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A gestiio e controlo do ozono troposfkrico, quer ao nivel regional, quer ao nivel da mesoscala 
tem-se revelado urna tarefa complexa onde a investigaqiio cientifica tem desempenhdo urn 
papel fundamental. Assim, neste trabalho desenvolveu-se um estudo detalhado sobre o ozono . 

troposfkrico na regiiio de Lisboa, que incluiu uma caracterizaqiio da situaqiio actual e passada 
deste poluente e a apresentaqiio de soluqdes para a sua gestiio e controlo. Para isso foi 
implementado e validado corn dados experimentais observados na regiiio de estudo, up 
sistema numkrico adaptado B simulaqiio da produqiio de ozono em condiqbes propicias ri 

formaqiio de circulaqdes de mesoscala - Sistema MAR IV. 

No decorrer do trabalho, verificou-se uma tendencia do crescimento dos niveis de ozono, em 
particular os niveis mkdios com uma atenuaqiio dos niveis de ponta. Por outro lado, quer a 

campanha experimental LisbEx 96, quer as aplicaqdes do Sistema MAR IV permitiram 
aprofimdar o conhecimento dos padrdes de produqiio e transporte do ozono troposfkrico na 
Regiiio de Lisboa, tendo-se confirmado a hip6tese de produqiio e transporte de ozono para a 
foz do Tejo e Costa Alentejana com origem na Area urbana de Lisboa. Foi ainda evidenciado o 
papel crucial desempenhado pelas circulaqdes de mesoscala em todo o processo. 

Observou-se igualmente a ausencia de uma cobertura representativa da actual rede de 
monitorizaqiio, capaz de avaliar a exposiqiio da populaqiio e da vegetaqgo aos niveis de ozono 
que se verificam na regiiio, tendo-se proposto, ri luz dos conhecimentos adquiridos, a alteraqiio 
da sua configwaqiio. Por outro lado, a aplicaqiio do Sistema MAR IV permitiu verificar o 
contributo relativo dos diversos grupos de fontes emissoras para a produqiio .de ozono na 
regiiio, indicando como suficiente, para o controlo eficaz dos actuais niveis de ozono 
verificados no dominio, a reduqiio das emissdes provenientes das fontes m6veis. 

0 estudo agora apresentado constitui urn contributo inovador e fundamental para o avanqo do 

conhecimento do padriio de produqiio e transporte, bem como de gestiio e controlo do ozono 
troposfkrico na Regiiio de Lisboa, em particular sob condiqbes meteorolbgicas tipicas de 
Ver 50 . 
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Summary 

At a mesoscale and regional scale, the tropospheric ozone control and management is a 
complex task where the scientific investigation plays a fundamental role. In this work, a 
detailed study of the tropospheric ozone at Lisbon Region has been done and includes a 
characterisation current and past situation of this pollutant and the presentation of solutions 
for its management and control. With this purpose, a numerical system - MAR IV System - 
adapted for simulations under mesoscale circulations has been developed and validated with 
experimental data acquired in the Lisbon Region. 

During the work, a tendency for the increment of the average level of ozone has been found 
with a decrement of the peak values. 0.n the other hand, the experimental campaign LisbEx 96 
and the application of the MAR N System allowed a better knowledge of the tropospheric 
ozone pattern of production and transport at .Lisbon Region with the confirmation of the 
transport fiom the Lisbon urban area to the Tejo river mouth and Alentejo coast. It has been 
also shown the important role played by the Lisbon domain mesoscale circulation's system in 
all process. 

It was also found that the ozone network at Lisbon Region does not sufficiently cover the 
areas of high and typical air pollution exposure of the population and vegetation. A new 
design has been proposed based on the knowledge acquired during this work. Moreover, the 
application of the MAR IV System to different emissions scenarios allowed the identification 
of the different emission group contributions to the ozone levels on the domain and prove that 
control of the mobile emissions is enough to reduce the ozone levels in the Lisbon Region. 

This study is a fundamental and innovating contribution for the knowledge of the pattern 
production and transportation process, as well as, management and control of tropospheric 
ozone at Lisbon Region, especially, for summer typical conditions. 
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O ozono é um composto presente na atmosfera natural. Na estratosfera é produzido pela fotóke do 

oxigénio molecular, ajudando a absorver a radiação UV nociva à vida no planeta. Na troposfera, 
resulta do equilí'brio químico estabelecido entre compostos de origem natural como o metano, o 

monóxido de carbono e os óxidos de azoto. No entanto, enquanto o ozono estratosférico está em 

declinio, em particular, durante a primavera na região Antárctica, o ozono tro~osférico tem vindo a 

aumentar de forma consistente, em especial nas latitudes médias, estimando-se que tenha duplicado 

o seu valor de fundo desde o início do século na Europa Por outro lado, actualmente o padrão de 

evolução do ozono troposférico apresenta pontualmente valores muito elevados ao contrário do 

que se registava no passado. Este comportamento é explicado pelo aumento da emissão, desde a 
revolução industrial, de precursores de ozono, como os óxidos de azoto e os hidrocarbonetos, de 

origem antropogénica em particular nos grandes centros populacionais e induskkdkados sujeitos a 

radiação solar intensa. 

Os problemas associados a concentrações de ozono elevadas na troposfera vão desde a redução na 

produção e qualidade das culturas até efeitos sobre asaúde e bem estar, em particular de indivíduos 
mais sensíveis. Estão também associados aos níveis elevados de ozono, a reduqão do tempo médio 

de vida de materiais, como as tintas, os plásticos e as borrachas. O-ozono também é um gás de 

estufa, dado a sua capacidade para a absorção na banda dos inf?avermeIhos, contribuindo também 

assim para as alterqões globais. A sua reactividade conduz igualmente à oxidação de diversos 

poluentes atmosféricos, desempenhando um papel importante em toda a quimica da atmosfera. 
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Definitivamente o ozono é um problema à escala internacional, tendo sido mesmo considerado o 
- \  - 

poluente mais importante do século XXZ. 

Dada esta situação, na Europa e nos Estados Unidos (e noutros países) têm sido negociados 

protocolos para o controlo das emissões dos principais precursores de ozono. A introdução de 

conversores catalíticos nos veículos automóveis foi uma importante contri'buição para o controlo da 

produção de foto-oxidantes, mas o desenvolvimento de estratégias de controlo obrigam a um 

acompanhamento científico por forma a que seja compreendido o impacte das diferentes estratégias 

adoptadas e possam ser sugeridas outras opções. 

A UNECE (United Nations Economic Cominission for Europe) para quantificar o impacto da 

situação corrente do problema do ozono; usa uma aproximação dita de "nível crítico" onde a dose 

Iriáxima de ozono à qual um ecossistema pode estar exposto sem prejuizo dos organismos mais 

sensíveis é defjnida, permitindo quantificar no tempo e no espaço as violações ao nível estabelecido. 

A estratégia de controlo tem passado pela adopção de medidas que minimizem as áreas onde os 

níveis críticos são atingidos. Este procedimento é também útil para avaliar o nível de redução de 

emissões que se teria de atingir para eliminar as áreas fora dos níveis estabelecidos. 

No entanto, esta estratégia apresenta diversas incertezas. Nomeadamente, é ~ o s s í v e l  assegurar 

que todas as espécies sensíveis foram identificadas e é dificil avaliar a importância relativa dos 

diferentes efeitos a actuar para escalas de tempo e espaço variáveis. 

Qualquer estratégia de controlo que se tente aplicar a uma deteminada região passa sempre por 

dois pontos cruciais: 

a Quantificação das emissões de precursores de ozono através de uma inventarb@o tão 

detalhada quanto possível; 

P Avaliação da situação corrente e evolução histórica, temporal e espacial, dos níveis de ozono na 
região de estudo. 

Isto pressupõe a existência de um inventário de emissões detalhado no tempo e no espaço e uma 

rede de medição representativa que permita ter uma visão realista da qualidade do ar na região em 

estudo, actual e passada. Por outro lado, a modelação numérica constitui uma ferramenta 

complementar capaz de ajudar quer no ajuste da rede de qualidade do ar quer no desenvolvimento e 

avaliação das estratégias de controlo. 
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Assim, o objecto do presente trabalho 

está intimamente associado à 

produção de foto-oxidantes na baixa 

troposfera, em particular o ozono, e 

ao desenvolvimento de ferramentas 

adequadas a sua gestão enquanto 

elemento perturbador da qualidade do 

ar ao nível sub-regional (da ordem da 

centena de quilómetros). 

1 

i Portugal tem uma costa sinuosa e 
! 
i ' relativamente extensa (850 km), por 

vezes associada a topografía relevante 

e a sistemas de brisa, de onde 

resultam circulações complexas com " 

uma importância significativa na Figura 1-1 Densidade populacional no litoral português 

evolução da qualidade do ar. Por (faixa de 50 km ao longo da costa). 

outro lado, numa estreita faixa de 50 krn junto ao mar reside cerca de 80% da população e 

estão sediados a maior parte dos complexos industrias e centrais térmicas. As emissões 
t resultantes destas actividades impõem uma pressão significativa sobre a zona costeira quer em 

termos de ecossisternas quer em termos de recursos naturais o que justifica uma especial 

atenção para esta região (Figura 1-1). 

A região de Lisboa (RI.,), pela sua importância urbana e industrial é o exemplo de uma região 

costeira sujeita a emissões elevadas e potencialmente propícia ao desenvolvimento de níveis 

elevados de foto-oxidantes, em particular de ozono troposférico. 

Em zonas costeiras, onde as circulações de mesoscala apresentam um desenvolvimento 

importante, o prognóstico deste tipo de circulações é fundamental à aplicação de modelos de 

qualidade do ar. 

Em Portugal, embora a medição corrente de ozono se efectue há vários anos, o 

desenvolvimento de ferramentas numéricas adequadas ao seu estudo só começou a ser 

implementado a partir de 1991 [Coutinho e Borrego, 19911. Em 1994 surge o primeiro 

trabalho onde a simulação numérica do fenómeno fotoquímico associado ao prognóstico dos 
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campos meso-meteorológicos é feito de uma forma integrada e aplicado a uma região costeira 

concreta [Barros, 1 9941. 

O desenvolvimento da base de dados de emissões constitui definitivamente o aspecto mais 

moroso e sobre o qual incidem as maiores incertezas. Dado o caracter pioneiro do presente 

estudo em Portugal, a criação de uma base de dados de emissões suficientemente detalhada e 

adaptada ao modelo químico utilizado teve que ser desenvolvida de raiz. 

Em termos numéricos procedeu-se ao desenvolvimento de um sistema capaz de lidar com as 

circulações complexas existentes na costa portuguesa. Trata-se de uma sistema especialmente 

vocacionado para a modelação da produção e transporte do ozono na atmosfera possibilitando 

assim, o desenvolvimento e avaliação de estratégias de controlo deste poluente - Sistema MAR 
N (Modelo Atmosférico Regional, versão CB IV). 

Assim, no segundo capítulo é feita a revisão do estado actual dos conhecimentos relativamente 

ao fenómeno da poluição fotoquímica, sua génese, efeitos sobre a saúde humana, vegetação e 
bens materiais e formas de controlo e gestão. 

No terceiro capítulo será feita a avaliação e interpretação da situação da qualidade do ar na RL 
relativamente ao ozono, incluindo uma análise da rede de monitorização, cobertura e 

operacionalidade, evolução histórica, análise de longo prazo e episódica, enquadramento 
climático das séries e por Eun uma análise face a valores guia. 

No capítulo quatro é feita a descrição das diferentes componentes numéricas do sistema MAR 

IV e no capítulo cinco a descrição da campanha de campo, LisbEx 96, efectuada com o 

objectivo de aprofundar o conhecimento das circulações e padrões de transporte e dispersão 

dos poluentes emitidos na região de Lisboa e obtenqão de dados reais imprescindíveis para a 

validação do Sistema desenvolvido. Este trabalho de avaliação do desempenho do Sistema 

MAR IV está apresentado no capítulo seis. 

Por fim no capítulo sete é apresentada uma proposta de redefinição da actual rede de 

monitorização de ozono e uma análise de cenários idealizados de evolução dos níveis de ozono 

no domínio de estudo com vista ao seu controlo e gestão baseada em aplicações do Sistema 

MAR IV. As conclusões serão apresentadas no capítulo oito. 
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CAPITULO 11 

O ozono, quando presente na troposfera, é um poluente com efeitos perniciosos quer para o 
ambiente quer para a saúde e bem estar humano. Na troposfera, a distribuição espacial e 
temporal de ozono é controlada por diversos processos responsáveis pela sua produção e 
remoção. Estes processos conduzem a um complexo equilíírio dependente de vários factores 
que, caso as condições meteorológicas o propiciem, permitem o desenvolvimento de 
concentrações elevadas de ozono. Na Figura 2-1 encontra-se representada, de uma forma 
simples e esquemática, as fontes e sumidouros do ozono troposférico e as suas respectivas 
contribuições relativas estimadas. 

PRODUÇÃO REMOÇÃO 

INTRUSÕES 

ESTRATOSFERICAS 
20% 

FOTOQU~MICA 

(Óudos de azoto L 
Compostos Organims 
Voláteis + Radiação 

solar) 

Figura 2-1 Estimativa do balanço global para o ozono troposférico [Acadéniie des Sciences, 19931. 
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Neste capítulo será apresentada de unia forma aprofundada todo o ciclo do ozono 
troposférico, em particular os aspectos relacionados com os mecanismos de produção e 

remoção. Serão ainda abordados os processos dinâmicos de transporte e os efeitos no 
ambiente. O enquadramento legal e as estratégias de controlo deste poluente encerrarão o 

capítulo. De imediato, será apresentada a evolução histórica do ozono troposférico e a 
distribuição espacial do poluente e seus precursores. 

2.1 Evolução histórica dos níveis de ozono 
As observações quantitativas dos níveis de ozono mais antigas foram realizadas no 

Observatório de Montsouris, Paris, entre 1876 e 19 1 1. A média diária verificada durante esse 
período foi cerca de 20 p g . ~ 3 ,  3 a 4 vezes menos do que actualmente em muitas áreas do 
continente Europeu e da América do Norte. 

Embora para o período anterior a 1950, dada a variabilidade dos locais de medida, seja dscil 

tirar conclusões consistentes sobre a evolução das concentrações de ozono, a comparaqão 
entre dados históricos de ozono medidos quantitativamente entre 1950 e o h da década de 80 

mostra que em média, na atmosfera Europeia (0-4 lan), o ozono é actualmente cerca de 2 
vezes mais elevado do que no passado. [Hov et al., 1 9971. 

O aumento mais significativo dos níveis de ozono verificou-se durante os anos 70, associados a 
um crescimento das emissões de óxidos de azoto (NO, = NO+N02). Durante a última década, 
os valores de ozono estabilizaram ou sofieram apenas um pequeno aumento nas zonas mais 
remotas da Europa. Segundo Roemer (1996), na Holanda, as concentrações desceram 
ligeiramente enquanto que no Sul da Ale- várias estações apresentaram subidas da 

ordem dos 2%.ano-' [Scheel et al., 19971. Na costa Irlandesa do Atlântico houve um aumento 
de cerca de l%.ano" durante o Verão em zonas poluídas [Simmonds, 19931. 

Em ambiente urbano, foram observados, por métodos semi-quantitativos, médias anuais entre 

os 40 e os 60 y g . ~ 3  em Atenas nas duas primeiras décadas deste século [Cartalis e Varotsos, 
19941. Níveis idênticos foram observados na última década do século XIX em Zagreb [Zisac e 
Grubisic, 19911. Em Londres, entre 1973 e 1992 foi observado um decréscimo de 2,8%.ano-' 
no percentil 98 dos níveis de ozono e evoluções semelhantes foram verificadas para outras 
estações urbanas do Norte da Europa nos últimos 5 a 10 anos. No Sul, a estação suburbana de 

Liosia em Atenas, apresentou uma taxa de crescimento das médias mensais entre 1984 e 1989 
de 1 5%.anoq1 ~oussiopoulos, 19941. 
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Outro aspecto interessante está associado. à diferença verificada entre as variações sazonais 

observadas no século passado e as actuais. O pequeno máximo observado durante a Primavera, 

entre Fevereiro e Maio durante o século passado foi substituído, nos nossos dias, por um 
máximo bastante mais intenso em Maio e que se prolonga durante o Verão. Os valores 

elevados durante o Verão demostram a actual tendência para os níveis de ozono observados 

estarem associados à produção fotoquímica de poluentes em detrimento relativo da 

contribuição de origem estratosférica P o v  et al., 19971. 
h 

Em Portugal, os dados históricos quantitativos mais antigos foram observados em Lisboa entre 

1971 e 1975 Figueira, 19761. Segundo este autor, os valores máximos das médias horárias 

verificados durante este período foram da ordem dos 55 pg.m-3. Em termos sazonais, estes 

valores registaram-se durante a Primavera e no h do Verão, com valores mínimos em Janeiro 

e Dezembro. 

