulado e espécies de deposição 

ácida para escalas temporais de uma hora a anos (Kukkonen et al., 2012). 

O CMAQ é um modelo CTM 3D (Steiner et al., 2006) associado a vários modelos 

meteorológicos, incluindo MM5, Eta e WRF. O MM5-CMAQ é usado, por exemplo, para 

fornecer previsões de 72h para informações diárias máximas das espécies O3, NO2, CO, SO2, 

PM10, PM2.5 e NH3. O CMAQ também é usado operacionalmente para prever a poluição 

resultante de centrais industriais dos poluentes como SO2 e PM10 (Kukkonen et al., 2012). O 

modelo tem uma resolução horizontal de 4 km e 27 camadas de sigma verticais que seguem o 

terreno desde a superfície até aproximadamente 100 mb, sendo a primeira camada próxima da 

superfície de aproximadamente 20 m (Steiner et al., 2006).  

Steiner et al., (2006) usaram o CMAQ para realizar uma simulação de qualidade do ar de 5 

dias no norte da Califórnia. Neste estudo, o foco foi direcionado para a química da fase gasosa 

de modo a entender o impacto das alterações climáticas futuras na produção de ozono. A 

química da fase gasosa é representada com o mecanismo químico SAPRC99 e o solver químico 

SMVGEAR. Foi adicionado do mecanismo químico o metilbutenol (MBO) e os seus produtos 

de oxidação, que incluem aldeídos, acetona, ácido fórmico e CO. O modelo meteorológico para 

este estudo foi o MM5. Os resultados mostraram que as alterações climáticas esperadas 

relacionadas com a temperatura, o vapor de água atmosférico e as emissões de COV biogénicos 

causam individualmente um aumento de 1 a 5% no pico diário de ozono.  

O modelo é usado principalmente para avaliações da qualidade do ar ambiente na Espanha 

e no Reino Unido. 
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MOCAGE 

O MOCAGE (ModÈle de Chimie Atmosphérique À Grande Echelle, Model of 

Atmospheric Composition at Large Scales) é um modelo CTM de multi-escala tridimensional 

(Copernicus, 2016b; Massart et al., 2005). Foi desenvolvido pela Météo-France para aplicações 

de pesquisa e operacionais (Massart et al., 2005). O MOCAGE faz uma avaliação da poluição 

transfronteiriça, assimilação de medidas remotas de composição atmosférica e estudos sobre o 

impacto das emissões antropogénicas (Kukkonen et al., 2012;Copernicus, 2016b).  

O MOCAGE tem a flexibilidade de ser executado em diferentes configurações com 

diferentes parametrizações, dependendo de sua aplicação (Copernicus, 2016b). O MOCAGE 

considera simultaneamente a troposfera e a estratosfera à escala planetária e sobre subdomínios 

de área limitada a uma resolução horizontal mais alta, fornecendo o modelo (por defeito) as 

suas próprias condições de contorno químico dependentes do tempo. Para a Produção Regional 

CAMS, a configuração MOCAGE compreende um domínio global (resolução de 2°) e o 

domínio regional (0,2° de resolução) (Kukkonen et al., 2012; Copernicus, 2016b; Massart et 

al., 2005) e na França a grid horizontal é 0,1° (Kukkonen et al., 2012). Na vertical, 47 níveis 

híbridos (σ, P) vão da superfície até 5 hPa (Copernicus, 2016b; Massart et al., 2005), com 

aproximadamente 8 níveis na Camada Limite Planetária (ou seja, abaixo de 2 km), 16 na 

troposfera livre e 24 na estratosfera. A espessura da camada mais baixa é de cerca de 40m 

(Copernicus, 2016b). 

O modelo MOCAGE fornece as suas próprias condições de contorno químico 

dependentes do tempo. As previsões de 72 h são entregues diariamente aos utilizadors do 

Prév'Air, incluindo O3, precursores e aerossóis. O MOCAGE é também executado diariamente 

no contexto de projetos de atmosfera GMES, GEMS e MACC, participando no sistema de 

previsão  (Kukkonen et al., 2012). Assimila observações de superfície insitu de O3, NO2 e PM10 

para reanálises (Copernicus, 2016b). 

Massart et al., (2005) investigou a distribuição de espécies vestigiais com ênfase no teor 

de ozono. O trabalho relata experiências positivas de assimilação de perfis verticais de O3 

realizado com MOCAGE, bem como a capacidade deste modelo trabalhar com outras espécies. 

O modelo é usado principalmente para avaliações da qualidade do ar ambiente na Espanha, 

França e Roménia. 
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SILAM  

 

O sistema de modelação SILAM (System for Integrated modeLling of Atmospheric 

coMposition) (Finnish meteorological Institute, 2014) inclui núcleos Kernel dinâmicos de 

Euleriano e Lagrangiano (Kukkonen et al., 2012; Finnish meteorological Institute, 2014), 

8 módulos de transformação físico-química (formação de aerossóis secundários, formação de 

ozono na troposfera e estratosfera, decaimento radioativo, dinâmica de aerossóis no ar, 

transformações de pólen) (Finnish meteorological Institute, 2014). As aplicações do modelo 

variam de escala global a meso-beta (espaçamento entre linhas de até 1 km) 

(Kukkonen  et  al., 2012). O SILAM é um modelo de dispersão global a meso-escala 3D e 4D 

desenvolvido para aplicações como composição atmosférica, qualidade do ar e suporte de 

decisão de emergência, bem como para soluções de problemas de dispersão inversa (Finnish 

meteorological Institute, 2014). 

O modelo foi utilizado operacionalmente nos projetos GEMS, MACC, PROMOTE e 

PASODOBLE. As espécies previstas incluem as concentrações de O3, NOx, SOx, NHx, COVs, 

sal marinho, PM2.5 e PM10, poluição gerada pelos incêndios florestais e para aerossóis 

biogénicos selecionados, como o pólen (Kukkonen et al., 2012; Finnish meteorological 

Institute, 2014). Foi aplicado para avaliar a dispersão de emissões primárias de PM2.5 em toda 

a Europa e em mais detalhes sobre a Finlândia, e para avaliar os impactos adversos à saúde 

resultantes (Kukkonen et al., 2012). 

A informação meteorológica é extraída do Instituto Meteorológico Finlandês (FMI) do 

modelo de previsão do tempo HIRLAM (que é usada para as previsões do Sistema Integrado 

do ECMWF IFS) (Sofiev et al., 2006) e a partir das simulações regionais do modelo AROME 

(Aplicações de Pesquisa para Operações em Mesoescala) para a Finlândia do Sul e os Estados 

Bálticos. Os outputs são gerados de 54h e 72h para a Finlândia, os países bálticos e a Europa 

(Kukkonen et al., 2012).  

A geometria do espaçamento do modelo tem como grid horizontal 0,1°latitude x 

0,1°longitude. No que diz respeito à resolução vertical o SILAM usa uma abordagem multi-

vertical com a grid igual ao NWP do IFS: níveis híbridos de 69 a 137. As transformações 

químicas e os fluxos verticais são calculados com base em 9 camadas verticais, com a espessura 

de 25 m para a camada mais baixa (Copernicus, 2016b).  
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Sofiev et al., (2006) comparou e avaliou o sistema de modelação e dispersão SILAM 

com os dados ETEX (European Tracer Experiment). Para comparação dos resultados do 

SILAM com os dados ETEX, foram utilizadas “medidas estatísticas relativas ao tempo e ao 

espaço: (i) coeficiente de correlação temporal e figuras representativas da evolução do tempo 

de pluma; (ii) os desvios absolutos e relativos que refletem o tamanho da pluma e a distribuição 

de massa dentro dela; e (iii) o erro da raiz quadrada média como uma característica geral do 

desempenho do modelo”.  

Os resultados desta pesquisa feita por Sofiev et al., (2006) revelaram que o modelo 

alcançou os objetivos impostos; estava em conformidade com os principais critérios de 

qualidade da ETEX. No entanto, o modelo tende a superestimar os picos de concentração dentro 

da pluma de poluentes. Os investigadores adiantaram que os resultados apresentados 

comparados com outros “estudos de avaliação de modelos quantitativos com base nos dados 

ETEX, o desempenho do SILAM pode ser considerado entre os melhores”. 

O modelo é usado principalmente para avaliações da qualidade do ar ambiente na Finlândia, 

Estónia, Rússia, Lituânia e Espanha. 

STOCHEM 

O STOCHEM é um modelo CTM 3D Lagrangiano, originalmente descrito pelos 

módulos químico: misturas convectivas, deposição superficial e emissões de vegetação. A 

resolução do STOCHEM possui uma grid horizontal de 5° latitude x 5°longitude e uma grid 

vertical de, com 9 níveis verticais igualmente espaçados, de espessura 100 hPa (Collins et al., 

2000; Stevenson et al., 2005; Doherty et al., 2006; Derwent et al., 2018). 

O domínio STOCHEM é dividido em 50.000 parcelas iguais de massa de ar derivados 

do Modelo de Circulação Geral (GCM) HadAM3, usando o método Runge – Kutta de quarta 

ordem. Isto é, a cada 1h de advecção, os ventos são linearmente interpolados para a posição de 

cada parcela na horizontal e usando interpolação cúbica na vertical (Collins et al., 2000; 

Stevenson et al., 2005; Derwent et al., 2018) 

O modelo é capaz de simular com sucesso as características dos registos observacionais 

de ozono. As emissões interativas de NOx são baseadas nas parametrizações (Stevenson et al., 

2005).  
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Collins et al., (2000) estudaram o modelo na Europa para avaliar a formação do ozono 

e a sua influência à escala regional, para o período 1996-2015. Indicaram que o ozono 

aumentará em cerca de 10% entre 1992 e o ano de 2015 sendo as concentrações de ozono, 10 

ppb, mais altas durante o verão.  

Stevenson et al., 2005 e Doherty et al., (2006) empregaram o modelo 

HadAM3/STOCHEM para investigar como a Oscilação do Sul do El Niño (ENSO) influencia 

o O3 troposférico e os seus precursores, principalmente através de alterações na distribuição da 

convecção (Stevenson et al., 2005). Neste artigo é-nos citado que a “coluna troposférica de O3 

(TCO) diminui no leste e centro do Pacífico e aumenta na Indonésia Ocidental”, consequência 

da circulação e das alterações convectivas durante o El Niño. 

Os resultados obtidos das simuladas para os eventos do El Niño mostram que o NOx na 

troposfera diminui na Indonésia e, geralmente, sobre a América do Sul como resultado da 

convecção e relâmpagos suprimidos sobre essas regiões terrestres. Estas mudanças da espécie 

NOx durante o El Niño modificam a produção e destruição química do O3 (Doherty et al., 

2006). 

 

WRF-CAMx 
 

O CAMx (Comprehensive Air Quality Model) é um modelo CTM 3D (Liora et al., 2016) 

fotoquímico Euleriano que permite uma avaliação integrada da poluição do ar gasoso e 

particulado em muitas escalas, variando de continental a suburbanas. (Borrego et al., 2016). A 

resolução do modelo é de grid horizontal 15km e 15 camadas verticais até uma altura 7 km. 

(Kukkonen et al., 2012; Borrego et al., 2016) 

Borrego et al., (2016) iniciaram o estudo do artigo: “Air quality plan for ozone: an 

urgent need for North Portugal” pelo rastreamento do percurso do ozono no nordeste 

transmontano e à posteriori pela modelação utilizando o modelo acoplado WRF-CAMx. O 

modelo de qualidade do ar WRF-CAMx foi aplicado para a avaliação e interpretação das 

distribuições de concentração de O3 para os conjuntos de 61 dias já mencionados anteriormente.  

Liora et al., (2016) usou o sistema acoplado de qualidade do ar WRF-CAMx para 

investigar o impacto das fontes naturais sobre os níveis de matéria particulada na Europa para 

o ano de 2009. As simulações revelam que quando reduzido os níveis de poeiras, partículas de 

sal marinho e emissões biogênicas reduz as concentrações sazonais matéria particulada.  
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Este modelo já foi testado e validado para a região de Portugal, com resultados que 

confirmam um bom desempenho do modelo para a previsão e simulação do O3 e material 

particulado por Monteiro et al. (2013) nos artigos: “Ensemble techniques to improve air quality 

assess- ment: focus on O3 and PM” e “BIAS correction techniques to improve air quality 

ensemble predictions: focus on O3 and PM over Portugal”. 

6.1.2. Modelos numéricos de previsão do tempo 

Os modelos NWP podem ser divididos em modelos hidrostáticos e não hidrostáticos. 

Os modelos hidrostáticos assumem que as acelerações da velocidade vertical são pequenas em 

relação à gravidade. Os modelos não hidrostáticos, por outro lado, são capazes de modelar 

acelerações verticais superiores à gravidade, como as encontradas em convecção profunda e 

húmida. A maioria dos modelos com espaçamentos de grade horizontais menores que 10 km 

são executados usando modelos não hidrostáticos (Kukkonen et al., 2012).  

Dos modelos NWP usados em sistemas europeus de modelação CWF só serão descritos 

neste ponto os que estão associados aos modelos CTM anteriormente descritos.  

ECMWF IFS 

Amplamente considerado como o modelo NWP mais preciso do mundo, o ECMWF 

(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) (ECMWF, 2018b) foi desenvolvido 

a partir de uma ação europeia do COST (European Cooperation in Science and Technology) 

para fornecer previsões meteorológicas globais de médio alcance (Kukkonen et al., 2012). O 

modelo não hidrostático do ECMWF é conhecido como Integrated Forecast System (IFS), com 

uma grid horizontal de 16 km e uma grid vertical de 91 níveis superior a 0,01 hPa. O modelo é 

executado quatro vezes por dia às 00:00, 06:00, 12:00 e 18:00 UTC (Copernicus, 2016b), 

produzindo previsões meteorológicas numéricas globais e outros dados para os nossos Estados 

Membros e Estados Cooperantes e para a comunidade em geral (ECMWF, 2018b).  

O ECMWF fornece serviços à plataforma Copernicus, o CAMS, o Copernicus Climate 

Change Service (C3S) e ao CEMS. O Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio 

Prazo é uma organização intergovernamental independente apoiada por 34 estados (ECMWF, 

2018b). 



Avaliação regional da qualidade do ar ambiente: monitorização e modelação 

86 
 

A principal missão do ECMWF é (ECMWF, 2018b):  

• produzir previsões meteorológicas numéricas e monitorar o sistema terrestre; 

• realizar pesquisas científicas e técnicas para melhorar a habilidade de previsão; 

• manter um arquivo de dados meteorológicos. 

 

GFS 

 

O GFS (Global Forecast System) é um modelo de previsão do tempo produzido pelo 

NCEP (National Center for Environmental Prediction), que pertence ao NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration). O modelo apresenta uma resolução vertical: 64 

níveis sigma. O GFS é executado quatro vezes ao dia: 00h, 06h, 12h e 18h UTC (Borrego et 

al., 2013).  

 

HIRLAM 

 

O HIRLAM (High-Resolution Limited Area Model) deriva de um consórcio de institutos 

meteorológicos europeus (Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Irlanda, Noruega, Holanda, 

Espanha, Suécia e a França como parceiro de pesquisa) (ECMWF, 2018b). O HIRLAM é 

executado para uma variedade de espaçamentos de desde 1,5 km a 50km. É um modelo 

hidrostático, embora também exista uma versão não hidrostática. Três esquemas convectivos 

de parametrização estão disponíveis: STRACO (Soft TRAnsition COnvection), que visa 

produzir uma transição suave entre nuvens convectivas e condensação em grande escala 

(Kukkonen et al., 2012).  

 

MM5 

 

O modelo MM5 (Mesoscale Model) deriva da universidade da Pennsylvania State/ 

National Center for Atmospheric Research (Kukkonen et al., 2012). É um modelo não 

hidrostático (Monteiro et al., 2012) de área limitada que tem sido um dos modelos de 

mesoescala mais usado (Kukkonen et al., 2012). O MM5 proporciona uma flexibilidade na 

escolha de domínios, alinhamentos, resolução da grid e física de modelo (Monteiro et al., 2012). 

Por exemplo, no MM5 é possível escolher entre seis parametrizações convectivas, sete 
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parametrizações de microfísica, seis parametrizações de camada limite planetária, sete 

parametrizações de superfície e quatro esquemas de radiação atmosférica, embora muitos 

desses esquemas sejam desatualizados, excessivamente simples ou inadequado para algumas 

situações climáticas. Como tal, é necessário ter cuidado ao configurar o modelo para garantir o 

desempenho ideal (Kukkonen et al., 2012). 

WRF 

O sucessor do MM5 é a modelo de previsão e pesquisa meteorológica WRF (Weather 

Research and Forecasting model), desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica 

(NCAR) (Borrego et al., 2016). O WRF possui dois núcleos dinâmicos não hidrostáticos, o 

ARW (Advanced Research WRF), desenvolvido principalmente pelo Centro Nacional de 

Pesquisa Atmosférica, e o NMM (Modelo de Mesoescala Não Hidrostática), desenvolvido 

principalmente pela NOAA/Centros Nacionais de Previsão Ambiental. Pelo WRF-ARW é 

possível usar uma área limitada ou domínio global, ao contrário do WRF-NMM pois usa uma 

coordenada vertical de pressão híbrida (Kukkonen et al., 2012).  

É um sistema de previsão de numeração de meteorologia em meso escala é projetado 

para atender às necessidades de previsão operacional e pesquisa atmosférica (Borrego et al., 

2016).  

RAMS 

O modelo RAMS (Regional Atmospheric Modeling System) é um modelo não 

hidrostático (Mircea et al., 2014) de área limitada desenvolvido pela Universidade do Estado 

do Colorado (Kukkonen et al., 2012). O modelo NWP fornece os campos meteorológicos 3D 

por hora com um sistema operacional capaz de abranger parte da Europa Central e do Mar 

Mediterrâneo, com uma resolução de 60 km (D’Elia et al., 2009). Como o MM5, o RAMS 

possui a flexibilidade de escolher os domínios, os espaçamentos de grade e os pacotes físicos 

do modelo (Kukkonen et al., 2012). 

Os dados de entrada são provenientes das análises do ECMWF e observações sinópticas 

de superfície. Os parâmetros de escala da camada limite planetária, as difusividades e as 
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velocidades de deposição das espécies químicas de interesse foram então computadas com um 

módulo de pós-processamento de diagnóstico (D’Elia et al., 2009). 

Em suma, os modelos estudados estão cada vez mais aptos para opções de grid de forma 

a fornecer informações mais precisas. 

• CHIMERE, FARM, STOCHEM, LOTOS-EUROS, WRF-CAMx simulam com sucesso 

o O3 e os seus percursores. 

• MOCAGE, WRF-CAMx, LOTOS-EUROS, FARM também são capazes de simular a 

matéria partícula. 

• EURAD-IM, HYSPLIT, MATCH são indicados para identificar e simular o transporte 

e dispersão dos poluentes. 

• EMEP e o SILAM apresentam caraterísticas nos módulos que cada modelo incorpora 

no seu sistema operacional. O EMEP avalia a componente estomática das plantas para 

cálculo da velocidade de deposição dos poluentes como o caso do O3. O SILAM 

também é um modelo de dispersão a nível global para a modelação da composição 

atmosférica. 
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7. Modelação da qualidade do ar

7.1.Modelo FARM 

Da anterior exposição sobre modelos regionais, o modelo FARM, criado pela empresa 

ARIANET, foi o selecionado de acordo com os objetivos propostos na dissertação. Além disso 

é o melhor modelo operacional para as concentrações de O3 as estações rurais de fundo 

(Gariazzo et al., 2007; Mircea et al., 2014).  

As principais características do FARM incluem (Calori e SiIibello, 2009): 

• Emissão de poluentes por fontes de área e pontuais, com cálculo de aumento de plumas

e atribuição de massa a células de grid verticais;

• Transporte tridimensional por advecção e difusão turbulenta;

• Módulo de nuvem simples ou detalhado;

• Transformação de espécies químicas para fase gasosa química, com configuração de

mecanismo flexível;

• Remoção seca de poluentes dependentes da meteorologia local e do uso do solo;

• Remoção húmida através de processos de eliminação de precipitação;

• Possibilidade de alinhamento unidirecional ou bidirecional com um número arbitrário

de grid computacionais;

• Interface com um sistema de modelação completo para simulações em multiescala de

qualidade do ar.