Coutinho et al. (1992) e mais tarde Borrego et al. (1994), numa anase às séries da estação da 

rua de "O Século" e de Monte Velho entre 1988 e 1992 apontavam para a existência de 

valores médios anuais de ozono mais elevados em Monte Velho do que na estação da rua de 

"O Século". Também evidenciavam a existência de um ciclo sazonal com valores mais elevados 

durante o Verão na estação da rua de "O Século" não sendo conclusiva a distribuição sazonal 

para a estação de Monte Velho. Pela primeira vez especulava-se sobre a possibilidade dos 

níveis de ozono verificados em Monte Velho tivessem origem nas emissões de precursores da 

zona urbana de Lisboa. Coutinho et al. (1993), voltam a sugerir o transporte de poluentes da 

zona urbana de Lisboa para a Costa Alentejana, desta vez apoiado na modulação numérica da 

emissão de traçadores na zona urbana de Lisboa. 

Barros et al. (1995), numa análise da série de dados de ozono medidos na estação da rua de "O 

Século" entre 1989 e 1992, levanta pela primeira vez o problema da existência de valores 

horários muito elevados nesta estação, bastante acima dos valores legalmente instituídos, 
apontando, no entanto, que o fenómeno se tinha vindo progressivamente a atenuar, quer em 

intensidade, quer em duração. 

Num artigo sobre a poluição fotoquímica em ambiente urbano, Borrego et al. (1998a), 
apresenta uma análise detalhada da evolução dos níveis de ozono nas estações da rua de "O 
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Século" e de Monte Velho, incluindo um modelo conceptual da produção e transporte de 

ozono na região. 

2.2 Os precursores de ozono 
Os diferentes precursores de ozono estão distribuídos na atmosfera de acordo com os 

processos de emissãolformação e remoção intrínsecos a cada um deles, associados à dinâmica 
da própria atmosfera. Dependendo do tempo de vida das espécies químicas e resewatórios 

considerados, estes processos podem dar origem a diferentes escalas de distribuição do ozono. 

2.2.1. Da escala global à escala regional 
A escala global o ozono possui 4 grandes precursores ou grupos de precursores. São eles o 

metano (CH,), o monóxido de carbono (CO), o NO, e os compostos orgânicos voláteis não- 

metano (COVNM). Nos COVNM estão incluídos milhares de espécies individuais de 

hidrocarbonetos como alcanos, alcenos, alcinos e aromáticos ou hidrocarbonetos hidrogenados, 

como aldeídos e cetorias. Neste gmpo não se inclui o metano que, pela sua importância e 

concentração na atmosfera, é tratado independentemente. 

O nietano .é essencialmente produzido por decomposição bacteriana da matéria orgânica em 

condições anaeróbias. As outras fontes de metano estão associadas a processos de 

desgasificação de minas de carvão, à industria petrolifera e distribuição de gás natural. 

Actualmente a queima de biomassa, resultante essencialmente dos inc&dios florestais, tem 

vindo a assumir-se como uma fonte significativa deste composto. A~~rnoç~oOdoOmetanoO6 

fe&aa .por oxidacão-iniciada _pelo_ra&caCOKK (8KOOh),= por absorção pelo solo (5%) e por 

transferência para a estratosfera (8%). OS restantes 7% correspondem a sua acumulação na 

troposfera. Embora este constituinte seja na sua maioria emitido no Hemisfério Norte, 

apre~~umadis-tri~b$ç&-quase homogénea à escala global dad~~oseu_elevado_temp_o_médio -- __-_-- __E_ -__- 
d~lida,_~erca& 1-1-anos. O metano apresenta uma variação sazonal com um máximo durante 

o Inverno e a Primavera. Deste o h do século passado, o metano tem tido m a  evolução 

média de 0,9% ao ano. 

O monóxido de carbono provém essencialmente da combustão incompleta de matérias 

orgânicas e combustíveis fósseis, da oxidação do metano e dos hidrocarbonetos presentes na 

atmosfera, Tal como o metano, o C 0  é essencialmente removido por oxidaqão, pelo radical 

OH (88%), e pela absorção do solo (12%). Ao contrário do C&, o C 0  t ~ t e m p P o m 6 d i o  

a d a  r e l a , ~ a m e ~ ~ a , - 2 m e s e . p & o - q u e  a sua_distríbuiçãià esc-ala planetária é 
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heterogénea, com maiores concentrações no Hemisfério Norte, embora a queima de biomassa 

nas regiões tropicais tenha vindo a ganhar cada vez maior importância no b a l q o  global das 

emissões deste poluente. O C 0  apresenta um máximo no Inverno e tem aumentado na 
troposfera a uma taxa no Hemisfério Norte entre os 1 e 3%. Na troposfera esse aumento tem 

sido menos pronunciado, com valores da ordem dos 0,85%. No Hemisfério Sul, os aumentos 

têm sido mais baixos, sendo mesmo não significativos. 

Relativamente aos óxidos de azoto, estes possuem fontes bastante diversificadas. Os processos 

de combustão, quer de combustíveis fósseis, quer de biomassa, são fontes emissoras 

importantes. As descargas eléctricas atmosféricas e a actividade microbiológica de nitrificação 

e desnitrificação são outras fontes emissoras significativas. O tempo médio de vida destes 

compostos é curto, entre 6 e 10 horas, pelo que a sua distribuição espacial é bastante 

heterogénea, reflectindo a localizaqão das zonas de emissão. A estimativa ,da \evolução 
temporal do NOx à escala global é extremamente difícil face às lacunas de Iliforrnação, No 

entanto, correlacionando com a evolução das emissões nos países industrializados e por 

observação dos depósitos de nitratos nos glaciares é possível avançar com valores da ordem 

dos 1,l a 2,5%.âno-'. 

A escala global, as emissões de COVNM estão associadas essencialmente à actividade 

biológica das espécies vegetais com emissões de isopreno e terpenos. A remoção de COVNM 

da atmosfera, também é realizada basicamente por oxidação pelo radical OH durante o dia e 

pelo Nos, à noite. Dado a seu curto tempo médio de vida, a sua distribuição espacial à escala 
global é heterogénea. As estimativas da evolução temporal dos COVNM no Hemisfério Norte 

apontam para valores entre 0,s e l%.anoml. Para o Hemisfério Sul não existem estimativas 

fiáveis [Académie des Sciences, 19931. 

Em termos Europeus, tanto as emissões de NO, como as de COVNM cresceram até ao final 
dos anos 80 tendo começado a decrescer na década de 90. De 1990 a 1994 as emissões de 

COVNM e de NO, dos 15 países da União Europeia baixaram 9% e 8%, respectivamente 

[EEA, 19981. 

Na Tabela 2-1 são apresentadas de forma resumida as emissões dos principais precursores de 
ozono a diferentes escalas. Dadas as incertezas associadas às estimativas dos diferentes valores 

de emissões apresentados bem como a diversidade de fontes de infomiação, a análise 
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desta tabela deverá ser feita de forma cautelosa, apenas numa perspectiva de avaliação 

comparativa da ordem de grandeza e não como valores absolutos de emissão. 

Tabela 2-1 Valores estimados para as emissões dos principais precursores de azono a diferentes escalas. 

CH4 C 0  NOx COVNM 

(Mton) (Mton) (Mton) (Mton) 

Global[AcadémiedesSciences,1993] 530(33*) 2650(38") 21+8(25*) 1050(90") 
Europa dos 1 5 [EEA, 19981 32(28") 53(3*) 14 (O*) 18 (20*) 
Portugal [Valadas e Gois, 19941 0,4 (35") 1,l (0,o") 0,2 (2,5*) 00, (68,o") 

* % de emissões naturais (exclui todas as emissões de origem antropogénica incluindo as emissões de origem 

São de realgar as diferenças existentes nas proporções relativas das emissões de CO, NO, e 

C O M  de origem natural globais e da Europa dos 15, reflectindo o enorme peso das 

emissões antropogénicas nos países mais industrializados. É ainda de salientar a forte 

componente relativa das emissões naturais de COVNM em Portugal o que é justificado pela 
forte presen$ da fioresta e relativa baixa industrialização. 

2.2.2. Da escala regional a escala local 

A esta escala, os processos físicos e químicos passam-se essencialmente ao nível da camada 
limite atmosférica reflectindo os padrões de emissão de precursores, com variações rápidas de 

concentração quer no espaço quer no tempo. Assim, as escalas para a descrição do fenómeno 

são da ordem da hora e da dezena de quilómetros. 

Ao contrário do que se passa à escala global, as fontes emissoras estão relativamente mais 

concentradas e a diversidade de precursores emitida é muito maior. Por outro lado, &maior 

parte destes precursores não chega a ser transportado da camada limite, onde são e d d o s ,  

para a troposfera livre em quantidades significativas, o que se traduz num gradiente 

importante de concentração entre os dois níveis verticais. Estes precursores, no entanto, 

desempenham um papel fundamental na produqão de poluentes secundários, de tempo médio 
de vida mais elevado, que posteriormente são eventualmente lançados na troposfera livre e 

transportando a longa distância. 
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2.3 Mecanismos de produção e remoção de ozono 
Tendo em conta a importância do número e concentração dos diferentes compostos que 

intervêm nas reacções fotoquímicas envolvidas na produção ou remoção de ozono importa 

distinguir os processos verificados em ambiente rural (não poluído) e em ambiente urbano ou 

industrial (poluído). 

2.3.1. Processos de produção e remoção em ambiente não poluído 

Na atmosfera não poluída, o ozono (O,) é produzido directamente pela reacção de 
recombinação de um átomo de oxigénio no estado fundamental (OCP), produzido durante a 

fotólise do dióxido de azoto (NO3 (2-I), onde hv representa a radiação solar, sendo h a 

constante de Planck e v a frequência da radiaqão, com uma molécda de oxigénio (O, ), na 

presenqa de uma terceira substância M (onde M = O, ou N,), a qual estabiliza os produtos de 
reacção (2-2): 

NO, + hv (h < 420 nm) + NO + OrP) 

OcP) + O, (+ M) -+ O, (+ M) 

Por outro lado, a molécula de NO resultante da fotodissociação do NO,, reage rapidamente 

(na ordem dos minutos, para valores típicos da estação m a l  de Monte Velho) com o O, 

produzido pela reacção 2-2 para formar novamente NO,: 

Na ausência de outras espécies químicas que possam interferir neste ciclo e dependendo das 

concentrações iniciais, estabelece-se um estado foto-estacionário de equilifrio entre as 

moléculas de NO, NO, e O, sem produção efectiva de ozono. Este ciclo é traduzido pela 

seguinte expressão : 

onde J é a constante de equilíbrio da fotólise do NO,, (2-I), e k é a constante de equilíbrio da 

reacção do NO com O,, (2-3). 
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Dada esta rápida interconversão NO/NO, o comportamento destas duas espécies químicas 

está fortemente associada o que explica seu tratamento conjunto, já anteriormente definido, 

como NO,. 

Para Portugal, as simulações de J em condições típicas de Verão (Figura 2-2), indicam que o 

tempo médio de vida da molécula de NO, durante o dia é, em média, cerca de 2 minutos com 

um mínimo de 1,5 minutos. De Inverno estes valores passam para cerca de 3 minutos, em 

média, e aproximadamente 2 minutos no mínimo. 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Hora 

Figura 2-2 Evolução da constante de equiliino para a fotólise do NO2 de Verão e de Inverno. 

Numa atmosfera não poluída, a produção de ozono também envolve o radical hidro-peróxilo 

(HO,) e o metil-peróxilo (CH,O,), produtos intermédios da oxidação do C 0  e do CH,: 

HO, + NO -+ OH + NO, 

CH302 + NO 4 CH30 + NO, 

A reacqão do NO com os radicais HO, e CH30, verifica-se quando a razão NO:O, é 

suficientemente grande (> 2 x 10-4), O que implica níveis aproximados de NO, de 0,02 a 0,04 

pg.m3. Nesta situação, pode-se exprimir a cadeia completa de oxidação do C 0  e CH,por: 
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NO2 + hv(L-420 nm) -+ NO + o(~P) 

e, 
OH + C& 4 CH3 + H20 

CH3 + 0 2  + M CH302 + M 
CH302 + NO + CH30 4- NO2 

CH30 + O2 -+ HCHO + H02 

H02 + NO -+ OH + NO2 

2(N02 + hv(L420 nm) -+ NO + o(~P)) 

p 
CH4 + 402  + hv -+ HCHO + H20 + 2 0 3  

Repare-se no carácter autocatalítico dos ciclos de oxidação do C 0  a C02 e do C& a 

forrnaldeído (HCHO) onde o radical hidróxilo (OH), responsável pela inicialização dos 

processos reactivos, é regenerado directamente pela reacção do radical H02 com NO e, 

indirectamente, através da fotólise do ozono (2-8 e 2-1 0). 

O HCHO formado pode, por seu lado, ser fotodissociado a C 0  (2-9 a), fotodissociado a HCO 

e seguidamente oxidado, sendo mais uma vez, este ciclo autocatalítico, com produção de OH e 

O3 (2-9 b) ou ainda, atacado directamente pelo radical OH (2-9 c). Assim, 

HCHO + hv (v < 360 nm)-+ C 0  +H2 (2-9 a) 

HCO + O2 + C 0  + H02 

2x (H02 + NO -+ NO2 + OH) 

2x (NO2 + hv (v < 420 nm) -+ NO + o(~P)) 

2x (O ( 3 ~ ) )  + 0 2  -+ 03) 
HCHO + 402 -i 3hv -+ C 0  + 2 0 H  + 203 (2-9 b) 
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OU ainda, 

HCHO + OH -, HCO + H,O 

Este tipo de reacqão de oxidação é aplicável a todos os outros hidrocarbonetos sendo o 

número de moléculas de ozono formadas dependente do tipo e reactividade do hidrocarboneto 

inicial. O potencial máximo de produqão de ozono varia entre as 3,7 e as 14 moléculas por 

molécuIa de hidrocarboneto oxidada. 

Na Figura 2-3 esta representado um esquema global do ciclo de oxidação do C 0  e CE,. 

Figura 2-3 Ciclo de oxidação do C 0  e CH, [Ravishankara, 19881. 

Actualmente, as zonas à escala global com atmosfera natural que se encontram com níveis de 

NO, suficientemente elevados para que ocorra a produção efectiva de ozono, são as latitudes 

médías do Hemisfério Norte e a vizinhança dos Trópicos, durante a estação seca. 

Em atmosferas naturais, o ozono pode ser removido de diversas formas quer por degradação 

química ou fotoquimica quer por deposição directa ao solo. 

O ozono absorve a radiação na banda do visível (410 nm a 850 nm) e no ultravioleta (290 a 350 

nm). Este processo conduz à sua fotodissociação segundo as seguintes reacções : 
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Se no caso da reacção 2- 10 não existe consumo de ozono, dado a sua rápida regeneração a partir 

da reacção do átomo de oxigénio no estado fundamental OCP) com 0,(2-2), no caso da reacção 

traduzida pela equação 2-1 1, existe uma efectiva remoção de ozono dada a reacção do átomo de 

oxigénio no estado excitado O('D) com vapor de água, dando origem a radicais hidróxilo: 

O radical hidróxilo pode por sua vez também desempenhar um papel fundamental no ciclo 

oxidativo do C 0  e do CH, em atmosferas naturais pobres em NO, (< 0,02 pg.mr3), com 
consumo efectivo de ozono. Nestas circunstmcias, o balan~o da cadeia completa de oxidaqão 

do CH, em CO, perde o carácter autocatalitico anteriormente demostrado, traduzindo-se num 

consumo de O, i a  ordem das 1,7 moléculas por molécula de CH, oxidada e num consumo de 

3,5 radicais HO, (OH + HO,) : 

OH + C0 -+H+ CO, 

H+.02+M +H02+M 

OH + CH, -+ CH, + H,O 

CH3 + 0 2 + M  -+ CH302 + M 

CH302 + HO, 4 CHsOOH + O, 

0, + hv (h < 310 nm) -+ O,+ 0('D) 

O('D) + H20 -+2 OH 

CO+CH, + O, + hv + CO, +CH,OOH 

Como se pode verificar, tanto a reacção traduzida por 2-1 3, como a reacção directa traduzida 

por 2-1 4, conduzem a depleção de ozono. 
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Neste tipo de meios pobres em NO,, é possível ainda a recombinação parciai dos radicais 

HO,: 

O peróxido de hidrogénio formado na reacção 2-15 é eliminado, na sua maior parte, por 

captação hidrometeórica o que implica a sua dependência face a concentração de água 

líquida. 

O hídro-peróxldo de metilo (CH300EE) formado durante o ciclo de reacções de oxidação do 

metano e monóxido de carbono é removido lentamente por fotólise, ou por reacção como o 
radical OH ou ainda, .por dissolução nos hidrometeoros. O formaldeido formado é, por sua 

vez, fotolisado, 

HCHO + hv (h < 310 nm) -+CHO+H 

CHO + O, -+ C 0  + HO, 

H+O,+M +HO,+M 

2 (HO, + O, -+OH+2 O,) 

HCHOt-2O3+hv(h~310nm) +CO+2O2+2OH (2- 1 6) 

ou atacado directamente pelo radical OH, 

HCHO + OH + CHO + H20 

CHO + O, -+ C 0  + HO, 

HO,+O, - + O H + 2 0 ,  

HCHO + O, -+ C 0  + H20 + O, 

Repare-se que tanto na reacgão 2-1 6 como na 2-17, dada a relativa baixa concentração de 

NO,, passa a não haver a possibilidade de regeneração do HO, existindo apenas a depleção de 
ozono. 