O código do FARM deriva do STEM, um modelo muito usado nos anos de 1950.

Atualmente o código pode ser configurado para ser usado em uma variedade de aplicações, de 

acordo com características específicas do problema, recursos computacionais e disponibilidade 

de dados (Calori e SiIibello, 2009). 

A preparação dos dados de input do FARM é o processo mais relevante para a 

modelação e simulação. Qualquer erro neste processo pode levar a falsas interpretações e 

informação comprometendo a relevância do output. Para preparar os dados de input é preciso 

ter em atenção aos seguintes pontos necessários ao funcionamento do FARM (Figura 29) 

(Calori e SiIibello, 2009): 
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• Driver meteorológico: obtido por um modelo meteorológico (RAMS). O RAMS adapta 

campos meteorológicos para 2D/3D permitindo gerar dados de input. O modelo, 

também está adaptado para leitura de outros NWP: MM5, Lokal Modell ou WRF; 

• Pré-processador de turbulência e deposição, SURFPRO: gera campos 3D de 

coeficientes de difusão turbulenta horizontal e vertical, e campos de velocidades de 

deposição variáveis para cada espécie, a partir de dados meteorológicos e informações 

sobre o uso da terra; 

• Pré-processador de emissões, Emission Manager – EMMA: permite preparar as 

emissões de entrada na grid, horárias e especificadas (de acordo com o mecanismo 

químico atualmente adotado pela FARM) a partir de um determinado inventário de 

emissões, usando informações cartográficas e de uso da terra;  

• Pré-processador para as Condições Iniciais e de contorno (IC e BC) que permite 

preparar a entrada 3D para o conjunto de espécies a partir de um conjunto de 

observações de uma rede de monitoramento da qualidade do ar. 

Os pós-processadores para análise estatística de campos modelados e extração de dados, 

bem como interface com ferramentas de visualização (AVISU, Savi3-D e outros: GrADS, 

Vis5D) (Figura 29). 

 

Figura 29-Visão esquemática do funcionamento do FARM. (Adaptado: Calori e SiIibello, 2009). 
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No Anexo V foi descrita a arquitetura e os processos físicos generalizada dos modelos 

CTM apontando pontos de interesse para alguns modelos. Neste ponto será escrito a arquitetura, 

os processos físicos e as propriedades específicas ao modelo em estudo (Calori e SiIibello, 

2009; Mircea et al., 2014): 

• Difusão horizontal baseada na abordagem de Smagorinsky ou parametrizações

dependentes da estabilidade. As parametrizações da difusão vertical são diferentes,

baseadas na grid da Camada Limite Planetária (PBL).

• Velocidade da deposição seca (do pré-processador SURFPRO) depende do tipo de

terreno, estação do ano, meteorologia à superfície e humidade da superfície;

• A deposição húmida (precipitação) baseia-se no EMEP;

• O módulo químico é descrito por dois mecanismos implementados através do pré-

processador químico KPP: uma versão atualizada do mecanismo químico implementado

no modelo de deposição de ácido (EMEP), incluindo o tratamento de poluentes

orgânicos persistentes (POPs) e mercúrio; e SAPRC-99. Taxas de reação de fotólise

estimadas usando tabelas simples de consulta ou uma versão on-line do Modelo

Ultravioleta-Visível Troposférico (TUV);

• O módulo aerossol: a) Módulo CMAQ aero3 - para incluir processos de aerossol; e b)

Modelos ISORROPIA e SORGAM para processos de termodinâmica em aerossóis,

respetivamente para espécies inorgânicas e orgânicas.

As emissões horárias utilizadas pelo FARM são produzidas pelo EMMA, o processador

elimina os dados anuais dos inventários de emissões, aplicado aos perfis de atividade diários, 

semanais e sazonais, e perfis de especiação relacionados à atividade (Mircea et al., 2014). 

Igualmente a outros modelos CTM, o FARM possui um ficheiro de iniciação para as 

especificações. As execuções do FARM são dadas por dois ficheiros de inicialização, 

especificando a localização e os nomes dos arquivos de dados, as opções de disponibilidade de 

dados, os parâmetros de cálculo e o tipo de saída a ser produzido: 

1. o ficheiro de inicialização principal (farm.ini) (Anexo VI);

2. o ficheiro de inicialização da espécie (species.ini).

Os ficheiros de input da inicialização principal são os dados gerados pelos pré-

processadores. Resumidamente os dados de input ao FARM para uma grid de 56x72x12 

com frequência de 1 hora, são (Calori e SiIibello, 2009): 



Avaliação regional da qualidade do ar ambiente: monitorização e modelação 

92 
 

• WIND, componentes do vento 3D (U vento zonal m/s), (V vento meridional m/s) e (W 

vento componente vertical m/s); 

• TEMP, componente temperatura 3D em K; 

• DIFF, difusão horizontal e vertical; 

• VD, velocidade para cada uma das espécies químicas 2D em m/s; 

• RH, humidade relativa 3D em %; 

• PRES, pressão 3D em hPa; 

• WVAP, vapor de água 3D; 

• CLOUD, cobertura total de nuvens, base e topo da nuvem e conteúdo de água na nuvem 

2D em g/m3; 

• PREC, taxa de precipitação superficial 2Dem mmh-1; 

• IC, condições iniciais para cada uma das espécies químicas 3D; 

• DIFFEMI, emissões de fontes difusas 2D/3D; 

• POINTEMI, emissões de fontes pontuais. 

Os dados de output são importados diretamente pelo modelo para uma pasta onde consta 

as concentrações das espécies, deposição húmida e seca, e um ficheiro intitulado como 

“Restart” para a reinicialização dos ficheiros de iniciação.  

No decorrer da presente dissertação surgiram dúvidas importantes sobre o 

funcionamento do modelo às quais os autores do FARM mostraram imediata disponibilidade 

para agendar reuniões via Skype para explicação assim como esclarecimento por e-mail.  

Após a instalação do modelo FARM procedeu-se a testes e simulações com um exemplo 

disponibilizado à autora desta dissertação pela ARIANET para entender a dinâmica do modelo 

e compreender as diretrizes que fazem o modelo “correr”. Esse exemplo foi analisado e 

estudado para perceber como funciona a organização dos dados de input do FARM assim como 

quais as ferramentas de software para o pré-processamento; do mesmo modo sucedeu-se uma 

exploração dos dados de output para extração de informação relativa ao exemplo.  

Para continuar o trabalho com o modelo FARM foi solicitado um estágio à empresa 

ARIANET com duração de dois meses. Existe um plano de estágio que foi encaminhado para 

a empresa, com conhecimento dos autores do modelo: Camillo Silibello e Giuseppe Calori. 

Mostraram-se disponíveis, porém deve existir um conhecimento luzidio por parte da autora 

desta dissertação.  
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7.2. Qualidade do ar simulada 

7.2.1. Modelo ECMWF 

O ECMWF promove o NWP global através da colaboração internacional de 34 estados. É 

capaz de fornecer previsões meteorológicas numéricas globais, monitorização da composição 

atmosférica, análise da qualidade do ar, entre outros (ECMWF, 2018b).  

Do ECMWF foram recolhidas a base de dados da monitorização do O3 descrita como 

“coluna total do ozono” para 4 passos temporais: 00h, 06h, 12h e 18h UTC no dia 18 de maio 

de 2014, para uma região que inclui a área de estudo, representada por um retângulo a encarnado 

(confrontar Figura 1). Com auxílio do R Studio foi visualizada a dispersão do O3 em kg/m2

dentro do domínio da Península Ibérica; com uma resolução de 0,125° latitude x 0,125° 

longitude (Figura 30).  

A TCO (Total Column Ozone) é a quantidade de moléculas de O3 contidas numa coluna 

vertical de base unitária que se estende desde a superfície até ao topo do satélite TOMS (Total 

Ozone Mapping Spectrometer).O TCO é medido em Unidades Dobson (DU) e assume como 

valor médio 340 DU O3 (University of Wollongong, 2018). A Unidade Dobson apresenta várias 

correlações das quais para a presente dissertação é importante afirmar que, nas condições PTN 

(nas condições de temperatura e pressão normais), 1 DU = 0,01 mm de altura O3, comprimidas 

pela coluna; e 1 DU = 2,1415  𝑥𝑥 10−5 kg/m2  (ESA, 2011). 

Na observação da Figura 28 é visível a pluma de O3 sobre a Península Ibérica. A figura 

sugere que a pluma de ozono segue no sentido de Noroeste para Sudeste na altura considerada 

pela resolução da grid (12,5km). Em relação à área de estudo as concentrações de O3 variam,  

• Às 00h, a concentração de O3 está compreendida entre os 0,0085 kg/m2 e 0,0090 kg/m2

• Às 06h, a concentração de O3 está compreendida entre os 0,0080 kg/m2 a 0,0085 kg/m2

• Às 12h, a concentração de O3 está compreendida entre os 0,0075 kg/m2 a 0,0080 kg/m2

• Às 18h, a concentração de O3 está compreendida entre os 0,0070 kg/m2 a 0,0075 kg/m2
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Assume-se as unidades Dobson para os valores mais altos de O3 na coluna para cada passo 

temporal: às 00h, 420 DU; às 06h, 397 DU; às 12h, 374 DU; às 18h, 350 DU. 

Concluídas as interpretações verifica-se que os valores DU no dia 18 de maio de 2014 estão 

acima do valor médio de 340 DU. Às 00h a coluna de O3 tinha uma altura de 4mm na troposfera 

e até ao último passo temporal existe uma diminuição de 0,5 mm na altura. Esta diminuição do 

TOC pode ser consequência do aumento da radiação UV (Antón et al., 2011). 

Para podermos comparar os valores facultados pelo ECMWF com as observações na 

estação Douro Norte (subcapítulo 5.1.), representa-se a série temporal de coluna total de O3, 

para o mês de maio de 2014 (subcapítulo 5.1. Figura 11), num ponto de malha numa localização 

aproximada à da área de estudo (subcapítulo 4.2. Tabela 7). Os resultados da serie temporal 

enquadram as concentrações de O3 entre os 0,0075 kg/m2 e os 0,0080 kg/m2, ou seja, 374 DU.  

O estudo do TOC em Portugal foi levado a cabo por Antón et al. (2011). O principal objetivo 

dos investigadores era analisar a estrutura espaço temporal do TOC sobre Portugal com base 

nos resultados obtidos a partir de medições pelo satélite TOMS (Total Ozone Mapping 

Spectrometer da NASA) a longo prazo (1978–2005). Observaram que o ciclo sazonal do TOC 

sobre Portugal tem um comportamento característico na variabilidade sobre as latitudes médias. 

Assim, a amplitude do ciclo anual sobre Portugal “varia de 28,6 DU (37,5°N) a 33,6 DU 

(41,5°N) […], com máxima variabilidade diária do TOC no inverno e mínima no verão, o que 

está associado com a passagem dos sistemas meteorológicos sinópticos durante o inverno”. 

Para saber como é influenciada a possível produção de O3 e como poderá ter sido afetada 

por variáveis meteorológicas recorremos aos modelos HYSPLIT e GFS.  

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/total-ozone-mapping-spectrometer
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/total-ozone-mapping-spectrometer
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Figura 30- Distribuição do O3 (kg/m2) pela região próxima da Península Ibéricacom dados de reanálises do Era-Interim (ECMWF) no dia 18 de maio de 2014 às 00h (a), 06h (b), 12h (c) e as 
18h UTC (d). (Dados obtidos em ECMWF, 2018a).

c 

a b 

d 
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7.2.2. Modelo HYSPLIT 

 

Através do modelo HYSPLIT será possível determinar a origem da trajetória das partículas 

e deduzir a localização inicial da formação de O3 que contribuiu para os episódios mais 

relevantes. A grid usada foi de 0,5°. A Figura 31 representa a trajetória da massa de ar para o 

dia 18 de maio de 2014 para períodos de trajetória de 24h e 100h, das estações Douro Norte 

(DN), Fornelo do Monte (FM) e Fundão (F). A escolha do período de trajetória é de 24h para 

perfazer um dia de análise e as 100h pois é o tempo de residência do O3 na atmosfera (Allen e 

Gholz, 1995).  

A análise das trajetórias retrógradas (backward) (Figura 31) para o dia 18 de maio de 2014 

na estação Douro Norte (DN), Fornelo do Monte (FM) e Fundão (F) é apresentada em dois 

períodos de observação, 24h (a) e 100h (b) para os níveis dos 100m, 500m e 1000m AGL. Na 

observação em conjunto das duas figuras (a) e (b) é possível determinar a origem dos 

precursores do O3. A cor aludida para cada massa de ar é dada de acordo com os níveis em que 

termina no percurso no dia 18 de maio de 2014. 

 
 

Figura 31-Trajetórias retrógradas do modelo HYSPLIT para o período de 24h (a) e de 100h (b) do dia 18 de maio de 2014 na 
estação de monitorização de qualidade do ar Douro Norte (DN), Fornelo do Monte (FM) e Fundão (F). (Fonte: NOAA, 2017) 

  

 

 

a b 
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         F 
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Pela análise individualizada da estação do Douro Norte (DN) a massa de ar sinalizada a 

verde tem origem acima dos 4000m e durante o seu percurso desce gradualmente até aos 1500m 

(fig. 31a), na atmosfera, e acaba nos 1000m no ponto que marca a localização da estação. A 

massa de ar sinalizada a vermelho inicia a trajetória aos 3000m, e no dia 16 de maio toma um 

percurso muito semelhante à massa de ar marcada a azul, terminando aos 500m predefinidos. 

Por sua vez, a massa de ar marcada a azul tem origem abaixo dos 1000m e durante as 100h 

mantem o seu percurso no limiar dos 1000m e, no dia 18 de maio chega aos 100m.  

A análise das trajetórias (backward) na estação Fornelo do Monte (FM) é análoga à da 

estação Douro Norte. A massa de ar sinalizada a verde tem origem acima dos 4000m e durante 

o seu percurso desce gradualmente até aos 1000m (fig. 31a), terminando no ponto que marca a

localização da estação. A massa de ar sinalizada a vermelho inicia a trajetória aos 3000m, desce

abruptamente, e no dia 17 de maio, toma um percurso muito semelhante à massa de ar marcada

a azul, terminando aos 500m, como indica a Figura 31a, atinente às 24h. A massa de ar marcada

a azul tem origem nos 1000m e durante as 100h de análise da trajetória estabiliza nos 100m.

Por último, na estação Fundão (F) a análise das trajetórias (backward) das massas de ar 

identificadas a vermelho e a azul iniciam o seu percurso acima dos 5000m e durante as horas 

seguintes descem acentuadamente até aos 500m (fig. 31b). No dia 17 de maio, ambas as massas 

de ar continuam o percurso abaixo dos 500m, recebem influência do Oceano Atlântico antes de 

entrarem em Portugal, terminando no dia 18 de maio aos 100m (massa de ar vermelha) e aos 

500m (massa de ar azul) (fig. 31 a). A massa de ar marcada a verde tem a sua origem aos 1000m, 

mantendo o seu percurso constante até ao dia monitorizado. 

Os precursores do O3 têm origem no Norte da Europa. Do estudo das Figuras 31a e 31b, 

ambas as massas de ar iniciam o seu percurso no Norte da Europa, atravessam a França e o 

Norte de Espanha, seguem pelo norte da Península Ibérica até ao Oceano Atlântico e por 

influência do vento com direção a Este, as massas de ar entram em Portugal e acabam na 

sinalização da estação. Na interpretação das três estações, a origem de O3 no Norte de Portugal, 

pode ser devido a precursores fotoquímicos emitidos na mesma área e de condições climáticas 

locais favoráveis. Mesmo assim, o caminho das trajetórias das massas de ar aponta para uma 

contribuição dos precursores de O3 e/ou O3 transportado para ambas as áreas geográficas. 

Os resultados obtidos na presente dissertação corroboram os relatados por Borrego et 

al. (2016). Estes autores identificaram dois episódios de poluição (abril de 2011 e julho de 
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2013) durante o período de estudo de 2010 a 2013 na estação de qualidade do ar Douro Norte. 

O primeiro episódio de poluição por O3 identificado em 25 a 29 de abril de 2011 demonstra 

influências na origem dos precursores vindas do Norte da Europa. Já o segundo episódio que 

ocorre de 6 a 22 de julho de 2013 apontam a origem em Espanha. Estes resultados associados 

à alta atividade fotoquímica, contribuição por parte do setor de transportes, residencial e 

transporte rodoviário reforçaram as elevadas de concentrações de O3. 

Para um intervalo anterior, Carvalho et al. (2010) consideraram um período de estudo 

de 76 dias durante a observação feita dos anos entre 2004 a 2007, quando as concentrações 

máximas horárias de ozono estavam acima de 200 mg/m3. As trajetórias retrógradas 

identificadas descrevem “um transporte de poluentes de Espanha para Portugal”. Outro estudo 

que aponta para as mesmas origens e transporte das massas de ar são Monteiro et al. (2016). 

Estes últimos analisaram episódios dos anos 2006, 2008, 2011 e 2013. A análise das trajetórias 

retrógradas revela semelhanças entre os episódios, com massas de ar provenientes do Norte 

(regiões de Galiza e Castela e Leão) para Portugal.  

Monteiro et al. (2012) já tinham investigado a origem das massas de ar para o ano 2005 

nos dias 11, 12 e 13 de julho e, também, concluíram que “em todos os dias, a massa de ar 

provém de Espanha, principalmente através do Planalto Ibérico (direção leste), com pequenas 

diferenças em cada padrão diário”. No ano seguinte, Evtyugina et al. (2009), também, para 

Lamas de Olo analisaram os junho e julho de 2006 para determinar a origem das massas de ar 

que potenciaram os episódios de poluição. No dia 25 de junho de 2006 as trajetórias mostraram 

que as massas de ar marinho provinham de N e NE da Península Ibérica. No dia 30 de junho, 

as massas de ar continentais provinham do sul de Portugal. Estes investigadores demostram 

que, ambas as estações foram afetadas por diferentes massas de ar, o que pode explicar as 

concentrações de diferentes poluentes.  

Em suma estão analisados 10 anos (2004 a 2014) de trajetórias retrógradas das massas de 

ar. Os investigadores descritos anteriormente analisaram 72h de cada massa de ar aos 100, 500 

e 1000m. Se consideramos apenas o período de verão sabemos que as trajetórias de massas de 

ar para o norte de Portugal tiveram origem, maioritariamente, em Espanha. Porém, para a 

presente dissertação se consideramos 100h de trajetória e consideramos a origem das massas 

de ar no Norte da Europa e seguem a trajetória passando pelo norte de Espanha, como discutido 

anteriormente. 
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7.2.3. Modelo GFS 

Pelo modelo GFS é possível observar as condições meteorológicas para os episódios 

extremos referidos do dia 18 de maio de 2014 através das diferentes variáveis em estudo. A 

Figura 32 apresenta os mapas sinóticos, com o geopotencial a 500 hPa e informação da pressão 

à superfície; e a Figura 33 apresenta os mapas da temperatura a 2 metros. Todas as 

representações são durante o episódio do O3 identificado para as 00h (a), 06h (b), 12h (c) e 

18h(d).  