Embora ainda não quantifícada, ouixa forma de remoção do ozono passa pelas reacções em fase 

aquosa verificadas na cobertura nublosa pelieveld e Cnitzen, 19 891 (vide 9 2.3.5). 
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A deposição seca no solo, por seu lado, constitui, em meio mal, o maior sumidouro de ozono. O 

processo pode dar-se por duas vias: ou por decomposição termodinâmica 203 -+ ?to2, catalisada 

pela supedcie ou por reacção com as superflcie vegetais. 

Em atmosferas remotas, os hidrocarbonetos não-metano de origem biogénica desempenham 

também um papel importante no ciclo químico do ozono. 

Dois compostos biogénicos destacam-se pela sua importância e intervenção no ciclo qwilico do 

ozono: o isopreno (ISO), o composto mais abundante e o a - pineno, o mais estudado e 

normalmente considerado nos esquemas químicos como um monoterpeno típico. 

O isopreno apresenta uma elevada reactividade com o ozono e com o radical OH. As seguintes 

reacções resumem o seu esquema inicial de oxidação com formação de compostos como a ,metil 

vinil cetona (MVK) e metacroleina (MACR). 

I s o  + OH (4-02) -. Isoo2 

IS002 +NO + NOZ + H02 + HCHO + 0.5 (MVK + MACR) 

IS002 +NO 4 nitrato 

ISO 0 3  + 0.4 HCHO + 0.25 (MACR + MAOO) + 0.17 MVK + 
MVKOO + C 0  + CH202) + 0.04 H02 

Neste ciclo, os nitratos formados actuam como sumidouros permanentes do NO,. Por outro lado, 

os radicais CH20H, igualmente produzidos, reagem rapidamente com o oxigénio dando origem a 

formaldeido. Atkinson et al. (1989) demostrou também que cerca de 4% do isopreno pode ainda 

levar à formação de 3-metilhrano, composto com uma constante de reacção com o OH cerca de 

uma ordem de grandeza superior às constantes de reaqão tanto da MVK como da MACR com o 

mesmo radical, o que dá um papel importante a esta via de oxidação. 

O a - pineno por seu lado apresenta uma reactividade bastante mais acentuada relativamente ao OH 

do que ao ozono. De facto, as constantes chéticas a 298 K das reacqões do a - pineno com o OH e 
-1 -1 com o ozono são 5,37 x 10'll e 8,5 x 10"~ cm3 .molec. s , respectivamente. Isto significa que 

cerca de 75% do a - pineno disponível reage preferencialmente com o OH. 

Uma consequência importante da degradação dos terpenos, como o a - pineno, é a formagão de um 
aerossol orgânico. Uma vez formado, este aerossol evita a reacção das espécies constituintes 
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com excepção para reacções à superflcie de partículas. Eventualmente a sedimentação das 
partículas removê-las-á definitivamente do sistema, evitando assim a oxidação de uma fracção do 

carbono emitido. 

Outra forma de remoção de ozono está associada, nas atmosferas remotas do Árctico e 
Antárctico e durante a primavera, com as concentrações de compostos fltráveis contendo 

bromo (mterable BR, f-Br) o que sugere um sumidouro de ozono especffko destas regiões. 

Os mecanismos químicos responsáveis pela depleção de ozono nestas circunstâncias passam 

pela formação de bromo activo e posterior reacção com ozono: 

Br+O, +BI-O+O, 

BrO + 0, + Br + 20, 

A formação do bromo activo poderá estar associado a emissões biogénicas de origem 

maxinha. 

Tmbém os radicais IOx parecem desempenhar um papel na remoção de ozono em atmosferas 

remotas, essencialmente marinhas. No entanto, este papel, a existir, deverá ter pouca 

expressão [Colbeck e Mackenzie, 19941, 

As concentrações de fundo normalmente encontradas para o ozono variam entre os 40 e 100 

,~g.m'~, estando este valor também dependente da época do ano e da latitude (factores que afectam 

a intensidade da radiação solar). Em Portugal as concentrações de fundo não ultrapassam, na 

maioria das estações de monitorização, os 50 @m3. 

2.3.2. Processos de produção e remogão em ambiente poluído 

Em ambientes polddos, não se podem explicar as concentrações de ozono medidas siraplesmente 

pelo equilí'brio CO-CH,-NO,, visto que, neste caso, a taxa de produção de ozono não está 

linearmente relacionada com a concentração de NO,. De facto, em atmosferas poluídas, o 

número e a concentração de constituintes químicos aumenta consideravelmente, em especial a 
concentração dos COV. 

A concentração mais elevada de ozono em meios poluídos resulta da pertufbação introduzida 

pelo ciclo de oxidação dos COV no ciclo natural NO, - O,, ao permitir vias alternativas para a 

oxidação do NO a NO, sem passar pelo consumo de O,. Os mecanismos de oxidação dos 
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COV são principalmente induzidos pelo radical hidróxilo (OH) durante .o dia e pelo radical 

NO, durante a noite. Todos estes mecanismos produzem um ou mais radicais H02 e RO, 

capazes de oxidar o NO a NO,, levando à acumulação de O, pela fotodissociação do NO2 (2- 
1,2-2). Estes mecanismos explicam as altas concentrações de ozono encontradas na atmosfera 

das áreas poluídas, desde que a radiaqão existente seja suficientemente elevada para iniciar o 

processo de fotodissocia~ão. 

Igualmente importante é o papel desempenhado, nas atmosferas poluídas, p,elos carbonilos, 

i.e., aldeídos e cetonas, os quais são não só poluentes primários emitidos por diversas fontes, 

mas também poluentes s e c u n ~ o s  produzidos pela oxidação de diversos COV. Estes 

compostos são uma fonte potencial importante de radicais fines que podem levar à formação 
de ozono, o que por seu turno, ajuda à oxidação de outros COV. 

Relativamente B oxidação da maioria dos compostos orgânicos, tal como foi referido, esta 

inicia-se pela reacção com o radical OH seguindo uma sequência rápida de reacções já 

anteriormente exemplificadas para o metano (reacções 2-7 e 2-8). 

No entanto, quando a estrutura do COV inicial é mais complexa a oxidação pode não se 

produzir num único ciclo. Nestes casos, poderá ocorrer mais do que um ciclo de reacções de 

oxidação com a geração final de 2 moléculas de ozono por cada ciclo definido genericamente 

como : 

Tal como já anteriormente discutido, este ciclo de reacções é autocatafitico dada a 

possib2idade de regeneração do radical OH capazes de atacar outros hidrocarbonetos 

disponíveis a partir da reacção do radical HO, em presença do NO, 

Na Figura 2-4 esta representada, de uma forma esquemática, um ciclo de oxidação de um 

hidrocarboneto saturado designado genericamente por RI3 catalisado por radicais livres até ao seu 
prímeiro produto designado por R,O. O papel do NO, est5 igualmente representado, com a 
formação de ozono como subproduto. 

O Ozono Tmposférico 



O C 0  é o penúitimo produto da Rad. Solar 

oxidação dos COV sendo portanto o 
Rad. Solar 

ciclo de oxidação dos COV uma das 
maiores fontes deste composto. No 

entanto, em atmosferas poluídas, a 

emissão primária desta espécie, m 
resultante dos processos de combustão 

f RHO! 
de combustiveis fósseis, pode também 
conbibuir com a produção directa de 

ozono (reacções 2-7). 

Rad. Solar 
3 

Também a oxidação dos alcenos e 

dienos, para além de reagirem Figura 2-4 Esquema de oxidaçiio do de um 
hidrocaróoneto saturado (RH) por OH [PORG, 19971. 

rapidamente com OH também podem 

reagir com o ozono a uma velocidade comparável [AtkUison e Carter, 1984; Atkinson, 19941. O 

processo de ataque do ozono sobre a ligação dupla do COV leva a produção de um iso-ozonido 

que, instável, se decompõe num aídeído e num biradicaí intermédio, denominado CRTEGEE. 

Assim, a reacção com o propeno : 

+ ISO-OZONIDO 

-, CH,CHOO + HCHO 

ISO-OZONIDO 

Os biradicais de CRIGEE podem reagir com o NO dando origem a um aldeído: 

+ CH,CHO + NO, 

+ HCHO + NO, 

ou, rearranjando-se, dando origem a um ácido carboxílico: 

CH,CHOO + CH,COOH 

CH,OO -+ HCOOH 
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Estas duas vias alternativas de evolução dos b~adicais de CRIEGEE dependem unicamente da 

concentraqão do NO [Académie des Sciences, 1 9931. 

Outras vias alternativas de evolução dos biradicais de CRIEGEE são ~ o R G ,  19971: 

e ainda reacções com vapor de água [Atkinson, 19941 : 

De notar o desenvoIvim~o de radicais (2-26 e 2-27) que posteriormente poderão catâllsar a 
formação de mais ozono o que indicia que esta forma de oxidação dos alcenos, iniciada por ozono, 

poderá não constituir um sumidouro definitivo de ozono. Esta mesma hipótese foi confirmada em 

trabalhos efectuados em laboratório que indicaram que a produção de radicais OH, em 

determinadas condições atmosféricas, poderia levar à produção líquida de ozono por este ciclo de 

oxidação [Atkinson, 19941. 

2.3.3. Química diurna dos compostos de azoto 
Importa também aqui referir outras transformações químicas do NO, que levam a geração dè 

diversos compostos de azoto orghicos e ínorgânicos com ínterferência directa ou indirecta na 

produção ou remoção de radicais HO,, espécies de importância fundamental no ciclo químico , 
do ozono. 

As espécies oxidadas de azoto na atmosfera são colectivamente designadas por NO,. No NO, 

ficam integrados o NO, o NO,, o NO, e o N,O,, os oxiácidos ( HNO,, H02N02 e HONO), os 

peroxi-nitratos o r g ~ c o s  (R02N0,), os nitratos orgânícos (RONO,) e o nitrato (aerossol). Por 
vezes, o NO, com exclusão do NO, é designado por NO, [Colvile et al., 19961. 
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A produção de oxiácidos, ácido nítrico (HNO,), ácido peroxi-nítrico (H02N02) e ácido 

&os0 (HONO) está associada às reacções das espécies de NO, com us radicais HO,. 

Assim, 
\ 

OH + NO, (+M) + HN03 (+M) (2-32) 

Esta reacção é particularmente importante por tratar-se da via predominante de remoção de 

NO, durante o dia, Na camada limite, o tempo médio de vida do NO2, tendo em conta esta 

reacção, é cerca de 1 dia, para uma concentração típiea de h d o  de OH de 0,04 ppt, 

decrescendo para cerca de 2 horas, para concentrações elevadas de OH da ordem dos 0,4 ppt 

(valor típico no caso de episódio de poluição). Por seu lado, o HNO, é normalmente um dos 

constihhtes principais do denominada NO,, sendo removido quer por depusigão seca ou 

húmida quer por adsorção ou reacção em fase aquosa com aerossúis. 

Por outro lado, a reacção de HO, com o NO2 leva à formação de H0,N02 : 

No entanto, a com-ibuição do H02N02 para o NOy é bastante limitada dada a sua 

instabilidade. Decompõe-se rapidamente, apresentando um tempo médio de vida de 30 

segundos, a 288 K e à pressão atmosférica normal. 

produção de HONO fica a dever-se à reacgão do NO com OH com um tempo de médio de 

do NO, relativamente a esta reacção, de cerca de 2 dias, para uma concentração de OH 

de 0,04 ppt e cerca de 5 horas, para uma conceneaqão de OH de 0,4 ppt: 

OH + NO (+M) + HONO (+M) (2-34) 

Também neste caso o HONO actua como um resavatório temporário para o NO,, dado a sua 

rápida fotólise, tendo um tempo médio de vida inferior a 1 hora: 

HONO + hv -+ OH + NO (2-35) 
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A existência de outras fontes de HONO tem sido suportada por dados observados 

experimentalmente, acreditando-se que este tipo de fontes poderia levar à acumulação deste 

composto durante a noite, dmdo-se a sua fotólise ao amanhecer com produção de radicais 
hídróxílo [Hasrís et al., 1 9 82; Kessler e Platt, 1 9 84; Harrison et al., 1996 1. 

Em atmosferas poluídas, tem especial importância a formação e remoção de peróxi-nitratos e 

nitratos orgânicos. As reacções de NO, com os peróxi radicais (R03 levam à produção de 
peróxinihatos orgânicos (RQ,NO,): 

RO, + NO, (+M) ++ RO,NO, '(+M) 

Este tipo de reacções são uma ordem de grandeza mais lentas que a fotodissociação do NO, 

(2-1). A estabilidade dos peróxi-nitratos formados é por sua vez dependente do gmpo 

orgânico R. 

As reacções de peróxi radicais orgânicos (330,) com NO podem levar à formação nitratos. 

orgânicos: 

R02 + NO (+M) + RONO, (+M) (2-37) 

Tal como no caso da reacção com o NO,, a cinética desta reacqão bem como o 

comportamento dos seus produtos na atmosfera está dependente da estrutura do grupo 
orgânico R. 

Um dos exemplos mais comuns de peróxi-nitratos é o nitrato de peróxiacetilo, PAN 

(CH,C(O)OONO,), detectado na atmosfera pela primeira vez há mais de 30 anos [Stevens, 
19691 e considerado um dos maiores contribuintes para o NO,. Outra característic 
importante deste composto é o aumento da sua estabilidade mm o decréscimo da temperatura 

Se a 20 "C o seu tempo médio de vida é da ordem das horas, a -30 "C (temperatura típica de 

altitudes da ordem dos 8000 metros) o seu tempo médio de vida passa para 2 anos e a -50 "C 
(~10000 metros) para 75 anos. Isto significa que, em situações de forte trmsporte vertic 

este composto pode atingir níveis elevados, com baixas temperatura, e aí  manter-se dur 

longos períodos de tempo, podendo mesmo atingir níveis de concentração superiores aos d 

NO, [Siri& et al., 1 992a,b]. 
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O transporte a longa distância de nitratos orgânicos bem como de nitratos de peróxiacilo 

deverá ser uma das maiores fontes de NO, das atmosferas de fundo [Singh et al., 19921. 

Na Figura 2-5 está representada de uma forma genérica o ciclo diurno dos óxidos de azoto na 

atmosfera. 

m m  - 
Figura 2-5 Interconversões NO 1 N Q  durante o dia [PORG, 19971. 

2.3.4. Química nocturna dos compostos de azoto 

Embora a maior parte dos processos de oxidação na troposfera se verifiquem durante o dia e sob a 

influencia da radiação solar, importa agora referir os processos nocturnos igualmente associados 

ao ciclo do ozono. 

\ ~ a  verdade,, os processos nocturnos não levam à produção de ozono; conduzem antes, não só i sua 

remoção directa, como a geração de outros poluentes secundários ou precursores de importância 

scrucial no ciclo de ozono do dia seguinte. 



Poluigão Atmosférica por Foto-oxidantes: 

O Ozono Troposférico na Região de Lisboa 

Os ciclos quúnicos nochunos passam essencialmente por dois constituintes. São eles o radical NO, 

e o N205. 

Durante o ciclo diumo, o NO, forma-se lentamente (@ara condições tipicas, cerca de 12 horas) a , 

partir da reacção do NO, com o O, : 

No entanto, durante o dia, o NO, é rapidamente fotolisado (reacgão com uma escala temporal da 

ordem dos segundos) dando origem novamente a NO, e a O,, 

NO3 +hv(h< 580 nm) +NO,+O 

o+ o2 (+M) - 0 3  (+W 

e também a NO, por reacção com o NO : 

NO, + NO += 2NO, 

Assim, o papel do NO, durante o dia é bastante limitado. 

Durante a noite, os ciclos químicos do NO, e do NO, são substancialmente alterados bem como a 
concená-agão de radicais Iivres como o OH, o HO, e RO, que, dada a sua origem, essencialmente 

produzidos a partir da fotólise de moléculas estáveis, baixa. 

Assim, uma vez formado pela reaccão 2-2, durante a noite, o NO, não pode ser nem fotolisado (2- 

1) nem removido sigmficativamente pelo radical OH (2-32). Assim, em presenga de concen-tra@es 

&cientemente elevadas de ozono, o NO, vai sendo produzido por reacção com o O, (2-38). Por 

sua vez, o NO, reage com o NO, : 

NO, + NO, + M * N205 +M . (2-4 1) 

Para concentraições de NO, da ordem dos 20 pg.m", o tempo médio de vida do NO, relativamente 
à reaccão 2-41 é cerca de 2 segundos. No entanto, dado que o N20, é termicamente instável, 

decompondo-se em cerca de 15 segundos a 298 K, estabelece-se um equilíírio entre o NO, e o 
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N205 presentes em concentrações comparáveis. Como resultado, o comportamento de ambas as 
espkcieç é fortemente assocrado o que ~ i ~ c a  que qualquer processo que leve á remoção de -rmrria 

comporta a remoção da outra. Assim, ao nascer do sol, com a fotodissociação do NO, (2-39) a 

concentração de N205 também baixa de ,forma comparável, possuindo ambas as espécies 

concentraçties bastante baixas durante o dia. 

Durante a noite, o processo de remoção de N20j (e também de NO,) passa pela reacção com vapor 

de água : 

Estudos de laboratório [AtTlltlson et al., 19921 demostraram que a reacção 2-42 se produzia muito 

lentamente na fase gasosa. Na atmosfm, julga-se que a remoção de N205 se dará 

preferencialmente na água das nuvens e na superficie das pastícuías, com formação de um aerossol 

de nitrato em vez de HNO, gasoso. O efeito destas reacções salda-se por uma remoção dos óxidos 
de azoto interveníentes sem remoçk de hidrocarbonetos reactivos. A remoção do N20j apresenta 

uma escala de tempo que vai desde os minutos, em atmosferas poluídas, até horas em zonas mais 

remotas [Dentener e Crutzen, 19931. 

O radical nitrato pode actuar como um oxidante nochurio, reagindo com hidrocarbonetos, em 

particular com os alcenos e produzir quantidades ~ i ~ c a t i v a s  de radicais peróxi. Os alcenos 

reagem com o NO, por adição para formar um radical mais estável, o alqdo nitro-oxi de 

subJtituição. Este radical, por sua vez, reage rapidamente com oxigénio para forma nm radical 

peróxi alquílo. Estes radicais podem, por sua vez, reagir com outros radicais peróxido, 

2 R,R2CH0,+ 2 R,R2CHOH + RIR2C0 + 0, 

ou com o próprio nitrato, 

R,R2CH02+ NO, -' R,R2CH0 +NO2 + 0, 
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ou ainda com o NO,, para formar peróxinitratos, 

R, R,CHO, + NO, + M + R, R,CHO,NO, + M 

Em termos genéricos, a química atmosférica nocturna é responsável pela oxidação lenta dos 

hidrocarbonetos insaturados a peróxidos e nitratos e pela remoção de radicais de óxido de azoto. 

Todos estes mecanismos tornam o dia seguinte menos propenso a produção de ozono. A química 

nocturna pode assim explicar a razão pela qual massas de ar que passem por centros urbanos 

poluídos durante a noite não produzam elevadas concentrações de ozono no dia seguinte mesmo 

após vátias horas de radiação solar [Colbeck e Mackenzie, 1 9941. 

Na Figura 2-6 está representada de uma forma genérica o ciclo nocturno dos óxidos de azoto 

na atmosfera. 

Biradical 

HONO 

0 3  

Combustão 
Combustíveis fósseis 

Figura 2-6 Interconversões NO I NQ durante a noite PORG, 1 9971. 
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2.3.5. Química na fase condensada 

Os processos fotoquímicos dão-se genericamente segundo reacções homogéneas na fase gasosa. 

No entanto, na atmosfera pode estar presente material condensado bem como goticulas das nuvens 

ou chuva. O arrefecimento dos poluentes gasosos na atmosfera pode também levk à condensagão 

na superfície das partículas existentes e abrir a possibilidade ao desenvolvimento de reacqões 

heterogéneas. 

Tal como as reacções em fase gasosa discutidas anteriormente, a química em fase aquosa que se 

desenvolve na troposfera é complexa, consistindo num elevado número de reacgões interligadas 

envolvendo moléculas e radicais livres (na forma neutra ou iónica), que podem levar à oxidação de 

diversos compostos. Vários autores [Lelieveld e Crutzen, 1989; Jonson e Isaksen, 1993; Dentena- 

e Cmtzen, 1993 1 defendem que estas reacções podem influenciar as concen'craqões no meio gasoso 

atmosférico, em particular o ciclo de ozono troposfénco, pelo que deveriam ser sempre tomadas 

em consideraqão. 

O N205 e o NO3 desempenham um papel importante na química nocturna. A reacção do N205 com 
água conduz à sua hidrófise, tal já foi referido (equação 2-42). 

Esta reacção é extremamente lenta em fase gasosa [Afkinson et al., 19921, mas trabalhos 

laboratóriais wan Doren et d., 1990; Hmson e Ravishankara, 19911, demostraram a eficiência 

desta reacção em fase aquosa tanto em goticulas de água como em ácido sulfúrico. Valores 
semelhantes de eficiência foram determinados para a reacção com aerossóis de amónio e sulfato 

womkewich e Cdvert, 19881. Daqui se poderá concluir que a hidrólise do N205 é um processo 

importante para a remopo deNO,. 

Segundo Dentener (1993), a hidrólise do NO, nas goticulas de água na atmosfera também pode 
ocorrer mas com muito menor expressão do que a hidrólise do N205. 

Ao contrário do ácido sulfúrico, a condensaqão do ácido nitrico nos aerossóis não é fácil dada a 

sua elevada tensao de vapor. No entanto, a presença de espécies alcalinas como o amoniaco, 

poderá levar à fomiação de sais nos aerossúis, como o nitrato de amónío, m4N03 ,  sendo portanto 
esta outra via, indirecta, de remoção de NO,. 

Tal como o ácido nítnco, também o H202 é facilmente solúvel em gotidas de água [Worsnop et 
al., 19891 pelo que ambos os compostos podem ser rapidamente removidos pelas nuvens. 
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O ozono é muito menos solúvel em água do que o ácido aitrico ou o H202 Embora inicialmente a 
sua solubilidade seja importante ptter et al., 19923, o líquido rapidamente fica saturado o que 

inibe o processo a não ser que outras espécies reactivas estejam presentes. É o caso da presença de 

HSO;. Também é aceite que a presenga de radicais HO, em solução poderão conduzir à remoção 

de O;. Esta hipótese é sustentada por trabalhos laboratoriais onde foi verificada a eficiência da 

solubifidade do HO, em 6 g m  [Hmon et d., 19921. Em solução aquosa, o HO, ioniza-se dando 

origem a um ião 0; : 

Esta reacção tem consequências no balanço de ozono, dada a posterior reacção do ião 0 2 com o 

O,: 

O efeito de remoção efectiva de ozono é potenciado pela competição da captura do radical HIO, 

pelas nuvens e a reacção do KO, com o NO, a qual leva à produção de ozono na fase gasosa. 

Dentener e Cnitzen (1993), com base na análise do efeito das reacções 2-47 e 2-48 no balanço de 

ozono, sugerem que cerca de 20% do ozono da ú-oposfera livre é removido pelas nuvens. Ack 

1995, com base em evidências observacionais, sustenta igualmente a remoção de ozono pela 

nuvens. Também durante a campanha experimental LisbEx 96 (vide capfttrlo V) foi observada 
queda drástica @raticamente até zero) dos valores de ozono com o avaqo de nevoeiro ao fim d 

manhã sobre a estação de Tires (aeródromo de Cascais). 

Em ambientes costeiros e marinhos, julga-se também possível a interferência do " spray" masínho, 

rico em cloreto de sódio, no ciclo oxidativo dos COVs, ao reagir com NO, : 

Tanto o cloreto de nifrosil (CWO,) como o cloreto de nitril (ClNO) podem se fotolisados com 

libex-hgão de Cloro. O cloro apresenta uma afioidade para reagir com os COVs idêntica à do 

I 
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radical OH. A disponibilidade de átomos de cloro abre uma via alternativa à oxidação dos COVs 
alterando o seu tempo médio de vida em ambientes marinhos e costeiros. 

Também a formação de HONO por reacção heterogénea entre NO , e água pode ter uma influência 

significativa nos processos foto-oxidativos &da a importhcia deste wmposto como fonte de 

radicais OH (2-35). As seguintes reacções foram propostas: 

+ HN@ + HONO (g, 

Cálculos efectuados por recurso à modelação numérica [Jenkins et al., 19881 demostraram que o 

HONO fmado  durante a noite poderia contribuir signiGcativamente para a prodagão de ozono 

do dia seguinte. Esta capacidade ficar-se-ia a dever à produção de radicais OH durante a fot6Ese 

do HONO produzido durante a noite anterior, após o nascer do sol (reacção 2-35). 

2.3.6. Sensibilidade da produqão de ozono à razão COVNM:NO, - 
Existe unza relCtção óptima COVNM:NO, que maximiza a formação de ozono, e que está 

intimamente ligada à presença do radical E .OH 1, o qual, como foi referido, desempenha um papel 

fundamental na formação do ozono. A razão COVNM-NO, para a qual é Indiferente a tendência 

do radical para reagir quer com o NO, quer com os COVNM é cerca de 5,5 : 1. Se a razão 

instantânea CSOVr\lM:N;O, é inferior a este valor (condições limitadas pelos COVs), durante o dia, 

os radicais livres reagem preferencialmente com o NO,, convertendo-o em &ratos não reactivos e 

retardando assim a formação de ozono. Esta reaqão, por sua vez, tende a h e n t a r  a razão 

COVNM:NO, à medida que o dia avanka. Quando se ultrapassa o valor de 5,5 : 1 na razão 

COVNM:NO, os ra&cafs livres passam a reagir preferencialmente com os COVNM (condições 

limitadas pelo NOJ, numa cadeja oxidaiiva que leva a formação de ozmo. Após o pôr-do-Sol, a 

formação de ozono cessa. A concentração de NO, também baixa, com a formação de espécies 

reactivas e não reactivas, que vão desempenhar um papel importante na formaflo de ozono do dia 

seguinte, tal como já foi detalhadamente discutido. 
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Os valores máximos de ozono gerados a partir de diversas concentrações iniciais de NO, e 

COVNM podem ser desenhados obtendo-se um caracteristico diagrama de isopletas de o r n o  

(Figura 2-7). Embora este tipo de gráfico tenha inicialmente sido obtido experimentalmente, 

ac+milmente os mecaaismos qiilmicos que conduzem a este tipo de relação são bem conhecidos.. 

COVNM (ppmC) 
Rigura 2-7 Exemplo de diagrama deisopletas de valores máximos de ozono obtidos a partit de diferentes 

concentra@ks Iniciais de NO, e COVNMreconendo ao "standard ~ ~ ~ A r n o d e l ' ~  [ PORG, 19971. 

Assim, este mesmo tipo de diagramas pode ser obtido por modelagão numéríca utilizando 

mecanismos quúnicos validados e difaentes valores iniciais de emissão de COVNM e NO,. 

Apesar de implicar uma valihção cuidada dos modelos a aplicar, este tipo de diagramas é 

especialmente útil na determinação e av&~ão de estratégias de controlo de emissões dos 

precursores de ozono. 

Será com base em diagramas como este, efectuados para diversos cenános de emissões, que serão 

discutiáas neste úabalho as diversas alternativas de controlo e gestão do fenómeno fotoquímico na 

região de Lisboa. 

É possível também, com base na evolução da razão COVNMINOX, definir 5 zonas de 
produção de ozono [Académie des Sciences, 19931: 
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o Área urbana central. Trata-se de zonas de elevada densidade populacional, forte 

actividade comacial e empres&al, à qual está associada m elevado volume de tráfego. 

Trata-se de uma zona com uma razão C O W O ,  muito pequena, o que se traduz em 
concentrações baixas de ozono e elevadas concentrações- dos seus precursores, em 

particular NO,. Trata-se de uma região onde predomina o mnsumo e i o ~  inibi@o da 
produção de ozono; 

o Área urbana periférica. Trata-se de uma zona ainda com uma densidade populacional 

elevada, mas mais baixa da qae a do centro urbano. O tráfego automóvel é intenso. 

Normalmente a razão C O ~ O X  sobe e os valores de ozom também. No entanto, não 

é o local onde os valores de ozono decorrentes do penacho urbano atingem maior 

a expressão. 

Trânsporte de Mesoscala. Trata-se de áreas a algumas dezenas de qui1ómef;ros do centro 

urbano. São normalmente as regiões onde os valores de ozono decorrem das emissões das 

escdas anteriores e onde atingem maior expressão. O tecido urbano é k g o  ou mesmo 
inexistente, tratando-se muitas vezes de zonas rurais. A razão COVNMINO, sobe 

fortemente dada a oxidação rápida dos NO, em nitratos passando a produção de ozono a 

predominar. Outra particuíaridade destas regiões está associada às circulações 

sttmosféricas verificadas, circulações de mesoscala (vide 5 4.1), fortemente hfiueílcia&s 

por todos os acidentes geográfícos q-ae de alguma forma induzam à existEncía de 
gradientes térmicos elevados, como o relevo, a proximidade a corpos de água 

suficientemente importantes (zonas costeiras ou estuários), etc; 

o Trmsporte à escala sinópticst. Nestas regiões são os grandes sistemas meteorológicos que 
influenciam de forma determinante as concentrações de ozono verificadas na camada 
limite: sistemas anticiclónicos, depressões, sistemas frontais, etc. Alguns destes 

fenómenos podem infíuenciar as concentrações de ozono em raios que vão até os 500 ou 

mais quilómetros, como é o caso das subsidências em altitude associadas aos anticiclones; 

u Reservatório de fundo, constitaido pelo resto da atmosfera, p a a  lá das escalas 

anteriormente referidas. 
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2.4 Processos dinâmicos de transporte de ozono 
O ozono e os seus precursores estão distribuídos na atmosfera de acordo com os processos de 
formação e remoção, já descritos, em conjunto com os processos dintimicos de dispersão e 
transporte dos diferentes compostos em jogo. Dependendo do tempo de vida das espécies 
químicas e reservatórios considerados, estes mecanismos podem dar origem a diferentes 

escdas de distribuição do fmómeno, nomedamenfe : i) produ@o rsfpida de ozono a partir de 

precursores readvos e distribuição 2 mesoscala e seguidamente à escala regional; iil) 
produção progressiva de ozono ao longo de um processo de transporte da escala regional a 

escala global; iii) transporte dos precursores e formação lenta de ozono à escala global. Para 
além desta dís~buiçãu '%orizontdtt, impurta considerar ainda os movimentos verticâis que 

são responsáveis em parte pela transporte de ozono da estratosfera, reservatório onde se 
encontra cerca de 90% do ozono atmosférico, para a troposfera e transporte de ozono 
produzido na camada limite poluída para a troposfera livre. 

Trocas de ozono entre a camada limite e a troposfera livre 
A troposfera desenvolve-se até cerca dos 11 km de altitude. A parte inferior da troposfera 

' 

directamente influenciada pela presença da superfície terrestre e que responde aos seus 
forçamentos com uma escala de tempo da ordem da hora ou inferior dá-se o nome de camada 
limite aúlzosféríca (LLA) [Sttxll, 19881. A CLA apresenta ama espessura bastante variável no 
tempo e no espaço com valores desde algumas centenas de metros a vkios quilómetros. 
Acima da CLA situa-se a troposfera livre. 
Tanto em terra como no mar, a CLA é geralmente mais espessa em regiões de baixas pressões 

e menos espessa nas regíões de altas pressaes. Nas regiões de altas pressões a subsidência e a 
divergência produzida a baixa altitude transporta as massas de ar da CLA para as regiões de 
baixas pressões tornando relativamente menos espessa a camada limite. Nas regiões de baixas 
pressões, os movimentos verticais mais ou menos Intensos transportam as massas de ar da 

superfície para níveis elevados da troposfera, promovendo uma mistura prohda. Este tipo de 

situações poderá estar associado ao transporte vertical de ozono para níveis muito elevados na 
troposfera. Normalmente a altura da base das nuvem é usada como parâmetro para definir a 
altura da CLA nestas situaqões. 
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Sobre a terra e em regiões dominadas por altas pressões, a camada limite apresenta uma 
estrutura bem d e f ~ d a  associada ao ciclo diário. Dada a escala espacial do fenómeno 

discutido neste trabalho, considerar-se-á a camada limite composta por 3 componentes 

principais : a camada de mistura (CM), a camada residual (CR) e a camada limite estável 

nocturna (CLE) (Figura 2-8). 

moo I- Troposfera Livre 

Camada de 
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Figura 2-8 Estrutura da baixatroposfera [Stull, 1 9881. 

Embora se possa desenvolver uma CM em situações de ventos fortes com a turbulência de 

origem mecânica a promover a mistura, normalmente a CM desenvolve-se por acção 

convectiva. As fontes para o desenvolvimento das correntes de convecção incluem 

transferência de calor a partir do solo aquecido ou arrefecimento radiactivo a partir de um 

nível superior. No primeiro caso são criadas correntes de convecção de ar quente que se 

elevam desde o solo. No segundo criam-se circulações de ar fiio que descem desde o nível 

mais fiio até à superfície relativamente mais quente. Ambas as situações podem coexistir. 

A camada de mistura turbulenta começa por se desenvolver em profundidade cerca de meia 

hora após o nascer do sol. Esta CM é caracterizada por uma intensa instabilidade ou 

neutralidade, decrescente com a altitude, e atinge o seu máximo desenvolvimento ao fim da 

tarde. A velocidade do vento é subgeostrófica, com a direcção do vento a cortar as isobaras 

com um ligeiro angulo em direcção a baixa pressão. Este ângulo aumenta consideravelmente 
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à medida que se aproxima do solo. A região a meio CM apresenta geralmente uma 
velocidade e direcçiio de vento praticamente consfmte. 