A Figura 32 apresenta os mapas sinóticos, com a altura do geopotencial a  500 hPa e a 

pressão à superfície, durante o episódio do O3 identificado (18 de maio de 2014) para as 00h 

(a), 06h (b), 12h (c) e 18h (d). O dia 18 de maio às 00h é caraterizado por uma depressão 

centrada a sul da Islândia e outra área de baixas pressões no centro da Europa. A depressão 

move-se lentamente para Sul em direção à Península Ibérica. Às 12h o centro de baixas pressões 

vindas do Norte está mais perto da Península Ibérica. Às 18h a Península Ibérica é atingida pela 

baixa pressão vinda do Norte da Europa. 

c 

Figura 32-Mapas sinóticos, com a altura Geopotencial a 500 hPa e a pressão de superfície, durante o episódio do 
ozono identificado (18 de maio de 2014) às 00h (a), 06h (b), 12h (c) e 18h (d). (Fonte: Wetter, 2002). 

a b 

d 
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A Figura 33 apresenta os mapas da temperatura a 2 metros da superfície, durante o 

episódio do O3 identificado (18 de maio de 2014) para as 00h (a), 06h (b), 12h (c) e 18h (d). Às 

00h, a temperatura na Península Ibérica está compreendida entre os 2°C e os 15°C. As altas 

temperaturas observadas são a Norte de Africa e no Leste da Europa. Às 06h toda a Europa 

sofreu um aumento da temperatura na ordem dos 4°C. Às 12h a temperatura na Península 

Ibérica sobe drasticamente para os 25°C. A Norte de Africa e a Leste da Europa as temperaturas 

chegam aos 40°C e as 35°C, respetivamente. Às 18h as temperaturas baixam ligeiramente em 

toda a Europa embora. A diferença mais notável desta variação de temperatura é sobre a 

Península Ibérica pois em 6h a temperatura subiu dos 15°C (06h) para os 25°C (12h). Esta 

variação da temperatura é compatível com as concentrações de O3, ou seja, as maiores 

concentrações de O3 são registadas maioritariamente depois das 12h; onde reações químicas 

desencadeiam a formação de espécies poluidoras. 

 

Figura 33-Mapas da temperatura 2m, durante o episódio do ozono identificado (18 de maio de 2014) às 
00h (a), 06h (b), 12h (c) e 18h (d). (Fonte: Wetter, 2002). 

a b 

c d 
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O modelo FARM é utilizado principalmente para previsões das concentrações de O3 a 

nível regional. Do estudo dos modelos CTM, o FARM surge como um modelo a ser explorado 

e que poderá ser aplicado à área de estudo.  

Através dos modelos ECMWF, HYSPLIT e GFS foi possível identificar possíveis origens 

de O3 para a área em estudo. Os dados de reanálises do ECMWF mostraram que os valores DU 

estavam acima do valor médio. Esta conclusão corrobora os valores medidos pela estação de 

monitorização de qualidade do ar Douro Norte. O comportamento do O3 neste dia foi 

influenciado por massas de ar vindas do Norte da Europa que juntamente com as temperaturas 

observadas no GFS (Figura 30) e pela acumulação de percursores no local poderá estar na 

origem da formação do O3. O transporte de massas de ar portadoras de poluentes tais como os 

precursores de O3 e/ou transporte de transfronteiriço de O3 para a área de estudo pode ser 

indicado como uma das razões para eventos de poluição. 

Como referido anteriormente (capítulo 5), nos cenários de emissões existe uma diminuição 

da intensidade do vento e da precipitação, aspetos meteorológicos que poder ter afetado as 

reações de síntese do O3. O inventário de emissões do ano 2015 (sendo o mais atual e 

compatível ao ano de estudo) indica uma forte emissão de poluentes precursores de O3. Como 

estudado no capítulo 5, os três poluentes NOX, COVNM, CH4 perfazem em conjunto cerca de 

30% do volume de emissões poluidoras. Esta emissão tem origem, principalmente, na atividade 

antropogénica e biogénica, setor rodoviário e industrial. 

Os mapas sinópticos – altura geopotencial a 500 hPa – indicam que a Península Ibérica é 

atingida por uma intrusão vinda do Norte da Europa coincidindo com as trajetórias retrógradas 

das massas de ar do modelo HYSPLIT.  

Deverá ser coligido um conjunto de medidas para apoiar a conceção e implementação do 

plano de qualidade do ar para a Região Norte de Portugal. O estudo da qualidade do ar através 

da modelação deve ser incorporado nesta análise para ponderações futuras e estratégias para a 

qualidade do ar e mitigação do O3 sobre esta região. 

Em breviário, os dados resultantes da presente dissertação serão divulgados na AGU Fall 

Meeting 2018 que decorrerá nos dias 10 a 14 de dezembro em Washington D.C., Estados 

Unidos da América (ver Anexo VIII– Publicação em congresso mundial e poster). 

d 
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8. Conclusão

A qualidade do ar é um fator ambiental cada vez mais decisivo no desenvolvimento 

sustentável de um território. Os efeitos adversos do O3 manifestam-se na saúde da população, 

nos materiais usados diariamente e na vegetação natural, nas florestas, nas culturas agrícolas, 

na fauna, podendo exercer, ainda, uma influência direta ou indireta nas alterações globais do 

clima, com repercussões a nível regional. Para melhorar a qualidade do ar é preciso uma maior 

preocupação ambiental neste sentido, conscientes de uma redução de emissões, aprimoramento 

da indústria, tecnologias inovadoras e políticas.  

Nas três estações de medição da qualidade do ar ambiente em estudo, para o ano selecionado 

– setembro de 2013 a outubro de 2014 – verifica-se uma maior incidência dos valores mais

elevados de concentração de O3 entre os meses junho a setembro, precisamente na época de

verão quando a irradiância, é maior, ou seja, a quantidade de energia que atinge esta região é

maior; e existe absorção por parte dos poluentes à radiação solar o que irá desencadear reações

químicas. Neste ano em estudo, a maior concentração de O3 foi medida nos dias: 02/04/2014,

às 24h, na estação Douro Norte (176 µg/m3); 12/06/2014, às 17h, na estação Fornelo do Monte

(152 µg/m3); e 13/06/2014, às 21h, na estação Fundão (140 µg/m3). Convém salientar que se

considerou como caso de estudo o dia 18 de maio de 2014, por se ter verificado a maior

excedência ao valor alvo/objetivo a longo prazo (120 µg/m3), na estação de monitorização de

qualidade do ar Douro Norte.

Os registos da monitorização da qualidade do ar ambiente nas três estações em estudo, desde 

o início do funcionamento, indicam uma melhoria na qualidade do ar ambiente. Verificou-se

uma diminuição nas concentrações dos poluentes, inclusive do O3 e NOX. Porém esta

diminuição das concentrações não é suficiente para manter os futuros níveis de O3 abaixo dos

critérios ambientais. Continua a ser crucial o controlo das emissões de precursores de O3, assim

como, resolver os excedentes que são registados na região Norte de Portugal quase todos os

anos no verão.

Os estudos dos cenários de emissões (cenários socioeconómicos) evidenciam como as 

alterações climáticas atingem a área em estudo. Os cenários de uma forma geral apontam para 

uma redução na intensidade do vento e na precipitação e um aumento da radiação e da 

temperatura para o território dos sete concelhos. Este impacte das alterações climáticas a nível 
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regional afetará a qualidade do ar, pois existirá uma maior estagnação da atmosfera à superfície. 

A avaliação dos cenários RCP4.5 e RCP8.5 (nos dois períodos em estudo) e o estudo do 

inventário de emissões indicam Castro Daire como o concelho mais vulnerável às alterações 

climáticas. Neste concelho as temperaturas irão aumentar nos próximos anos e ocorrerá uma 

diminuição da precipitação anual; é, ainda, a área territorial onde as emissões de precursores de 

O3 são maiores em comparação com os restantes concelhos. Deste modo, no futuro, é provável 

que aumente a concentração de O3 no ar ambiente no concelho de Castro Daire. As massas de 

ar portadoras de poluentes tais como, precursores de O3 e/ou transporte transfronteiriço de O3, 

vindas do Norte da Europa, podem ser indicadas como uma das razões para eventos de episódios 

de O3.  

Os modelos regem-se pelo mesmo princípio de funcionamento sendo necessário recolher 

informações que poderem ser comuns entre os modelos operacionais. Existe, no entanto, 

modelos CTM que se distinguem pelos módulos que incorporam fornecendo ao utilizador 

várias interfaces de funcionamento de acordo com o que é pretendido para cada variável em 

estudo. Os modelos CWF estão-se a desenvolver rapidamente existindo cada vez mais menção 

na literatura com referências a pesquisas e desenvolvimento da previsão operacional. Existe 

uma tendência para o melhoramento das representações, de processos mais completos nas 

interações físicas e químicas nos modelos. Espera-se que no futuro o acoplamento dos modelos 

CTM com os modelos NWP passe a ser on-line para que deixe de existir a execução do CTM 

após a execução do modelo NWP.  
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Anexo I - Estações de monitorização da qualidade do ar 
 

 

Cinco episódios de poluição mais relevantes de cada ano desde o início de funcionamento 

de cada estação até à atualidade.  

 

 

• Douro Norte 
 

Tabela I. 1- Episódios de poluição por O3 desde o início do funcionamento da estação de monitorização da qualidade 
do ar Douro Norte até à atualidade. 

Data Hora Limiar de informação 
(>180 µg/m3) 

Limiar de alerta 
(>240 µg/m3) 

29/06/2004 16:00  268 
15/07/2004 16:00  284 

16/07/2004 14:00  258 
15:00  256 

26/07/2004 16:00  267 
09/06/2005 18:00  315 
18/06/2005 15:00  301 

22/06/2005 19:00  361 
20:00  316 

11/07/2005 17:00  353 
18:00  336 

12/07/2005 18:00  343 
19:00  336 

13/07/2005 16:00  359 
17:00  334 

20/07/2005 17:00  311 
18:00  335 

21/07/2005 15:00  312 

06/08/2005 21:00  320 
22:00  308 

07/08/2005 16:00  309 
10/07/2006 15:00  258 
11/07/2006 20:00  264 

05/09/2006 17:00  258 
18:00  259 

04/08/2007 17:00  243 
18:00 239  

10/08/2007 
18:00 233  
19:00 232  
20:00 228  

30/06/2008 16:00 225  
17/07/2008 18:00 221  
18/07/2008 18:00 236  
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Data Hora Limiar de informação 
(>180 µg/m3) 

Limiar de alerta 
(>240 µg/m3) 

19/07/2008 14:00 236 
15:00 218 

02/06/2009 16:00 250 

09/09/2009 16:00 253 
17:00 253 

10/09/2009 17:00 233 
20:00 224 

28/07/2010 

18:00 238 
19:00 285 
20:00 280 
21:00 258 

31/07/2010 14:00 241 

25/06/2011 17:00 218 
18:00 212 

01/07/2011 17:00 219 
18:00 209 

15/09/2011 16:00 223 

23/07/2012 17:00 196 
18:00 205 

25/07/2012 15:00 199 

08/08/2012 15:00 228 
16:00 196 

09/08/2012 17:00 244 

08/07/2013 
18:00 211 
19:00 198 
20:00 194 

09/07/2013 18:00 198 
10/07/2013 16:00 198 
11/07/2013 16:00 194 
20/08/2013 18:00 194 
26/07/2016 16:00 190 

28/07/2016 17:00 214 
18:00 189 

29/07/2016 15:00 202 
16:00 212 
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• Fornelo do Monte 

 

Tabela I. 2-Episódios de poluição por O3 desde o início do funcionamento da estação de monitorização da qualidade 
do ar Fornelo do Monte até à atualidade. 