Cerca de meia hora antes do pôr-do-Sol, a geração de correntes convectivas bem como a 
turbulência de origem térmica a elas associada decrescem de uma forma acentuada. 
Desenvolve-se então, rmia camada remanescente da anterior CM à qual se dá o nome de 
camada residual (CR). Esta camada mantém as colldíções médias iniciais de estado bem como 
as concentrações da recentemente desaparecida CM. Trata-se de uma camada neutralmente 
estratificada sendo a turbulência existente aproximadamente de igual intensidade em todas as 
direcções. Isto significa que, na ausência de advecção, qualquer traçador ou poluente passivo 
lançado na CM manter-se-ia na CR durante a noite [Stull, 19881. 

Durante a noite, os poluentes não passivos existentes na CK podem reagir com outros 
constituintes dando orígem a poluentes secundários. Na manhã seguinte, a CR mantém-se 
durante algum tempo antes da turbulência convectiva voltar a repor a mistura com o 
desenvcrlvimento de m a  nova CM. Durante o tempo em que se mantém, os poluentes antigos 
retidos na CR podem sofrer reacções fotoquímicas sob a acção da radiação solar e contribuir 
para o desenvolvimento de níveis elevados de concentrações de poluentes secundários durante 
o início do desenvolvimento diumo da CM. Será este processo que justifica os valores 
pontualmente elevados de ozono verificados algamas horas após o nascer do sol em Lisboa 

(vide 8 3.2.3). 

A camada residual está separada do contacto directo com o solo pela chamada camada limite 
estável nocturna (CLE). A medida que a noite avanga, o mefecimento radiactivo verjficado 

junto ao solo leva a que os níveis inferiores da CR evoluam no sentido do desenvolvimento de 

uma cama& estaticamente estável. Esta camada, CLE, 6 caracterizada por níveis de 
turbulência baixos e esporádicos, acompanhados por uma inversão térmica ao solo. Embora o 
vento junto à superfície tenda a diminuir e a manter-se calmo, a níveis mais elevados há. 
tendência para as velocidades de vento evoluirem para níveis supergeostr6ficos com ' o 
desenvolvimento do denominado jacto nocturno. Embora o ar estaticamente estável tenda a 
s u p r e  a turbulência, o jacto nocturno actua no sentido oposto. Daqui resulta o 
aparecimento esporádico de alguma turbulência s~companhada de mistura na CLE. Algumas 
centenas de metros acima do jacto nocturno, o vento volta a ser menos intenso com valores 

próximos dos geostrófícos. 
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Ao contrário da CM, a CLE não apresenta um Limite superior bem mxcado evoluindo de uma 

forma gradual para a CR. 

A mistura vertical entre a camada limite atmosférica e a troposfera livre é pouco efectiva, 

dando-se essencialmente por três processos : 

n frontogénese associada aos sistemas frontais activos; 

o convecção profunda; 
I 

o efeitos de relevo. 

Qualquer um destes processos promove uma mistura suficientemente profunda na camada 

limite atmosf66ca ao ponto de transportarem cunsigo massas de ar proveniafes da troposfera 
livre. 

Trocas de ozono entre a troposfera livre e a estratosfera 
Este tipo de trocas dá-se essencialmente nas latitudes médias, na fronteira entre as massas de 

ar frio polares e as mãssas de ar quente provenientes das latitudes mais baixas. As variagões 

horizontais de pressão associadas ao fqamento sinóptico são muito elevadas nestas regiões. 

Por outro lado, as circulações de massas de ar de Oeste para Leste no Hemisfério Norte leva a 

que a força de Coriolis seja máxima. A 10 km de altitude, o jacto polar descreve uma 
traject6ria onddatória em tomo dos polos. Ao longo desta ti-aj ect6ria o vento pode acelerar de 

uma forma intensa, provocando a mptura da tropopausa e a aspíraçZo de as estratosférico. 

Desta forma são introduzidos níveis de ozono elevados na troposfera. Este tipo de fenómeno 

tem maior predominância de ocorrência durante a Primavera e produz-se essencialmente nas 

costas continenfais orientadas a Oeste. Assim, Pon%gal sm-ge como local privilegiado pasa a 
ocorrência deste tipo de fenómenos, o que poderá explica algms dos níveis esporadicamente, 

elevados de ozono observados durante o fim do Inverno e Primavera (vide 8 3.2.3) fBeck et 

al., 19971. 

A observação por satélite permitiu ainda a verif%ca@o do transporte de as estratosf6rico pxa  a 

troposfera durante a formaçãa de "gotas frias" a fsitibdes mais baixas, Este fenómmo decorre 

do encerrar sobre si mesmo de dois ramos das ondulações do jacto polar com a forma~ão de 

uma "bolsa" de ar frio que se "desprende" e fica isolada. Pensa-se que desta forma o 
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fenómeno de transporte vertical de ozono estratosférico para a troposfera pode atingir 
latitudes mais baixas [Colbeck e Mackenzie, 199.4; Beck et al., 1997; De Muer et al., 19971. . 

2.4.2. Transporte horizontal 

Em termos de transporte horizontal de ozono, podem-se definir &rês escalas: a escaIa global 

ou grande escala, a escala sinóptica ou regional e a mesoscala. 

À escaía global, as circdaqões gerais do planeta são determinadas pelo posicionamento dos 
grandes sistemas de altas e baixas pressões. Nas zonas mais poluídas, o ozono é rapidamente 

produzido localmente ou Sr escala regional e posteriormente transpo'rtado a longa distância 

conjuntamente com alguns precursores de tempo médio de vida mais elevado (CO, CH, . . .) 
F e  vão dando exigem à. prodqão lenfa de ozctno. 

A escala sinóptica é normalmente a escala a que se dão os grandes episódios de poluiqão 

fotoquímica com duracão de alguns dias e âmbito espacial da ordem da escala do fenómeno 

meteorológiccr associado. Normalmente na Europa central e do Norte os episódios estão 

associados a sistemas de altas pressões com bom tempo (ventos fkacos, céu descoberto e 
temperaturas elevadas). 

No Sul, os episódios embora se possam verificar nas mesmas condições das da Europa de 

Norte, normalmente, dada a maior disponibilidade de radiação solar e temperaturas mais 

elevadas, a cinética de produção de ozono é mais rápida e intensa apresentando, portanto, 

ama escala espacial e temporal inferior. Para além dos aspectos associãdos à phpria cfnktica: 

das reacções fotoquímicas, a geragão de circulaqões de mesoscala, do tipo da bnsa costeira, 

podem promover fenómenos de recirculação e transporte a escalas da ordem da dezena ou . 

centena de quilómetros. Os aspectos associados à geragão de brisas costeiras em Portugal e a 

sua impor@ncia nas concentrilç5es de ozono tem sido tratado nos 6ltirnos mos por diversos 
autores [Barros, 1994; Borrego et al., 1994; Barros e Borrego, 1995; Coutinho, 1995; Barros 

e Borrego, 1996; Borrego et al., 1998al e será detalhadamente discutido em capítulos 

seguintes deste trabalho. 

2.5 Impacte no ambiente 
Enquanto o ozono estratosférico é visto como o garante de vida no planeta, o ozono 

troposférico, pelo con&ário, apresenta efeitos adversos quer na vegwão  quer na saúde e 
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bem estar humano. Diverso tipo de materiais também são afectados por níveis elevados de 

ozono. Pam além disso, o ozono possui ainda características que &e conferem propriedades 

de um gás potencialmente interveniente no efeito de estufa e, como taí, com um papel 

importante nas dter-ações climáticas. 

2.5.1. Importância no efeito de estufa e radiação W 

O ozono, dadas as sua características espectrais de absorção, desempenha um papel duplo na 

atmosfera terrestre. Para além de absorver a radiação solar, especialmente no comprimento de 

onda entre os 240-328 m, fiftrando assim a radiação ultrauioíeta (UV-B e W-C) e 
protegendo a vida na terra destas radiações letais, absorve também na bm& dos 

infravemelhos (=9,6 pm), podendo reflectir parte da radiação telúrica novamente para a 

Terra. Esta particularidade confere-lhe características de um gás de estufa. 

Uma das formas de comparar as características do ozono face aos restantes principais gases de 

estufa, passa pelo cálculo das variações do forçamento radiativo (AI?) imposto por cada um 
deles '5 atmosfera W C ,  19901. Seguindo esta metodologia simples, na Tabela 2-2 estão 

representados os d;F dos principais gases de estufq iricluindo o ozono, desde a era pr6- 
industrial até aos anos 90. 

Como se pode verifícar, de acordo com os valores apresentados na Tabela 2-2, estima-se que 

o ozono tenha contribuído com uma perturbação aproximada de 18% sobre o forçamento 

Tabela 2-2 ContSibuiçiXo dos diferentes gases de estufa para a vxiação do forçmento radiativo (M ) nas 

iatitudesmédias entre I800 e f 990 [Académie des Sciences, 19931. 
- < ~ - , - - - , - ~ - < ~ # - - m ~ , * , , ~ m , ~ - ~ - ~ , m - ? - n " ~ - m , " f l " , , m , - m , , - , m ~ ~ , ~ ~ ~ / , M # ~ - ~  

Constituinte Concentração em Concentração em aF (W.m-2) aF/hFTOkI 

1800 1990 1800 - 1990 
,- 

c02 ( P P ~ )  280 354 1,477 0,432 

c& (Sipb) 800 1717 0,413 0, 121 

N20 (PP~)  285 310 0,096 0,028 

CFC - 1 1 @pb) O 0,28 0,061 0,018 

CFC - 1 1 (ppb) O 0,485 0,135 0,040 

O, Méd. (ppb) 1 O 41 0,620 0,181 
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radiativo global entre 1800 e 1990 o que lhe confere uma impoifhcia signifrcatíva em todo o 

processo. Chama-se à atenção para a diferença verificada no crescimento dos níveis de ozono 

no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul o que implica uma maior contribuição do 

Hemisfégo Norte (~26%) contra apenas caca de 11% do Hemisfério Sul para a evolução do 

£orçamento radisttivo. 

Apesar das dificuldades em prever a evoluqão das concentrações atmosféricas dos diferentes 
gases cle estufa nos pr6ximos mos, projecçaes efectuadas admitindo um crescimento idêntica 

ao que se tem verificado at6 agora (Business as usual - BAU), conferem ao ozouia um papel 

crescente no efeito de estufa, em particular no Hemisfério Norte, onde chega mesmo a 

ultrapassar o efeito radiativo do CO, (Tabela 2-3). 

Tabela 2-3 Estímativa da contribuiçiio futura dos diferentes gases de estufa para a variaçZo do forçamto 

radiatívo (hF ) nas latitudes médias paraum c e d o  de crescimento BAU [Académie des Sciences, 19931. 

w-e- - - - P - " - F , m ~ ~ , , , ~  

consti&te C r e s c i m e n t O d a ~ @ - " >  bF/mTo, i l ~  ( ~ . r n - ~ )  ,@/AI?,, 
Concentrações 1990-2050 1990-21 O0 

("h. ano-') 

c02 fppm) 095 3,32 0,440 4,93 0,373 

cH4 (PP~) 097 0,71 0,094 1,Ol 0,076 

N20 (PP~) 0,3 0,3 1 0,041 0,5 1 0,039 

CFC - 1 1 @pb) 470 0,lO 0,0 13 0,11 0,008 
CFC - 1 1 (ppb) 4,o 0,22 0,029 0,24 0,018 

0 3  @Pb) 196 2,49 0,330 5,76 0,43 6 

0 3  (PPb) 097 0,40 0,053 0,66 0,050 

O, Méd. (ppb) 1 2  1,445 0,192 3,21 0,243 

Para o ozono, as estimativas anteriormente feitas foram realizadas tendo em conta apenas as 

variações de concentração com a latitude. Não foram tidos em conta nem os processos 

químicos inerentes à produgiiu/remoção de ozom nem as interferências que o ciclo qufmilrro 

de ozono tem nas concentrações de radicais OH e sua relação com constituintes como o CH,. 

Igualmente não foram tidas em conta as flutuações verticais. 
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No entanto, apesar de simples, a discussão anterior permite chamar atenção para o papel 

importante que o ozono poderá desempenhar como gás de estufa e, como tal, contribuir 

significativamente pa-a as alterações globais, 

Com a depleção da camada estratosférica de ozono e o aumento das concentrações de ozono 
troposférico, levantou-se a possibilidade da eventual coapensação do ozono troposférico na 

absorção da radiação solar UV. Na verdade, esta hipótese não tem ikndamenta. O 

crescimento de 1% ao ano do azono troposférico corresponde apenas a 0,194 do ozono totaí 

atmosférico. Por outro lado, o ozono estratosférico decresce a uma taxa relativamente rápida 

de vários pontos percentuais por década e as zonas de decréscimo de ozono estratosférico não 

coincidem necessasiamente com as áreas de valores elevados de ozono troposfico. 

2.5.2. ~feitossobre a vegetação 

Há mais de 30 anos que é conhecido o efeito potencialmente adverso do ozono sobre a 

vegetação. Na Europa, só nos 61timos 20 anos começaram a surgir os primeiros sinais de 

preocupação. Actualmente, é perfeitamente aceite que os níveis de ozono verificados na 

Europa podem afectar significativamente a vegetação, com danos visíveis nas folhas, redução 
do crescimento ou produto das culturas e alterar a sua sensibilidade a fadares bió-ticos e 

abióticos, com perdas económicas importantes. Para além dos efeitos directos sobre a 

vegetação, o ozono pode afectar a estnitura de uma determinada comunidade com impacto 

significativo ao nível da sua biodiversidade. 

Nos últimos mos, tem sido desenvolvido um trabalho intenso no campo da pesquisa dos 

efeitos do ozono sobre as culturas e, em menor extensão, sobre a floresta e plantas nativas. A 

magnitude do efeito dos níveis de ozono sobre a floresta ainda não foi quantificado. O efeito 

sobre as cultm-as 6 melhor cuahecido. 

A exposição crónica (permanente) ou aguda (intensa) a níveis elevados de ozono pode 

produzir diferentes respostas frsíológicas que estão dependentes da concentragiio, tempo de 

exposição, presença de orrtros poluentes e "stress" bíótico e/ou abiótico a qae a planta está 

sujeita. 

É sabido que o processo fotossintético e de respiração associado a todas as plantas passa pela 

sua capacidade de absorção e emissão de gases. A semelhança do que se passa com o CO,, a 

entrada do ozono e outros poluentes para o interior da planta fa-se através dos estomas e é, 
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conseq~ntemente~ infhenciada por factores fisidógícos e amliientais. Uma vez no interior 
da planta o ozono, ou alguns dos seus subprodutos, pode reagír com as moléculas orgânicas 

existentes no ar intercelular (etileno e isopreno) ou com componentes do fluído extra-celular. 

Em ambos os casos sZo f i a d o s  óxidos seamdários (ozónldos e ~&ox~&oper6xidos) que, 

por sua vez, podem reagir com a componente proteica da membrana celular. Esta reacgão é 

limitada pela presença de sumidouros de radicais, como o ácido ascórbico e poliaminas 

[Runeckles e Chevone, 19921. No tecido danificado acumula-se, acetato, forrnaldeído, 
formato e ácido ascórbico como resdtado das reacqões do ozono com o etilerto oa entre o 
omno e a fenilpropanoide dos resíduos de Ienhúia [Wellbnm et al., 19941. Valores elevados 

de ozono provocam o colapso das células afectadas, dando origem a danos visíveis nas folhas. 

Os efeitos crúnicos podem passar por m a  red'ri~ão da capacidade fotossintétlca, cper por 
danos causados nos cloroplastos, quer por redução da abertura dos estomas, o que interFere na 

capacidade de absorção de CO, pela planta [Colbeck e Mackenzie, 19941. A* redução do 

transporte de compostos sintetizados na parte aérea para as raízes leva ii. diminuição de 

reservas e consecpente pada de resistbcia da plmtsr., tomtuldo-a mi6.s wheravel. , 

~ b +  

Os efeitos visíveis traduzem-se, no caso de exposição crónica, pelo aparecimento de 

pequenas manchas de cor castanha ou descoradas, segundo as diferentes espécies, distribuídas 

pela parte superior das folhas. Nas manchas, ao nível histológico, verifi~a~se o colapso das 

membranas celulares. 

Numerosos estudos têm tentado avaliar as perdas económicas por redução da produtividade 

das culturas e perda de qualidade dos produtos agrícolas. Para os Estados Unidos, foi 

estimada uma perda aproximada de 2 - 4% da prodrx@o e na Holmda cerca de 4 %, em 

culturas como a batata, legumínosas, ff ores de corte e forragens [Colbeck e Mackenzie, 19941, 

Também as florestas sofrem os efeitos do ozono. Embora se considere actualmente que o 

declínio da floresta não é resultado da aqZo de um s6 poluente, mas sim do efeito cop~jaxgado 

de diversos poluentes, demonstrou-se nos EUA que o ozono pode red& a produção 

florestal. Também se verificou que o ozono aumenta a susceptibilidade das árvores a pestes 

de insectos e fmgos patogénicos, tmnmdo-as mais vulneráveis a factores biúticos e abJó6cos 

[Chevone e Linzon, 19881. As florestas da Alemanha e de outros países da Europa Central, a 

partir do fim dos anos 70, passaram a sofrer de um novo tipo de dano atribuído igualmente ao 
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ozono [Skarby e Sellden, 1 9 84; Ashmore .et al., 19851, e que apareceu cumulativamente com 
o que, na época, se designou de chuvas ácidas. 

Tal como já foi r e f d o ,  o maior impacte do ozono não se verifica unicamente no 
crescimento, produtividade ou danos visíveis nas plantas, mas sim através de alteraqões na 
composição das espécies presentes na comunidade e consequente perda de biodiversidade. 
Diversos esfzdos realizados com mísfxrra de espécies herbáceas demostraram variações na 
proporção relativa das espécies inicialmente introduzidas em resposta ao ozono [Ashore e 
Ainsworth, 1995; Fuhrer et al., 19941. Aparentemente, face a uma competiqão activa, as 
espécies mais sensíveis ao ozono foram substituídas por outras menos sensíveis, embora se 
admita que alguns efeitos ~e~ópá%icos possam de aígtrma forma ter -intelferido nesta 
experiência wochhar et al., 19801. 

Também na floresta este tipo de alteragão da biodiversidade da comunidade pode ser 

observado, embora com algumas reservas. MiIler (1973), num trabalho realizado em San 
Bernadino Mountaírrs da Callf6mia, demonstrou que algumas espécies de árvores mais 
sensíveis ao ozono tinham sido substituídas por outras menos sensíveis. 

No terreno, no entanto, o ozo~o só raramente é o -único factor de "stress". Provavelmente, o 
efeito do ozono será encoberto ou modificado por outras fontes de "stress". A fdta de água ou 
de humidade no ar pode levar ao encerramento dos estomas, prevenindo assim a entrada de 
polaentes como o ozono. No entanto, a resposta a estes factores de "stress" varia de espécie 
para espécie o que se pode tornas um factor fundamental na sensibilidade ao ozono uma vez 
que os níveis elevados de ozono ocorrem, geralmente, em sifziqões de seca e elevadas 
temperaturas. Outros factores climáticos e edáficos podem Influenciar a resposta da planta ao 
ozono. 

Estabelecimento de níveis cn'ticos 

Ta1 como definido anteriormente, com o objectivo de tentar quantificar o efeito do ozono na 
vegetação, foi introdazido pela "Uniied Nations Economic Commíssiom fbr Empe" 
(UNECE) na reunião de Bad ~ a r z b & ~  em 1988 o conceito de nível crítico. Segundo as 
Nações Unidas, nível crítico de um determinado poluente é definido como a concentração 
desse poluente' na atmosfera acima da qual podem surgir efeitos adversos aos receptores, 
como plantas, ecossistemas ou materiais ít luz do conhecimento actual. 
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No caso do ozono, dada a ausência de gradientes espaciais nítidos, não é possíve1.a utilização 

de observações de campo para o estabelecimento de relações do tipo dose/efeito que 
sustentem a determinação de níveis críticos. Normalmente são usaáas chtaras de topo aberto, 
onde as espécies vegetais são fumigadas a concentrações constantes de ozono a níveis 

elevados de mistura turbulenta. Este tipo de câmaras, embora representem razoavelmente bem 

a redidade, Iimitam a importância dos fadares cháticos e de condiçifo de estabilidade 

atmosférica na entrada do ozono na planta. 

Por outro lado, embora as câmaras de topo aberto sejam bastante úteis nos estudos com 

plautcts, apresentam limitações nos estudos com h o r e s  por questões de dimensão. Isto 

implica que apenas são utiíkadas h o r e s  jovens neste tipo de técnica. Trata-se de uma 
limitação importante dadas as diferenças de resposta fisiológica existentes entre árvores. 
jovens e adultas de urna mesma espécie. Estudos realizados com Quercus robur, demostraram 

que os efeibs sobre &mores jovens podem levar a subestimar os efeito sobe arvores mais 

velhas, fisiologicamente mais maduras [Samuelson e Edwxds, 19921. Uma forma de 

contornar este problema passa pela utilização de técnicas onde apenas um ramo da árvore .é 

introduzido numa ckara. Este tipa de abordagem, no entanto não soltrclo~a oi problema, 

mantendo-se desconhecidos os efgtos sobre a &more inteira. 

Outras alternativas, passam pela fumigação em campo aberto ou em câmaras completamente 

fechadas, A primeira técnica tem algumas vantagens, como sejam a não introdução de 

barreiras quer aos efeitos climáticos quer à propagação de eventuais infestantes ou doenças: 

No entanto, a velocidâdes de vento baixas, esta técnica não permite uma homogeneização da 

distribuição do ozono no campo em estudo. A segunda técnica é bastante restritiva embora 

apresente a vantagem da possibiíidâde de confrolo do ambiente experimental, hdamental no 
estudo da importância dos factores c ~ t i c o s  na resposta a determinada dose. 

No sentido do relacionamento dos efeitos à exposi~ão ao ozono, é necessário dar um 

significado biológico às médias hortkias de ozono por forma a considerá-las como- uma dose. 

Em principio, o índice de exposição deverá ser baseado no conceito de dose efectiva, isto é, 

tem que incorporar em si as características da exposição que deverão estar directamente 

relacionadas com a quantidade de ozono que é absorvido pela vegetação. A enkada de ozono 
na'planta pode ser estimada multiplicando a concentração de ozono junto à superficie da folha 

pela conductividade da folha para o ozono. A dose incorporada será o integral do fluxo no 
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tempo Fowler e Cape, 19821. Este .conceito pode ser expandido para integrar a 

condudividade da atmosfera [Gwnhage e Jãger, 19941. Numa sifuação de suficiente mísfma 

turbulenta na atmosfera, o padsão diurno de entrada de ozono estará apenas limitada pela 

própria conductividade da folha e pela concentração de ozono. Dada a ausência de dados 

sobre a conduct5vidade cfas folhas, o uso da radla~ão solar como condi@ fiateíra da 

conductividade das folhas foi sugerida para o caso das culturas agrícolas [Rawlings et al., 

19881 sendo a aproximação mais simples a utilizacão das concentraqões de ozono medidas 
durante o dia (radiação global > que 50 W.m-') para caracterizar a exposição. Para espécies 

vegetsís com elevada condrzctividade nocturna não deverá ser usada esta d i s W z q Z o  mfre 

dia e noite. Outros factores como a disponibiíídade de água no solo, humidade do ar ou 

temperatura, influenciam a conductividade da folha, mas até ao momento não têm sido usados 

para caracterizar a entrada de ozono nas folhas em experiências de longo termo. 

A exposição de longo termo ao ozono pode leva, tal com já foi referido, à redu@o dos ní37eis 

de produção e crescimento das culturas. Assim, os índices que melhor traduzem este tipo de 
efeitos siio hdices cumulati~ros, que integram no tempo a exposição. 

Trabalhos experimentais em dose/efeito com ozono sugerem que uma média onde todas as 

concentrações registadas têm o mesmo peso não é adequada como indicador de eventuais 

efeftos perniciosos sofre a vegetaeo. Apzrentemenfe, são as elevadas concentrstqões actxmdo 

de forma intermitente que produzem os maiores danos a longo prazo !&íusselman et al., 1983, 

19941. Fisiologicamente, este comportamento é explicado pela capacidade que as plantas têm 

em neutralizar, até determinado ponto, a acqão directa do ozono. Só quando os níveis de 

ozono ultrapassam d e t e d a d a  concenfxaqão (variável de plana para planta), é que os e f e h  

se fazem sentir. Assim, à luz dos actuais conhecimentos, a legislação ainda em vigor para 
protecção da vegeta@o (ver 8 2.6) que recorre a médias diárias como índice para a protecgão 

do coberto vegetal está desajustada. 

Para incorporar o fenómeno anteriormente descrito num índice de exposição 6 nemskio 

recorrer a um procedimento, continuo ou descontinuo, de ponderação das concentra~ões 

Fefohn e Runeckles, 19871. Dada a limitação dos dados sobre doselefeito, foi adoptado cm 

1992 na reunião promovido pela W C E ,  em Egham, o conceito de AOT 40, "Accumulated 

exposme above a keshold concentration of 40 ppb", expresso em ppb3 orr pp.h.  Este 

índice de exposição é descontinuo. Atribui um peso zero a todas as concentraqões abaíxo do 

nível de referência 40 ppb e um a todas as concentrações verificadas acima desse nível. No 
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entanto, isto não significa que concentrações abaixo dos 40 ppb não produzam qualquer efeito 

sobre a vegetação. Afinal a aproximação descontínua não passa de um ajuste grosseiro a uma 

aproximação contínua do tipo sigmoidal, mais realista, mas mais difícil de aplicar 

correntemente. 

Na figura 2-9 Está representado um exemplo gráfico de cálculo do AOT40 para 1 dia. Note- 

se que apenas são considerados os valores acima de 40 ppb. As concentrações abaixo dos 40 

ppb (zona sombreada) têm peso zero. Para este dia, o AOT40 seria de 78,9 ppb.h para a 

agricultura (somatório das concentrações das horas do dia acima de 40 ppb). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Horas 

Figura 2-9 Exemplo gráfico de calculo do AOT40. Valores de ozono observados na estação de Santiago do 

Cacém a 27 de Julho de 1996. Note-se que os valores sombreados têm peso zero. 

Durante 5 anos, 1987-1 991 foi realizado um programa internacional de investigação sobre os 

efeitos do ozono sobre as culturas, "European open-top chamber experiment (EOTC)" [Jager 

et al., 19941. Este programa envolveu a exposição de culturas como o trigo, a cevada, o feijão 

e pastos, a diversos níveis de ozono em câmaras de topo aberto durante a época de 

crescimento. Desta forma, as relações doselefeito para parâmetros como a redução da 

produção e qualidade do produto, puderam ser estimadas. Os resultados confirmaram que o 

valor de referência de 40 ppb obtinha estatisticamente melhores correlações lineares 

doselefeito do que valores superiores puhrer, 19941. 

Para a Europa este valor foi escolhido, em detrimento de valores mais baixos, dado 

corresponder ao nível imediatamente acima do nível de fùndo normalmente encontrado neste 

continente. 
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Apesar do nível de referência de 40 ppb ser relativamente consemual e fundamentado em 

termos experimentais, em particular para as culturas, a definigão do nível crítico propriamente 

dito tem evoluído ao longo dos anos. 

Desta forma, na remião de Kuopío [Karedampi e Skarby, 19961, â luz de novos dados 
experimentais e de uma nova perspectiva de análise dos dados anteriores, foram fixados 

níveis críticos tanto para as culturas como para a floresta bem como para a vegetação semi- 

n&d. 

Para as culturas foi definido um nível de 3000 ppb.h para prevenir perdas superiores a 5%. 

Este valor deverá ser comparado com o valor médio dos Últimos 5 anos do AOT 40 calculado 

de Maio a Jiúho durante as hora do dia. É evidente que a aplicacão generalizada deste valor 

crítico é fortemente questionável por &versas razões. Trata-se de um valor desenvolvido com 

base essencialmente em trabalhos experimentais com câmaras de topo aberto na Europa do 

Nozte, por isso, em condições climáticas completamente diferentes das encontradas na Emopa 

do Sul, como é o caso de Portugal. Por outro lado, os trabalhos apenas usaram @mas 

culturas e, face aos dados recolhidos, optou-se por utilizar apenas os resultados obtidos com 

trigo, com todas as limitações que daí se poderão inferir ao extrapolar estes resultados 

expesimentais para ostras czrltmxs, em padcdar as nossas. Para além disso, a própx-k tkcnica 

expe&ental, câmaras de topo aberto, também qresenfa a suas limitações, tal como já foi 
anteriormente referido. Outro aspecto, não menos importante, prende-se com o facto de este 

índice visar essencialmente efeitos de longo prazo, não considerando ou diluindo, os efeitos 

agudos qne, segmdo PleTjel et d., 1996, poderão ter uyri impacto significativo no aescÍmafo 

dos cereais. 
- rn 

Ao nível da d e f ~ ç ã o  de níveis críticos para a floresta, a situação ainda é pior do que a 

verificada com as culturas anuaís, dada a escassez de dados experimentais de longo termo, em 

particular para árvores adultas e em condições realistas, tal como já foi referido. Por outro 

lado, a análise de diferentes dados ex-perimentais, de uma mesma espécie, evidencia 

difesenças de resposta muito mais acentuadas do que para o caço &s dtmas,  

No entanto, baseado especialmente no trabalho de Skarby e Karlsson (1996) foi sugerido um 
valor de nível crítico de 10000 ppb.h para o AOT 40. O cálculo dos valores de campo para 
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comparacão deverá ser efectuado para 6 meses (Abril a Setembro) durante o dia para uma 

média de 5 anos. . . .  . . 
. , 

Para a vegeta@o semi-natural., tal cama para: as mterio~es situações, não existem d8dos 

experimentais ou S%O em número muito reduzido. Dois trabalhos com Irerbgceas são 

particularmente úteis para a determinação de níveis críticos em vegetação serni-natural. São 

eles o estudo em câmaras de topo aberto de Fuher et al. (1994) na Suíça e de ~sbmore e 
Ainmordm, 1995, no Reino Unido. Ambas os trabalhos apmtam para altcza@es na 

bíodíversidade da comunicfstde de herbáceas a níveis de ozono bastante mais baixos da que ,os 

necessários para existir alteração na qualidade e prodqão. Por outro lado, mantém-se a 

correlação consistente entre os efeitos do ozono em comunidades de herbáceas quando 

expFesso em temos de AOT' 40. 

Outro trabalho de fumigação controlada de plantas individuais realizado por ~shmore e. 

Davison (1996), aponta para que a vegetação serni-natural apresente níveis de sensibilidade, 

idkticas E% das ctzltmas maais. ., 

Com base nesta informação (e outra menos relevante) na reunião de Kuopio ficou decidido 

entanto, M a  a extrema sensibilidade de a l m a s  das p1mbs pertencentes &s comunidíides de 
herbáceas, num futuro próximo e à luz de maior número de dados, este vaíor poderá ser 

revisto. 

< . 
Este tipo de abordagem aqui apresentado, de apenas um valor 'de nivel critico para todas ai 

plantas ou &ores ou plantas das comunidades semi-naturais e para todos os tipos -de 

ambientes, é considerada uma aproximação de nível I. Trata-se de uma aproximação simplista 

e prática, que reflecte m^is ama postma preventiva, onde os valores de dveis dtiws são 
propostos com base em dados sobre as espécies mais sensíveis em condições ambientais . . 
igualmente sensíveis para as quais existem dados científicos consistentes. No entanto, é 

sabido que existem variações inatas enormes entre espécies e que as condições, ambientais 

alteram dmmaticamente a resposta da vegetação ao ozono. Assim, quando um determinado 

nível crftico é ultrapassado em determinado local apenas existe o risco potencial da vegetação 

alvo estar a ser afectada e, se estiver a ser - afectada, existe um elevado grau de incerteza 

. . . . . .  . . .  . . . . " ,* . " . . 
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Numa aproximação do tipo' 11 os valores dos níveis críticos deverão incorporar todas as 

variáveis que, de alguma forma afectam a resposta da vegetação ao ozono. A incorporação de 

cartas com a disponibilidade de água no solo ou humidade do ar, pela sua importância na 

variação da sensibilidade das plantas a ozono, teriam que fazer parte integrante do esquema 

para a determinação de níveis crítico. É evidente que este tipo de abordagem não é exequível B 

escala Europeia ou mesmo nacional. 

Chama-se atenção para o facto de um índice cumulativo como o AOT 40 poder não ser 

apropriado quando o nível de ozono de fundo é elevado e representa um contributo 

significativo para a média geral dos valores registados em determinada estação. É o caso de 

estações em zonas de altitude elevada, dado o contributo da troposfera livre para os níveis de 

ozono, ou estações costeiras remotas, onde claramente o valor de fundo é elevado devido à 

influencia da baixa velocidade de deposição do ozono sobre o mar. 

Por outro lado, o gradiente de ozono na primeira dezena de metros, é bastante acentuado pelo 

que a diferença entre a altura de medição de ozono e a altura média da vegetação alvo pode 

conduzir a erros significativos. 

O estabelecimento de valores de níveis críticos de exposição acima dos quais são observados 

efeitos directos sobre o receptor facilita o estabelecimento de valores guia de qualidade do ar 

para o ozono. Como estes valores representam o nível mais elevado a que um determinado 

poluente pode existir sem provocar efeitos adversos no receptor de interesse, estes podem ser 

ajustados em fungão dos valores avançados para os níveis críticos de exposição obtidos por 

trabalho experimental. 

Assim, tem-se procurado salvaguardar as perdas nas culturas tradicionais por controlo dos 

níveis de ozono por forma a que os valores críticos estabelecidos não sejam ultrapassados. Por 

outro lado, para contornar as situações em que os níveis críticos são ultrapassados sem 

possibilidade, a curto prazo, de os controlar eficazmente, tem-se procurado desenvolver 

variedades mais resistentes ao ozono. 