Data Hora 
Limiar de 

informação (>180 
µg/m3) 

Limiar de 
alerta  

(>240 µg/m3) 

06/10/2005 15:00 192,5  
17:00 184  

07/10/2005 
02:00 187,5  
03:00 192  
17:00 189,5  

11/08/2006 20:00 239  

13/08/2006 16:00  245 
17:00  247 

04/09/2006 17:00  256 
18:00  251 

09/08/2007 16:00 184  

03/09/2007 

16:00 199  
17:00 223  
18:00 225  
19:00 195  

15/07/2008 18:00 207  
16/07/2008 18:00 209  
17/07/2008 23:00 210  
18/07/2008 01:00 209  
21/07/2008 18:00 210  
30/05/2009 17:00 204  
11/08/2009 19:00 189  
07/09/2009 19:00 189  

25/09/2009 18:00 189  
19:00 191  

28/07/2010 17:00  240 
18:00 228  

29/07/2010 15:00 235  
17:00  252 

30/08/2010 18:00 230  
10/08/2011 17:00 193  

25/06/2012 
18:00 190  
19:00 193  
20:00 184  

17/07/2012 18:00 190  
18/07/2012 14:00 183  
30/08/2013 18:00 188  
31/08/2013 19:00 193  

04/09/2013 
14:00 184  
15:00 195  
16:00 185  

08/08/2016 17:00  241 
18:00  260 

09/08/2016 
17:00  260 
18:00  293 
19:00  274 
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• Fundão

Tabela I. 3-Episódios de poluição por O3 desde o início do funcionamento da estação de monitorização da qualidade 
do ar Fundão até à atualidade. 

Data Hora 
Limiar de 

informação (>180 
µg/m3) 

Limiar de 
alerta  

(>240 µg/m3) 

03/08/2003 

09:00 267 
10:00 236 
11:00 199 
12:00 215 

04/08/2003 17:00 223 

21/07/2005 
12:00 236 
13:00 223 
14:00 180 

02/08/2006 19:00 183 
12/08/2006 13:00 185 

28/07/2010 19:00 210 
20:00 202 

29/07/2010 20:00 192 
13/08/2016 19:00 187 
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Anexo II – Inventário de emissões 

 

 

Apresenta-se nas Figuras II. 1 a II. 3, respetivamente, a distribuição espacial das emissões 

de cada um dos poluentes em análise – NOX, COVNM e CH4 –, para o ano 2015.   

 

 

• NOX 

 

Figura II. 1-Inventário de emissões dos poluentes atmosféricos NOX abrangendo a área de estudo (indicada por um 
retângulo encarnada) no nordeste transmontano. (Adaptado de APA 2018) 
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• COVNM

• CH4

Figura II. 2 Inventário de emissões dos poluentes atmosféricos NMCOV abrangendo a área de estudo (indicada por 
um retângulo encarnada) no nordeste transmontano. (Adaptado: APA, 2018). 

Figura II. 3-Inventário de emissões dos poluentes atmosféricos CH4 abrangendo a área de estudo (indicada por um 
retângulo encarnada) no nordeste transmontano. (Adaptado: APA, 2018). 
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Anexo III – Qualidade do ar 

 

 

Na Figura III.1 encontra-se o Índice de Qualidade do Ar - Classificação do Índice de 

Qualidade do Ar proposto para o ano 2014 (QUALAR, 2017) 

 

 

 

Figura III. 1- Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano 2014. (Fonte: QUALAR, 2017). 
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Anexo IV – Notificação excedência de ozono 
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Anexo V – Arquitetura e processos físicos dos modelos CTM 

 

 

Os modelos de transporte químico (CTM) simulam processos que controlam a 

distribuição de espécies químicas no espaço e no tempo. Para calcular as concentrações de 

espécies de poluentes na atmosfera, a estrutura de modelação precisa de incorporar vários 

processos-chave: advecção, difusão turbulenta, transformação química, processos de aerossol e 

microfísica, deposição de poluentes, alocação e distribuição temporal de emissões 

antropogénicas e biogénicas, e espaçamento horizontal e vertical da grid (Kukkonen et al., 

2012). 

Embora haja um grande número de modelos tridimensionais (3D) CWF disponíveis, a 

maioria deles é baseada em estruturas similares para vincular essas interações, e todas elas 

resolvem as equações de continuidade para a conservação de massa dos poluentes na atmosfera 

(Kukkonen et al., 2012).  

 

Advecção  

 

O transporte de poluentes envolve tanto a advecção como a difusão. A advecção refere-

se ao movimento dos poluentes pelos campos do vento, ao passo que a difusão envolve a 

mistura turbulenta dos poluentes. Por definição, a advecção transporta os poluentes sem uma 

mudança significativa da concentração no volume considerado, ao passo que a difusão envolve 

a diluição e, portanto, leva à diminuição das concentrações de poluentes (Kukkonen et al., 

2012).  

 

Difusão turbulenta horizontal e vertical 

 

A representação da mistura turbulenta é distinta entre os modelos meteorológicos e os 

modelos de transporte químico para os modelos climáticos químicos (CWF) operacionais. Para 

os modelos meteorológicos (NWP), o papel da difusão turbulenta é importante, pois é o atrito 

que relaciona o modelo com a superfície, garante a troca de momento na vertical e, no final, 

leva à formação da camada limite planetária (PBL - Planetary Boundary Layer). Nos modelos 
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de transporte químico (CTM), o papel da difusão turbulenta é limitada ao transporte da espécie, 

que geralmente é importante apenas ao longo do eixo vertical (Kukkonen et al., 2012). 

A difusão horizontal dos modelos estudados nesta dissertação é diferente. O modelo 

FARM baseia-se na abordagem de Smagorinsky (1963); enquanto o CHIMERE usa o esquema 

da Camada Limite Planetária de Previsão de Médio Alcance (MRF PBL). A difusão horizontal 

no modelo CMAQ é baseada no algoritmo do tamanho da grid que combina a abordagem de 

Smagorinsky (Kukkonen et al., 2012). 

O SILAM envolve duas abordagens, dependendo do Kernel. A solução com o Kernel 

Lagrangiano usa a difusão horizontal prescrita através da realocação aleatória das partículas em 

cada etapa do tempo no modelo. Em contraste, o Kernel Euleriano inclui um algoritmo 

incorporado que reflete as principais características do modelo de fechamento de K; a 

difusividade horizontal turbulenta é dependente da velocidade do vento (Kukkonen et al., 

2012). 

Para a difusão vertical, o esquema de K-difusão é amplamente utilizado, mas, por outro 

lado, não há muitas semelhanças entre modelos. No modelo MOCAGE, a difusão vertical é 

calculada de acordo com a abordagem de Louis (1979), que usa o número de Richardson e o 

comprimento da mistura turbulenta (Kukkonen et al., 2012).  

O modelo FARM também usa o esquema K-difusão; A viscosidade do vento pode ser 

produzida pelo driver meteorológico ou pelo pré-processador SURFPRO (surface atmosphere 

interface processor), que pode escolher entre diferentes parametrizações, com base no 

escalonamento da Camada limite planetária (PBL). No modelo CHIMERE, a mistura turbulenta 

vertical ocorre apenas na camada limite (Kukkonen et al., 2012).  

Transformações químicas 

Atualmente, os principais problemas de poluição atmosférica na Europa são os impactos 

na saúde humana devido exposição a partículas e O3 e, em menor escala, o dióxido de azoto, 

dióxido de enxofre, monóxido de carbono, chumbo e benzeno. O O3 é formado na atmosfera 

por ciclos de reações fotoquímicas e pelos seus precursores (NOX, COVs) em fase gasosa como 

foi já referido anteriormente. 

É possível prever as concentrações do ozono pelo mecanismo de oxidação fotoquímica 

dos compostos orgânicos voláteis (COV) presente nos modelos CWF. Além dos COVs 

antropogénicos, a oxidação dos COVs biogénicos devem ser incluídos, especialmente se o 



Avaliação regional da qualidade do ar ambiente: monitorização e modelação 

126 
 

domínio do modelo abrange regiões com florestas densas ou terras agrícolas. Se o sistema de 

modelação é para ser usado em estudos que envolvam a deposição ou acidificação/eutrofização, 

a representação química da fase aquosa do enxofre é necessária (Kukkonen et al., 2012).  

Dos tipos de submodelos químicos usados entre os modelos químicos de previsão de 

tempo (CWF) apenas as características gerais dos esquemas químicos (ISORROPIA e SAPRC-

99) do FARM serão discutidas. 

 

ISORROPIA 

 

ISORROPIA é um módulo termodinâmico desenhado para aerossóis e projetado para o 

cálculo de concentrações de equilíbrio em espécies inorgânicas e semi-voláteis. O sistema de 

aerossol permite o cálculo das espécies de sulfato, nitrato, amónio, sódio, cloreto e água, 

presentes nas fases gasosa, líquida e sólida. As partículas de aerossol são assumidas como 

“todas as partículas do mesmo tamanho têm a mesma composição” como descreve Kukkonen 

et al., (2012). O modelo também determina o teor de água das partículas.  

O módulo ISORROPIA consegue reconhecer quatro espécies químicas distintas na fase 

gasosa, doze na fase líquida e nove na fase sólida. O número de espécies e reações de equilíbrio 

resolvidas no cálculo é determinado pela abundância relativa de cada precursor de aerossol 

(NH3, Na, HNO3, HCl, H2SO4), pela a humidade relativa e temperatura ambiente. O módulo 

ISORROPIA, também, inclui o tratamento de espécies como Ca, K e Mg (Kukkonen et al., 

2012). 

 

SAPRC-99 

 

O mecanismo químico, SAPRC-99, foi desenvolvido no Centro Estadual de Pesquisa 

sobre Poluição do Ar em Riverside, Califórnia para modelos regionais. É um mecanismo 

detalhado para reações atmosféricas gasosas dos COVs e dos óxidos de azoto para atmosferas 

urbanas e regionais. O SAPRC-99 pode ser usado em módulos de aerossol para determinar a 

reatividade do ozono quando exposto a diferentes tipos de COVs que podem ser emitidos para 

a atmosfera, pois incorpora dados recentes de uma ampla variedade de COVs. O mesmo 

mecanismo químico é explorado para outras estratégias de controle e aplicações de pesquisa. É 

usado, também, para o CMAQ (Kukkonen et al., 2012). 
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Os mecanismos químicos em fase gasosa foram implementados no modelo usando o 

pré-processador químico KPP (Kinetic Pre-Processor). A integração das reações químicas é 

realizada por meio dos seguintes métodos incluídos no KPP: Rosenbrock e LSODE (Livermore 

Solver para Equações Diferenciais). As taxas de reação de fotólise que aparecem no mecanismo 

podem ser estimadas usando tabelas de consulta simples ou uma versão on-line do Modelo 

Ultravioleta-Visível Troposférico (TUV). O SAPRC99 é acoplado ao módulo aero3 (terceira 

geração de aerossóis) do CMAQ para incluir os processos de aerossol (Kukkonen et al. 2012; 

G Calori and SiIibello 2009). 

Processos de aerossol e microfísica 

Os aerossóis representam a maior incerteza nos modelos climáticos devido à 

indeterminação no tamanho, composição e morfologia das partículas. O desenvolvimento dos 

módulos de aerossol usados nos modelos CWF são cruciais para estimar o alojamento dos 

aerossóis nos pulmões e seus efeitos na saúde. As espécies indicadas nos modelos incluem sal 

marinho, poeira, carbono elementar, carbono orgânico, sulfato, nitrato de amónio, aerossóis 

orgânicos secundários (SOA) biogénicos e aerossóis orgânicos secundários antropogénicos 

(Kukkonen et al., 2012).  

Hoje em dia, todos os principais processos microfísicos (nucleação, coagulação, 

condensação, deposição húmida e seca) estão incluídos, bem como esquemas para a formação 

SOA biogénicos e antropogénicos (Kukkonen et al., 2012). 

Deposição de poluentes 

A deposição seca e húmida são processos que removem os poluentes da atmosfera. Não 

são apenas necessários esquemas precisos para produzir concentrações realistas de poluentes 

na atmosfera, mas os poluentes depositados podem afetar o solo e a vegetação (acidificação) e 

os cursos de água (eutrofização). Existem incertezas na modelação da deposição, que podem 

limitar as previsões a curto prazo das concentrações de poluentes no nível do solo. Por exemplo, 
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os testes de sensibilidade feitos mostraram que a concentração diurna de O3 pode aumentar em 

cerca de 20% quando a deposição seca é nula (Kukkonen et al., 2012). 

A deposição seca é dirigida pela difusão turbulenta e molecular de poluentes na 

atmosfera e a deposição gravitacional de partículas grosseiras. A difusão turbulenta e molecular 

depende das características da superfície, da vegetação e das propriedades físicas e químicas 

das espécies de depósito (a solubilidade e a reatividade química dos gases e a distribuição de 

tamanho e composição química das partículas) (Kukkonen et al., 2012). A deposição húmida 

refere-se à eliminação de poluentes por hidrometeoros atmosféricos geralmente a nuvem 

(precipitação) como referido no capítulo 2. 

 

Emissões antropogénicas e biogénicas 

 

As emissões podem ser classificadas por emissões naturais e/ou antropogénicos. Nas 

emissões naturais são incluídos compostos diferentes, tais como, NOX, SO2, NH3, matéria 

particulada, compostos orgânicos voláteis não-metanos (NMCOVs), CH4 e CO) emitidos de 

fontes como vegetação, solos, animais, zonas húmidas, sal marinho, partículas de aerossóis 

biológicos, poeira movida pelo vento, vulcões, raios, incêndios florestais, etc. Inventários de 

emissão antropogénicos podem ser vistas como o impacto da atividade humana na qualidade 

do ar, particularmente nas grandes áreas urbanas. Estas duas formas de emissões de poluentes 

representam dados de input para os CTM (Kukkonen et al., 2012). 

Atualmente, os inventários de emissões antropogénicos têm altas resoluções temporais 

e espaciais, incluindo uma grande variedade de fontes de emissão e representam, ainda, 

derivados compostos químicos que possam ser emitidos. O inventário de emissões 

antropogénicas mais usado para a Europa é o do EMEP. Estes inventários foram desenvolvidos 

no âmbito dos projetos da União Europeia, como o GEMS e MACC e podem ser utilizados para 

previsões operacionais da qualidade do ar na Europa (Kukkonen et al., 2012). 

 

Espaçamento/resolução horizontal e vertical da grid 

 

O espaçamento da grid é assumido pelos modelos do CWF. O espaçamento da grid para 

modelos Eulerianos pode ser simplesmente definido como a distância entre os pontos 
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numéricos da grid. A resolução também pode ser diferente para os dados de emissão, dados 

meteorológicos, dados de uso do solo, outros dados de entrada, a grid computacional do modelo, 

a grid do receptor do modelo e outros dados(Kukkonen et al., 2012).  

A resolução da grid varia consoante dos modelos da seguinte forma: 

• 2 km MOCAGE (exemplo, França);

• 5 km para o SILAM (exemplo, norte da Europa);

• 10–12-km CHIMERE (exemplo, Portugal), MOCAGE (exemplo, França) e

WRF/CMAQ;

• 12 km para FARM (exemplo, Península Italiana);

• 27 km para MM5-CMAQ (exemplo, Península Ibérica e modelos Eulerianos

tridimensionais);

• 25×12 km para o modelo LOTOS-EUROS.
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Anexo VI – Ficheiro de inicialização principal do FARM 
 

=======================================================================
======= 

 
 FARM initialization file 
 
 Case: test 
 
==================================================================

============ 
 Input files - General 
==================================================================

============ 
 
SPEC_FILE = in/species.SAPRC99.aero3.ini      species initialization 

file  
BC_FILE = in/grid1/cbc.nc                    (optional) lateral B.C. 
BCTOP_FILE = in/grid1/bctop.nc               (optional) top B.C. 
BACKG_FILE = in/grid1/cbackg.nc              (optional) 3D backg. 

conc. 
NUDGE_FILE = in/obs_data.ini                 (optional) observational 

data for nudging 
ALBEDO_FILE= in/grid1/surfpro.nc             (optional) surface 

albedo (used by TUV) 
DOBSON_FILE= in/grid1/omi.nc                 (optional) columnar 

ozone (used by TUV) 
PROJECTIONS_FILE = ../projections.txt         (optional, when using 

netCDF(CF) output)  
                                              name of the reference 

projections file;  
                                         when not specified, it 

must be in current dir 
METADATA_FILE = in/metadata.txt                (optional, when using 

netCDF(CF) output) 
                                           name of the file 

containg metadata; 
                                when not specified, it is assumed 

to be in current dir 
 
==================================================================

============ 
 Output files - General 
==================================================================

============ 
 
LOGFILE = out/FARM.log                      logfile 
 
==================================================================

============ 
 # of grids 
==================================================================

============ 
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NGRIDS = 2 

==================================================================
============ 

 Input files - Grid 1 (master) 
==================================================================

============ 

GRID1.WIND_FILE = in/meteo.nc     3D wind components 
GRID1.TEMP_FILE = in/meteo.nc     3D temperature 
GRID1.DIFF_FILE = in/surfpro.nc   horiz & vert diffusivities 
GRID1.VD_FILE = in/surfpro.nc     dep vels 
GRID1.PRES_FILE = in/meteo.nc   (optional) 3D pressure 

(optional) 
GRID1.WVAP_FILE = in/meteo.nc     (optional) 3D water vapour 
GRID1.CLOUD_FILE = in/surfpro.nc   (optional) 2D TCC, cloud base 

& top, cloud water content 
GRID1.PREC_FILE = in/prec.nc   (optional) 2D surface 

precipitation rates 
GRID1.IC_FILE = in/ic.nc   (optional) 3D I.C. 
GRID1.DIFFEMI_FILE.1 = in/diffemi1.nc  (optional) diffuse emissions 

# 1 
GRID1.POINTEMI_FILE = in/pointemi.dat  (optional) point sources 

emissions 

==================================================================
============ 

 Output files - Grid 1 (master) 
==================================================================

============ 

GRID1.CORE_FILE = out/grid1/core.nc      restart file 
GRID1.CONC_FILE = out/grid1/conc.nc species concentrations 
GRID1.DRYDEP_FILE = out/grid1/dryflux.nc   dry deposition 
GRID1.WETDEP_FILE = out/grid1/wetflux.nc   wet deposition 
GRID1.BAL_FILE = out/grid1/balance.dat     domain balances 

==================================================================
============ 

 Scalar meteo data values to be used when 2D\3D input archives are 
not available 

==================================================================
============ 

MSL_PRES = 1013.25   (optional, default=1013.25) m.s.l. pressure 
[hPa] 

GROUND_RH = 70.  (optional, default=70.) ground lev. RH 
[%] 

GROUND_ALBEDO = .1    (optional, default=.1) surface albedo 
GROUND_DOB = -300       (optional, default=-300) O3 column - Dobson 

unit 
     (a negative value means that the ozone 

profile: model + 
  climatological will not scaled) 

==================================================================
============ 
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 Horizontal coordinates system 
==================================================================

============ 
 
HORIZ_PROJ = 1                horiz. projection code 
                              (0 = lat/lon; 1 = UTM; 2 = polar 

stereo; 3 = Mercatore) 
UTM_ZONE = 32                 UTM zone (negative if S emisphere) 
HORIZ_PROJECTION = 'UTM32N'   (requested only if netCDF(CF) output 

is used) 
                              mnemoninc name of horizontal 

projection 
                              in reference projections file 
 
==================================================================

============ 
Lateral BC 
==================================================================