O objectivo de prevenção ou rninllnização dos efeitos do ozono na vegetação será um ponto 

crucial nas negociações, dentro da UNECE, para o estabelecimento dos novos protocolos de 

C O V ~  NOx nos próximos anos. Nessas negociações, a aproximação pelo conceito de nível 
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crítico será a chave para a transposição dos conhecimentos científicos actuais sobre os efeitos - 
do ozono sobre a vegetação para os objectivos políticos. Por esta razão, não só é fundamental 

o estabelecimento de níveis críticos tão precisos quanto possível pela comunidade científica, 

como garantir a sua utilização nos processos de avaliação. da situação no terreno. 

Neste contexto, os países da Europa do Sul estão numa situação particularmente 

desconfortável dado a falta de dados experimentais que sustentem níveis críticos adaptados às 

culturas e vegetação mediterrânea. Os níveis actualmente aceites foram desenvolvidos com 

base em trabalhos experimentais na Europa do Norte e, mesmo assim, os dados são escassos. 

Ao nível da floresta, a situação é ainda pior, dada a escassez de dados ao nível Europeu e até 

mesmo Mundial. 

Por outro lado, a avaliação no terreno dos níveis críticos aceites internacionalmente passa por - 
uma rede de qualidade do ar representativa e credível ao nível da sua operação dentro dos 

padrões de QA/QC (Quality Assurance/ Quality Control) internacionalmente imposto S. Neste 

ponto, Portugal tem actualmente uma situação particularmente fiágd dada a situagão em que se 

encontra a sua rede de qualidade do ar (vide § 3.1). 

2.5.3. Efeitos na saúde e bem estar humano 

Tal como as plantas, também a saúde e bem estar humano podem ser gravemente afectados. 

Tipicamente, um ser humano inala entre 10 a 20 m3 (cerca de 15 a 25 kg) de ar por dia, 

subindo este valor de forma acentuada quando está sob esforço fisico (por exemplo, um 

indivíduo a correr pode inalar 3 m3 de ar por hora) ou nas crianças (se se considerar o volume 

de ar inspirado por massa de corpo). Uma vez nos pulmões, o ar passa aos alvéolos onde as 

trocas gasosas se dão entre o ar atmosférico e os múltiplos vasos sanguíneos de diâmetro 

extremamente reduzido, o que permite uma elevada área de contacto. A possibilidade de 

exposição de, áreas tão signitlcativas de tecido biológico a um oxidante tão poderoso como o 

ozono pode ser fortemente prejudicial. 

De facto, desde 185 1, altura em que foi realizada a síntese do ozono, que este composto é tido 

como um irritante pulmonar pates, 19891, apesar do reconhecimento do seu impacto na saúde 

ter sido feito pela primeira vez em 1967 em atletas de escolas superiores na Califórnia [Wayne 
et al., 19671, Segundo a U.S. Environmental Protection Agency EPA) (1997), o ozono é 

responsável pelos seguintes problemas de saúde, mesmo para concentrações bastante baixas: 

problemas respiratórios agudos; agravamento de crises de asma; decréscimo temporário da 
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capacidade pulmonar (10 a 20 %) em adultos saudáveis; idamação do tecido pulmonar; 
dwiinuição nas capacidades do sistema imunitário, tornando as pessoas mais vulneráveis a 
doenças do foro respiratório, incluindo bronquite e pneumonia. 

Ainda segundo a US EPA, os grupos de risco identificados são: (i) As crianças, visto que inalam 
maior quantidade de ar por peso do corpo que os adultos. Por outro lado, como o seu sistema 

respiratório ainda não se encontra completamente desenvolvido é mais vulnerável do que o dos 
adultos; a agravar ainda mais este quadro, as cnanqas passam grande parte do seu tempo ao ar livre, 
o que aumenta consideravelmente o nível de exposição. (i) Os asmáticos. (iu) Os adultos 

saudáveis, mas com actividades fisicamente intensas ao ar livre, como actividades desportivas ou 
labor&. 

Note-se que outros subgrupos apresentam diferentes reacções à exposição ao ozono. De fàcto, os 

fumadores, aparentemente, são menos sensíveis ao ozono do que os não fumadores [Emmons e 

Foster, 1991; US EPA, 19961. No entanto, os fumadores e pacientes com doenças pulmonares 
apresentam maior grau de risco. Efectivamente, dado que a sua fiinção pulmonar já se encontra 
comprometida, um decréscimo .equivalente da h ç ã o  pulmonar terá maior impacto .nos fumadores 
do que em pessoas saudáveis onde a h ç ã o  pulmonar, à partida, não se encontra comprometida. 

Por outro lado, não existem dados suficientes que permitam demonstrar diferenças na sensibilidade 

ao ozono entre homens e mulheres, e a existirem não são significativas IJJS EPA, 19961. As 
diferenças de resposta inter-raciais às exposições ao ozono também não são identifcáveis embora, 
mais uma vez, se aponte a inexistência de dados suficientemente consistentes [Seal et al., 19931. 

2.5.4. Efeitos sobre os materiais 
O ozono produz efeitos sobre os materiais, conduzindo a perdas económicas importantes. É o 
caso de materiais como os plásticos, borrachas, fibras têxteis, tintas, material fotográfico, 
livros e pigmentos. O ozono é um dos parâmetros com o controlo mais apertado em museus e 
bibliotecas ao nível europeu. 

Existe a evidência de que as borrachas naturais e sintéticas são alteradas pelo ozono, sendo as 
borrachas naturais mais susceptíveis do que as sintéticas. Os efeitos do ozono sobre'borracha 
natural não protegida pode ser bastante importante. Material exposto a níveis de ozono 
inferiores a 60 pg.m-3 durante alguns dias, independentemente da acção da radiação W, pode 

desenvolver fendas:Para proteger a borracha natural são usados "anti-ozonantes" introduzidos 

na mistura ou cobrindo a.superficie. Um aspecto importante é que alguns anti-ozomtes 
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podem ser lixiviados por lavagem ácida. Isto tem por consequência que em zonas também 
associadas a chuvas ácidas os custos de protecção da borracha natural sobem. Muitos dos 
artigos em borracha são constniídos a partir de partes separadas que depois tiram partido das 
propriedades adesivas da borracha, como a vulcanização, para se constituir numa peça útil. 

Verificou-se que existia uma correlação importante em falhas deste tipo de material e os níveis 

de ozono [Corish, 19911 o que leva a admitir que o ozono também afecta as capacidades 
adesivas da borracha. Tanto quanto se sabe actualmente, não existe um valor de referência 
para protecção da borracha natural. Outros materiais como os polímeros, polietileno, 
polipropileno, nylon e poliéstireno, apresentam indícios de aumento da taxa de oxidação em 

presença do ozono. 

Tinta, vernizes, lacas e outros tipos diversos de materiais de cobertura podem ser afectados 
pela presença do ozono. No entanto, a investigação não acompanha a produção de novos tipos 
de materiais, pelo que não existem trabalhos publicados com suficiente actualidade. Alguns dos 

trabalhos realizados nos anos setenta [Campbell et al., 1974; Spence et al., 19751 realizam 

ensaios sobre tintas cuja produção já não se realiza. 

Para os materiais têxteis, como roupa, cortinados, carpetes, tecidos de sofás, etc. os trabalhos 
publicados já são bastante antigos. No entanto, aparentemente, é a cor o parâtnetro mais 

afectado pelo ozono. No Texas, Florida e Los Angeles, locais tradicionalmente com valores 

elevados de ozono, foram detectados problemas de descoloração de alcatifas, mais tarde 
atribuídos à acção do ozono sobre um corante conhecido como "disperse blue 3" [Salvin, . 
19691. Este problema foi resolvido à custa da alteração do processo de fabrico com custos 
económicas consideráveis [USEPA, 19781. Em utilização exterior, os factores climáticos têm 

maior importância sobre os materiais têxteis do que os níveis elevados de ozono. 

A acção do ozono sobre materiais, como os metais e as rochas, aparentemente não é directa 
mas sim sinergética com outrcis compostos de azoto ou enxofre [Kucera, 19961. Segundo este 
autor, o ozono aumentaria a taxa de oxidação do NO, e do SO1 levando à formação de ácidos 

fortes, como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que posteriormente actuariam sobre os 

materiais. 

Por outro lado, a UTSECE, International Cooperative Prograrnrne on Effects on Materiais, 

including Historic and Cultural Monuments (IPC) descreve uma h ç ã o  de exposição para aço, 

zinco, cobre, alumínio e bronze, onde um dos parâmetros é a concentração de ozono. Neste 
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mesmo programa foi ainda descrita a acção do ozono sobre o níquel, calcário, arenitos e 
mármore. 

* - 
2.6 Enquadramento legal 
Dado que o ozono é um poluente atmosférico ornnipresente que afecta não só a saúde humana mas 
também a flora e fiauna, as entidades competentes de diferentes países têm vindo a estabelecer 

normas de qualidade do ar associadas a este poluente . 

Nos ~s&dos  Unidos, a EPA estabeleceu dois tipos de normas: as p r h k k s  reflectem a necessidade 

de proteger a saúde pública, incluindo os p p o s  ditos sensíveis, como asmáticos, crianças e idosos; 

as normas s e c u n h  têm por objectivo a preservação do bem estar público, redução da 

visibilidade atmosférica e danos na vegetação, culturas, anhak e materiais. Note-se que a norma 

primária para o ozono, que era de 240 j&m3 de valor médio horário, h d a  em 1977, foi alterada, 

em Julho de 1997 para o valor de 160 &m3 baseada em medidas de concentração de ozono de 8 

horas. 

Segundo a EPA, esta nova norma pretende ser bastante ma& estrita e protectora do que a anterior, 

podendo prevenir anualmente nos EUA cerca de 15 000 mortes prematuras, 350 000 casos 

agravados de asma e 1 milhão de casos de redução da fùnção pulmonar em crianças. A norma não 

entrou automaticamente em vigor, estando previstos diversos mecanismos de transição. No entanto, 

um aspecto importante foi ter-se considerado que o cumprimento da norma primária deveria 

também permitir alcançar os objectivos da norma secundária, pelo que a norma secundária .foi 
considerada idêntica à primária, pelo menos até se obterem mais informações. 

Na Europa, a Directiva Comunitária 92/72/CEE, de 21 de Setembro de 1992, sobre a poluição 
atmosférica por ozono, fixou valores baseados nos resultados dos trabalhos realizados no âmbito da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), nomeadamente, nas relações dose-efeito estabelecidas para 

este poluente 
8 

Assim, foram estabelecidos vários objectivos: limiar de protecção da saúde, a fim de salvaguardar a 
saúde hunnma no caso de incidentes de longa duração; Limiares de protecção da vegetação, acima 

dos quais a vegetação pode ser afectada, limiar de informação da população, acima do qual existem 

efeitos limitados e transitórios para a saúde da população mais sensível em caso de exposição de 

curta duração; limiar de alerta à população, acima do qual existe um risco para a saúde huiilana em 

caso de exposição de curta duração. Para além disso, foram ainda estabelecidos critérios de 
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localização e obrigqão ou recomendação de monitorização de precursores como o NOx e os COV 

não sendo, no entanto, imposta de forma quantitativa a densidade da rede. 

Na Tabela 2-3 apresentam-se os níveis de ozono estabelecidos pela Directiva Comunitária, que foi 

transposta em Portugal, pela Poriaria 623196, de 3 1 de Outubro, revogando a Portaria 286193 na. 
parte que dispunha sobre esta matéria. 

Actualmente está em preparação a próxima Directiva Comunitária para o ozono, esperando-se a 

sua saída em 1999, e que deverá introduzir modiíicaçties substanciais quer em termos de limiares 

(seguindo as Ultimas orientações produzidas pela OMS para o ozono em 1996), quer em temos de 
exigência de qualidade nos dados adquiridos pelas redes de monitorização da qualidade do ar onde 

o ozono é medido. 

Tabela 23 Valores para os diferentes limiares de concentração de ozono em p,g/m3 estabelecidos pela Portaria 

623196, de 3 1 de Outubro. 
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Designação Valor aconselhado Período considerado 
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Limiar de protecção da saúde 110 Média em 8 horas(*) 

200 
Limiares de protecção da vegetação 

65 

Média de 1 hora 

Média em 24 horas ' 

, . 
Limiar de informação da população 189 Média de 1 hora 

Limiar de alerta à população 360 Média de I hora 
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* Média em 8 horas do tipo móvel sem sobreposição, calculada quatro vezes ao dia com base nos oito valores horários 

entre a 1:00 e as 8:OO; entre as 9:00 e as 16:OO; entre as 17.00 e as 0:00 e entre as 13:OO e as 20:OO (hora local). 

2.7 Estratégias de controlo 
A escala Europeia, a formqão de ozono e o seu controlo é um dos principais objectivos 
políticos de algumas das mais importantes organizações internacionais, em particular, a UN 

ECE e União Europeia (UE). 

O trabalho da UNECE têm-se concentrado no impacto regional do ozono a longo prazÒ, em 

particular na vegetação, tendo introduzido o conceito de AOT40 no sentido da caracterização 
dos níveis críticos de exposição ao ozono. Tendo reconhecido o ozono elou os seus 

precursores como um problema transfionteiriço, o trabalho da UNECE tem-se desenvolvido 

O Ozono Troposférico 



ao abrigo da "Convention on Long-range Transboundary Air Pollution". 'No âmbito desta 
convenção foram assinados diversos protocolos, entre os quais o protocolo de Sofia 1988, 
segundo o qual as emissões de NO, dos diversos países consignatáxios deveriam retomar os 
níveis de 1987 no final de 1994 e o protocolo de Geneve 1991, segundo o qual as emissões 'de 

COV em 1999 deveriam baixar pelo menos 30% relativamente aos níveis de 1988 (ano de 
referência). Portugal não assinou o protocolo de Sofia e, embora tenha assinado o protocolo 
de Genéve em 2 de Abril de 1992, não o ratificou. 

Por seu lado, a União Europeia, no seu 5" Programa de Acção em matéria de Ambiente 

estabeleceu objectivos de redução de emissões tanto de COV como de NOx que apontam para 
níveis de redução de 30% até ao ano 2000 das emissões, com um primeiro passo de 
estabilização das emissões em 1994 aos níveis de 1990. No entanto, à actual taxa de redução 
de emissões, dificilmente os objectivos estabelecidos poderão ser atingidos. Recorda-se que, 

tanto as emissões de NO, como as de COVNM subiram até ao kal dos anos 80 tendo 
começado a decrescer na década de 90. De 1990 a 1994 as emissões de COV e de NOx dos 15 
países da UE baixaram apenas 9% e 8%, respectivamente [EEA-ETCIffi, 1996, 19971. 

Actualmente, a Directiva Quadro sobre a qualidade do ar (Ambient Air Quality Assessment 

and Management - The Framework Directive 96/62/EEC), ainda não transposta para o direito 

interno, constitui o instrumento base de gestão da qualidade do ar no espaço Europeu, 
associando o controlo de emissões a objectivos de qualidade. Esta directiva prevê a criação de 
directivas específicas, ditas directivas filhas, para diversos poluentes atmosféricos entre os 
quais o ozono. 

Outro instrumento de gestão ambiental com repercussões ao nível do ozono troposférico é a 
Directiva integrada de prevenção e controlo da poluição (Integrated Pollution Prevention 
Control - IPPC), também ainda não transposta para o direito interno, que prevê contribuir para 
a redução das emissões para a atmosfera, água e solo a partir de fontes &as ao impor limites 

de emissão baseados nos limites possíveis de alcançar com a melhor tecnologia disponível 

(Best Available Technology - BAT). 

Por outro lado, a UE, tendo compreendido a importância das emissões dos veículos 

automóveis na qualidade do ar em geral e em particular no seu papel na formação de ozono, 
prepara novas nomias de emissão e de qualidade dos combustíveis usados para o ano 2000 e 

seguintes. 
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Nos Estados Unidos, nos últimos 25 anos, tem sido feito um esforço significativo no sentido 
do controlo das emissões antropogénicas de COV e NO,. Inicialmente, a estratégia de controlo 
centrou-se unicamente no controlo das emissões de COV de fontes pontuais e tráfego. Esta 

abordagem foi rapidamente abandonada tendo passado o NO, também a ser incluído .nos 

programas de controlo de emissões. 

Face aos primeiros fiacassos de controlo dos níveis de ozono e dada a complexidade do 
problema, foram adoptados modelos capazes de modelar, de uma forma tão realista quanto 

possível, o ciclo químico do ozono na atmosfera. 

A grande vantagem dos modelos ficava a dever-se à possibilidade de se poder estudar cenários 
de emissão de precursores sendo possível optimizar, em principio, a estratégia de controlo a 

aplicar. 

~. , . 

Em 1990, nos Estados Unidos, o "Clean Air Act Arnendments (CAAA)" passou a recomendar 

a utilização de modelos fotoquímicos no desenvolvimento de planos de controlo de emissões. 
Este tipo de modelos, tinham aparecido nos anos 70 e tinham mantido uma evolução crescente 
no rekamento do tratamento dos processos fotoquímicos na atmosfera. No entanto, a 

aplicação e utilização de modelos nos planos de controlo de emissões passava pela avaliação 
da consistência da formulação do modelo, da capacidade do modelo para a solução d~ 
problema proposto, testes de sensibilidade e avaliação da perfomiance do modelo e por último 

a validação do modelo. 