============ 
 
BC_TYPE = normal     type of lateral BC 
                     (0 / 'normal'; 1 / 'climatological') 
 
BC_UNIT = 'ppb'      (optional, default='ppb')  
                     lateral BC units (0 / 'ugm3' = [ug/m3]; 1 / 

'ppb'; 2 / 'ppm') 
 
==================================================================

============ 
 Vertical splitting parameters for 2D diffuse emissions 
==================================================================

============ 
 
N_EMI_LEVS = 2   # of vertical emission levels 
EMI_LEVS_H    = 20. 50.         height (m above orog.) of 

emission levels 
EMI_LEVS_FRAC = 0.80 0.20 split fraction for each level 
 
==================================================================

============ 
 Modules synchronization and activation 
==================================================================

============ 
 
DT_SYNCH = 300     (optional) synchronization time interval for 

operators [s]  
                   (when <= 0 or omitted, is assigned internally) 
 
TUV_MOD = yes      (optional, default='no') 
                   activation of TUV module (1 / 'yes'; 0 / 'no') 
TUV_STEPS = 4      (optional) # of times in one hour to run TUV 

module 
                   (default=4 means four times in one hour) 
 
GAS_CHEM = 1       (optional, default='yes') 
                   activation of gas chemistry (1 / 'yes'; 0 / 'no') 
GAS_INTEG = 2      (optional) KPP gas-phase Rosenbrock method 
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    (0/'Rodas3' - default; 1/'Ros2'; 2/'Ros3'; 
3/'Ros4'; 4/'Rodas3'; 5/'Rodas4') 

ABS_TOL = 1.e+3    (optional) KPP ABSolute TOLerance [molec/cm3] 
REL_TOL = 1.e-2    (optional) KPP RELative TOLerance 

PARTITIONING = 3   (optional) gas-particle partitioning model (POPS-
Hg mechanism) 

  (1/2/3: Junge-Pankov Adsorption/Koa 
Absorption/Ad+Absorption) 

AERO_MOD = 1   (optional, default='yes') 
  activation of aerosol module (1 / 'yes'; 0 / 'no' 

AERO_STEPS = -1    (optional) # of times in one hour to run aerosol 
module 

  (default=-1 means all time steps) 

==================================================================
============ 

 TUV  parameters 
==================================================================

============ 

TUV_DIR = ../TUVDIR/        (mandatory if TUV_MOD=1/'yes') 
directory containing TUV data 

TUV_AERO = yes    (optional, default='yes') 
 use aerosol data to take into account 

the different impact of 
 aerosol species on aerosol optical 

depth (only with aero3 module) 
  (1 / 'yes'; 0 / 'no') 

TUV_WL_GRD_PARM = -17. 120. 740. TUV WL grid parameters: nwint, 
wstart, wstop 

 nwint > 0 qual spacing from wstart 
to wstop 

 nwint < 0 wstart and wstop values 
are ignored. 

   nwint = -156) grid defined in 
data table (combined.grid) 

   nwint = -999  user-defined (as 
implemented in STEM) 

  nwint = -7   fast-TUV, 
troposheric wavelengths only (7) 

 nwint = -17   fast-TUV, 
troposheric wavelengths only (17) 

  nwint = -21   fast-TUV, 
troposheric wavelengths only (21) 

==================================================================
============ 

 Objective analysis parameters 
==================================================================

============ 

METHOD_OBJECTIVE = 'SCM'        (optional, default='ODA') objective 
analysis method: 

   2 / 'SCM' = Succ. Correction 
Method, Bratseth implementation 
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                                 1 / 'OI'  = Optimal Interpolation 
                                 0 / 'ODA' = OBservational Nudging 
NUDGE_COEF_VERT = 100.          vertical lenght scale [m] 
NUDGE_OBS_TIME = 3600.          surface obs. time window (tipically 

1 hr) [s] 
NUDGE_OBS_RADIUS = 10000.       ODA Surf. obs. horizontal radius of 

influence [m] 
NUDGE_COEF_TIME = 900.          ODA time coefficient [s] 
NEAREST_OI = 50                 OI # nearest observations used 
RATIO_EV_OI = 0.1               OI/SCM error variance ratio 
                                (= 0.1 means that observations are 

10 times more accurate, 
                                 in terms of error variance, than 

the background estimation) 
 
CORR_LENGHT_OI = 15000.         OI/SCM correlation lengths [m] 
CORR_LENGHT_OI_VERT = 700.      OI/SCM vertical correlation length 

[m] 
ASSIM_ONLY_FINE = 1             For data located in fine grids, OA 

is not performed at 
                                coarser grids (1 / 'yes'; 0 / 'no') 
 
==================================================================

============ 
 Output frequencies 
==================================================================

============ 
 
DT_OUT_CONC3D = 1 species concentrations 2D output frequency 

[hr] 
DT_OUT_CONC2D = 1 species concentrations 3D output frequency 

[hr] 
DT_OUT_DDEP = 1  species dry deposition output frequency [hr] 
DT_OUT_WDEP = 1  species wet deposition output frequency [hr] 
DT_OUT_BAL = 1  species balances output frequency [hr] 
 
==================================================================

============ 
 Output options & format 
==================================================================

============ 
 
OUT_CONC_UNIT = 'ugm3'       (optional, default='ugm3') 
                                output conc. units  
                                (0 / 'ugm3' = [ug/m3]; 1 / 'ppb'; 2 

/ 'ppm')                               
 
IC_OUT = 'yes'    (optional, default='no')  
                                output of I.C. for 2D\3D selected 

species  
                                (1 / 'yes'; 0 / 'no') 
 
WIND_OUT = 'yes'  (optional, default='no')  
                                output of 3D wind components to 

check internal computed 'w' 
                                (1 / 'yes'; 0 / 'no') 
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VDAERO_OUT = 1  (optional, default='no')  
output of vd fields for aerosols (aero3 only) 
(1 / 'yes'; 0 / 'no') 

OUTPUT_FORMAT = 'cf'    output fields format  
 (0 / 'adsobin' = traditional 

ADSO/bin 
   1 / 'coards' = netCDF(COARDS) 
   3 / 'cf' = netCDF(CF) 
   5 / 'newbin' / 'newadsobin' = new 

ADSO/bin) 

==================================================================
============ 

 Simulation time parameters 
==================================================================

============ 

START_TIME = 05 01 2003 01 simulation starting date+hour (local 
time) 

STOP_TIME  = 05 01 2003 23      simulation stop date+hour (local 
time) 

TIME_ZONE = 1 time zone (WET or GMT is 0, CET or Italy 
are +1, and so on; 

     also set to 0 when referring 
everything to UTC time) 
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Anexo VII – Resultados do modelo HYSPLIT 

 

 

Estão expostos abaixo, nas Figuras VII.1 a VII.3, as representações das trajetórias 

retrógradas de cada estação de monitorização da qualidade do ar individualizadas.  

 

 

• Douro Norte 18 de maio de 2014 

 

 

Figura VII. 1-Trajetórias recíprocas do modelo HYSPLIT para o período de 24h (a) e de 100h (b) do dia 18 de maio 
de 2014 na estação de monitorização de qualidade do ar Douro Norte.  (Fonte: NOAA, 2017) 

 

 

 

 

a   a b
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• Fornelo do Monte 18 de maio de 2014

Figura VII. 2-Trajetórias recíprocas do modelo HYSPLIT para o período de 24h (a) e de 100h (b) do dia 18 de maio 
de 2014 na estação de monitorização de qualidade do ar Fornelo do Monte. (Fonte: NOAA, 2017). 

• Fundão 18 de maio de 2014

b a a 

a a b

Figura VII. 3 - Trajetórias recíprocas do modelo HYSPLIT para o período de 24h (a) e de 100h (b) do dia 18 de 
maio de 2014 na estação de monitorização de qualidade do ar Fundão. (Fonte: NOAA, 2017) 
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Anexo VIII– Publicação em congresso mundial e poster 

 

Aceite para Poster o resumo “Ambient air quality in a low density territory of 

Continental Portugal” a apresentar no dia 12 de dezembro de 2018, em Washington D.C., 

Estados Unidos da América. A divulgação será no AGU Fall Meeting 2018 

(https://fallmeeting.agu.org/2018/).  

 

AGU Fall Meeting 2018, 10 a 14 de dezembro de 2018, em Washington, D.C 
 

Ambient air quality in a low density territory of Continental Portugal 

Margarida Correia Marques1; Fatima Ferreira2; Margarida L. R. Liberato3; Fernando Glenadel 
Braga4 

 
1  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas, 5000-

801 Vila Real, Portugal 
2  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 5000-801 Vila Real, Portugal  
3  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Dom Luiz, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa,  

1749-016 Lisboa, Portugal 
4  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Centro de Química-Vila Real, 5000-801 Vila Real, Portugal 

 
Ambient air quality (AQ) is an environmental and socio-economic issue increasingly 

decisive in the sustainable development of a territory. At low density territories of Continental 
Portugal, a good AQ can contribute to the development of various sectors of activity like health 
and wellness tourism and organic farming, affecting positively the socio-economic situation. The 
main goal of this study was to build information on ozone concentration in ambient air for the 
present and on a climate change scenário. The territory case study – the “cerne do Entre-Norte-
e-Centro”–, consists of seven municipalities: Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, 
Sátão, Sernancelhe, Tarouca and Vila Nova de Paiva. Geographically it belongs to the North and 
Centre of Mainland Portugal (NUTS II) and the Douro and Dão-Lafões subregions (NUTS III). 
In this area (151.195 hectares) there is not any station of AQ monitoring. Data provided by the 
Portuguese Air Quality Network was analysed to determine the spatio-temporal evolution of 
different pollutants covered by actual Portuguese legislation, with special focus on ozone and 
nitrogen dioxide. This information was compared with the data provided by Copernicus 
Atmosphere Monitoring Service. It was build hazard and vulnerability charts as well as the chart 
of risk to the territory under study. This knowledge will improve the decision-making process in 
terms of public politics. In addition it contributes to an increased visibility and attractiveness of 
this area, as a tourism destination through environmental differentiation in this endogenous 
resource. 

https://fallmeeting.agu.org/2018/
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