As conclusões relativas a estratégias de controlo da produção de ozono troposférico obtidas 
por modelos dependem da capacidade destes reproduzir os processos físicos e químicos 

atmosféricos de uma forma realista. 

A validação de um determinado modelo que se pretenda aplicar é pois um passo fundamental 

para avaliar a sua capacidade para reproduzir de uma forma tão realista quanto possível o 
domínio atmosférico em estudo e, como tal, garantir a consistência das estratégias de controlo 

a desenvolver. 

Foi neste contexto que.0 presente trabalho desenvolveu as suas lulhas de orientação. Por um. 
lado, a utilização de um modelo meso-meteorológico, possibilitou a modelação e incorporação 
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dos complexos sistemas de circulação típicos das zonas costeiras no modelo responsável pela 
simulação fotoquhica. Por outro lado, o planeamento e execução de duas campanhas de 
campo no domínio em estudo permitiu a validação do sistema numérico composto pelo modelo 
mesometeorológico e pelo modelo fotoquímico. 

2.8 Síntese conclusiva 
O ozono, quando presente na troposfera, é um poluente com efeitos perniciosos, quer para o 

ambiente, quer para a saúde e bem estar humano. 

A anáke dos registos históricos dos níveis de ozono apontam para uma duplicação dos níveis de 
ozono na atmosfera Europeia desde 1950 p o v  et al., 19971. 

Em Portugal, os dados históricos quantitativos rnak antigos foram observados em Lisboa entre 
1971 e 1975 Figueira, 19761. Segundo este autor, os valores máximos das médias horárias 

ver.üicados durante este período foram da ordem dos 55 yg.m-3. 

Os diferentes precursores de ozono estão distribuídos na atmosfera de acordo com os 
processos de emissão/formação e remoção intrínsecos a cada um deles, associados à dinâmica 

da própria atmosfera. Dependendo do tempo de vida das espécies químicas e reservatórios 

considerados, estes processos podem dar origem a diferentes escalas de distribuição do ozono, 

desde a escala global até à escala local. 

A escala sinóptica é normalmente a escala a que se dão os grandes episódios de poluição 

fotoquímica com duração de alguns dias e âmbito espacial da ordem da escala do fenómeno 

meteorológico associado. Normalmente na Europa central e do Norte os episódios estão 
associados a sistemas de altas pressões com bom tempo (ventos fiacos, céu descoberto e 
temperaturas elevadas). 

No Sul, os episódios embora se possam verificar nas mesmas condições das da Europa do 

Norte, normalmente, dada a maior disponibilidade de radiação solar e temperaturas mais 
elevadas, a cinética de produção de ozono é mais rápida e intensa apresentando, portanto, uma 
escala espacial e temporal inferior. Para além dos aspectos associados à própria cinética das 

reacções fotoquímicas, a geração de circulações de mesoscala, do tipo da brisa costeira, podem 

promover fenómenos de recirculação e transporte a escalas da ordem da dezena ou centena de 

quilómetros. Os aspectos associados à geração de brisas costeiras em Portugal e a sua 
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importância nas concentrações de ozono. tem sido tratado nos últimos anos por diversos 
autores [Barros, 1994; Borrego et al., 1994; Barros e Borrego, 1995; Coutinho, 1995; Barros 
e Borrego, 1996; Borrego et al., 1998al e será detalhadamente discutido em capítulos 
seguintes deste trabalho. 

Em termos estratégicos, o controlo do ozono na Europa vai passar essencialmente pelo sucesso da 
aplicqão da directiva quadro e respectivas directivas filhas, em particular, as hturas directivas de 
ozono, NO,, COV e controlo de emissões. 
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Neste capítulo será abordada a temática do ozono 
troposférico na Região de Lisboa. Esta análise será 

iniciada por uma breve descrição da rede de 

monitorização de ozono em Portugal e na Região de 
Lisboa, sua localização geográfica, 

representatividade e modo de operação. Num 

segundo ponto é feito o estudo da evolução 
histórica dos níveis de ozono na região, uma análise 

da evolução de longo prazo para as séries 
disponíveis, uma análise episódica e uma análise 

climática. Por último, é efectuada uma comparação 

dos dados observados com os Limiares da Directiva 

Comunitária em vigor e os valores guia propostos 

pela OMS, quer para protecção da saúde humana 
quer para protecção da vegetação. 

Figura 3- 1 Localização da Rede de 
monitorização de ozono. 
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3.1 A.rede de monitorização de ozono em Portugal 
Embora o trabalho esteja focalizado na Região de Lisboa (RL), cabe neste ponto uma análise 

mais abrangente no sentido da comparação da sitiaação da rede na RL face ao contexto 

nacional. 

Em Portugal, a actual rede monitorização de ozono é constituída por 1 1 estações praticamente 

todas situadas na zona costeira, junto aos grandes centros urbanos e industriais sendo, 

portanto, directamente afectadas pelas suas emissões (Figura 3 - 1). 

Na tabela 3-1 estão apresentada as estações da rede portuguesa., seguindo os critérios de 

classificação definidos na Directiva Comunitária 92/72 EC. 

Tabela 3-1 Classificação das estações de monitorização segundo o seu enquadrarnento geográfico. 

." , 
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Estação Classificação 
----.-------.------.-- ------------------------ ----" -------- 
Rua Formosa Linha Tráfego; rua do tipo "canyon", tráfego elevado, urbana comercial. 

Avanca Rural; Prado. . 
Teixugueira Prado; Industrial, grande concentração. 
Coimbra Urbana; rua larga; tráfego intenso; torre. 

R Século Urbana; rua do tipo canyon, trhfego reduzido; costeira. 

Entrecampos Linha Tráfego; rua larga, tráfego moderado, urbana comercial; costeira. 
H. Velho Urbana; industrial, residencial e comercial; pátio; costeira. 
M. Chãos Industrial de elevada concentração; costeira. 
M.Velho Rural; floresta. 

Pego Industrial. 
i i = P h _ a _ Y Y Y Y I ~ Y C ~ ~ ~ E / ~ m ~ a ~ r - - - - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ " , ~ c - ~ ~ ; ~ , - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ - - = ~ > ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~  

3.1.1. Cobertura da rede 

Para veficar a representatividade da actual rede de monitorização de ozono pqa a avaliação 

da exposição da floresta, das zonas agrícolas e da população, ao ozono trogosférico, foi 

inscrita uma circunferência de 50 km de raio, sobre as estações rurais (representadas na Figura 

3-1) e de 10 km de raio. sobre as estações urbanas (não representadas na Figura 3-1). Os 

valores CIOS raios utilizados foram determinados tendo em conta aspectos como a escala das 

circulações de mesoscala prevalecentes na costa P,ortuguesa e a d&emão média das cidades. 

Os resultados demostraram que apenas 7% da área. arável e 8% da floresta está coberta pela 

actual rede de monitorização. Por outro lado, 34% da população vive num raio de 10 km em 

redor de uma estação de monitorização, o que significa que mais de 5 milhões de portugueses 
~. 



Poluição Atmosférica por Foto-oxidantes: 
O Ozono Troposférico na Região de Lisboa 

vivem em regiões onde não existe qualquer monitorização de ozono, quer urbana quer rural.. 

Assim, ao contrário do que é:sugerido pela Directiva Quadro (FWD 96162iEC) e pela própria 

Directiva Comunitária (CD .92/72 EC), a actual rede nacional, não apresenta uma cobertura 

sdciente, em particular, nas zonas mais remotas do interior. 

3.1.2. Operação da rede - .  

A análise dos dados disponíveis ao nível nacional nas diferentes estações demonstra uma fiabilidade 
nos diferentes sistemas de aquisiqão, em geral, inferior aos 75%, valor recomendado na nomia DC 

92172lEEC. Apenas algumas estações cumprem este critério de uma forma contin- o que torna 

dificil a análise de longo prazo (séries maiores ou iguais a 5 anos) dos dados de ozono. 

Outro aspecto relevante prende-se com a qualidade do dados adquiridos bem como a posterior 

valida980 dos mesmos. Tal como em outros países da UE, não está estabelecido um programa de 

procedimentos de QAíQC ("qu- assurancelquality control") com vista a garantir a qualidade dos 

dados adquiridos e a eficiência de aquisição na monitorização de ozono em Portugal. Não existe um 

padrão nacional nem um padrão secundário comum para a calibragão in loco de todos os 

monitores. Apenas algumas estações participaram, esporadicamente, em programas de inter- 
calibr~ão/comparação de desempenho ao nível internacional. Relativamente à manutenção, embora 

tenha existido um programa de manutenção preventiva trimestral entre 1996 e 1997, ao longo dos 

vários anos de operação e por razões que saem do âmbito deste trabalho, tem sido privilegiado o 

"tratamento" em detrimento da "prevenção". Este quadro explica a baixa eficiência das estações de 

monitorização. 

A situação na RI, não é diferente. O desenho da rede obedece aos mesmos critérios usados no 

resto do país, com as estações localizadas dentro dos centros urbanos ou junto aos complexos 

industriais, e@ando as zoqas mais remotas completamente desprovidas de qualquer fonte de 

informação. 

Assim, os dados fornecidos, por estas estações não deverão reflectir a realidade em toda a sua' 

extensão pelo que os meios.de modelação numérica &nharn um peso ainda maior, passando mesmo 
de meio complementar, ao único meio disponível para avaliar a sitmqão actual na maior' parte da 

RL. 
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3.2 Ozono troposférico na Região de Lisboa 
Na K, geridas por diferentes Comissões de Gestão do Ar (CGA) e integradas na rede 

nacional existem actualmente em funcionamento 6 estações onde é feita a monitorização de 
ozono, repartidas da seguinte forma : 

o Rede Nacional - Rua de "O Século"; 
o CGA Lisboa e Vale do Tejo - Entrecampos; 

o CGA BarreiroISeixal - Hospital Velho; 
o CGA Sines - Monte Velho, Monte Chãos e Santiago do Cacém; 

Na tabela 3-2 estão representados os dados disponíveis de 03 e das espécies primárias que de 
alguma forma interferem na produção de ozono, nomeadamente NO, NO2 e CO. A verde escuro 

estão representadas as séries com mais de 75% de eficiência anual de aquisição. A verde claro as 
séries com mais de 70%. A vermelho as séries com menos de 70% de eficiência de aquisição. A 

cinzento e branco séries que não foram lidas ou não estão disponíveis. 

Tabela 3-2 Dados disponíveis de NO, N a ,  C0 nas diferentes estações de qualidade do ar na R L que incluam a 

monitorização de ozono. 

Como foi referido, os mecanismos de produção fotoquímica são complexos, dependendo quer 

das condições meteorológicas quer dos padrões de emissão de precursores. Por esta razão, 
para além dos padrões evolutivos com periodicidade diária e sazonal (ciclo solar), as séries 

temporais de poluentes fotoquímicos, como o ozono, podem apresentar ainda padrões 

evolutivos de período mais alargado acompanhando as flutuações climáticas elou do padrão de 

emissão de precursores. Assim, as séries 'de dados de ozono não podem ser consideradas como 

independentes e igualmente distribuídas, pelo que o seu estudo e interpretação é complexo, 
exige o recurso a métodos estatísticos não directos e a séries longas de dados, normalmente 

mais de 5 anos. 
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Embora a Directiva Comunitária 92172 obrigue a uma eficiência de aquisição nunca inferior a 75%, 
para este trabalho, tendo em vista o máximo aproveitamento dos dados disponíveis sem descurar a 

validade científica, foram consideradas todas as séries com eficiência superior a 70%, e com mais de 

5 anos de dados. Como se pode ver%car, nestas condições apenas se encontram disponíveis as 

séries de dados das estações da Rua de "O Século, de Monte Velho e Entrecatnpos. No entanto, 

apesar de apresentar uma elevada eficiência de aquisição, a estação de Entrecampos encontra-se 

implantada junto a uma via sujeita a tráfego intenso e como tal, directamente influenciada pelas 

emissões locais de óxidos de azoto. Por esta razão, as observações de ozono aí efectuadas reflectem 

uma escala espacial e temporal muito reduzida. Tal como 'já foi detalhadamente discutido no 8 2.3, a 

presença de emissões de NO, provenientes do trafego automóvel, conduzem ao consumo local de 

ozono, subestimando fortemente as concentrações deste poluente a uma escala mais ampla. Por esta 

razão, esta estação não foi usada neste estudo. 

Relativamente à estação da Rua de "O Século", durante o ano de 1997 decorreram trabalhos de 

recondicionamento tendo sido alterado o local de amostragem de ar atmosférico, originalmente 

colocado no telhado e agora colocado na f5lce do emcio orientada para a rua. Dado haver indícios 

de maior infuência das emissões de tráfego, o ano de 1997 foi excluído da série. 

Assim, ficaram disponíveis as seguintes séries: 

o Lisboa - Rua de "O Século" (Século): 1989 a 1996, com excepção de 1994 , que apresenta uma 

eficiência inferior a 70%; 

o Sines - Monte Velho (MYeIho) : 1989 a 1997; 

A estação da  Rua de "O SéculoM(Século) tem características wbatlas estando instalada no topo de 

um eMcio de 3 andares, o que atenua a iduência directa das emissões do tráfego citadino, em 

especial das espécies mais reactivas de COV e NO,. 

A estação de Monte Velho (MVelho) é uma estação com características rurais, M a d a  na Costa 

Alentejana a norte de Sines (Santo André) (Figura 3-1). 

3.2.1. Evolucão histórica 
As primeiras medições de ozono efectuadas em Lisboa reportam-se ao início dos anos 70. 

Foram medições efectuadas na sede do então Servlço Meteorológico Nacional por um 

"ozonómetro" ao qual foi adicionado um filtro de trióxido de crómio Figueira., 19761. A série 

O Ozono Troposférico na Região de Lisboa 



actual de observações de ozono em Lisboa, com sensores por absorção de ultra-violeta e 

registo informatizado, iniciou-se no íinal dos anos 80 na rua de "O Século" e no início nos anos 

90 na estação de Entrecarnpos. 

Apesar de todas as limitações associadas a métodos e locais de medição diferentes é possível 

avaliar a evolução dos níveis de ozono na cidade de Lisboa pela comparação das séries 

registadas nos anos 70 e as actuais. 

Na Figura 3-2 são comparadas as isopletas de ozono apresentadas por Figueira (1976) para a 

série 1971 -1975 (A) e a série registada na estação da Rua de "O Século", 1989- 1996 (B). 
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Figura 3-2 Isopletas de ozono para a série 1971-1975 (A) e para a série 1989-1996 (B) em pg.m". 

Como se pode verificar, as médias observadas são da mesma ordem de grandeza embora o 

padrão de distribuição seja diferente. Nomeadamente, as áreas de valores elevados da 

Primavera e fim do Verão encontradas na série de 1971-75 foram substituídas na série actual 

por uma única região de valores elevados centrada no Verão, entre Julho e Agosto. Chama-se 

atenção para a ausência de valores elevados durante o Verão na série 1971-75, o que indícia 

uma actividade fotoquímica incipiente ao contrário da série actual, onde as médias de Verão 

(Abril a Setembro) têm sido sempre superiores às médias de Inverno. Por outro lado, a área de 

mínimos ao nascer do sol, claramente destacada na série 1971-75 bem como os máximos 

secundários nocturnos, não aparecem na série actual, pelo menos de forma tão evidente, 
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mantendo-se os valores relativamente constantes durante a noite (vide 5 3.2.2 para mais 

detalhes). 

Se sobre a comparação directa dos níveis observados em ambas as séries pode ser 

questionável, sobre a comparação dos padrões de distribuição deverá haver um nível de 

contiança bastante superior. Se esta premissa for verdadeira, então a comparação dos padrões 

de distribuição dos níveis de ozono apontam claramente para que a evolução dos níveis de 

ozono na cidade de Lisboa tenham actualmente uma componente fotoquímica mais importante 

do que no passado. 

Fora da cidade de Lisboa, mas dentro do que foi considerada a Região de Lisboa para este 

estudo, também existem registos em papel que reportam aos anos 70. São observações 

efectuadas na estação de Monte Velho já pelo método de absorção de ultra-violeta. Por 

questões que se prendem com a disponibilidade de dados, só foram usadas médias mensais de 

1977, 198 1, 1982 e 1983. Os restantes dados, de 1989 a 1997 referem-se a série da rede actual 

(Figura 3-3). 
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Figura 3-3 Evolução das médias mensais de Verão e anuais em MVelho. 

Verifica-se que no fim da década de 70 os valores de ozono registados em MVelho eram muito 

baixos, tendo sofiido um aumento muito significativo no início da década de 80. Se se excluir 

o ano de 1977, a série histórica quando comparada com a série actual revela-se bastante mais 

elevada, embora em 1983 já tenha sido registada uma média anual da mesma ordem de 

grandeza das médias registadas entre 1989 e 1997. Outro aspecto relevante está associado ao 
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facto de, com excepção do ano de 198 1 e1 989, a média de Verão ser superior a média anual, o 

que indicia actividade fotoquímica nesta estação pelo menos desde o início dos anos 80. 

3.2.2. Análise de longo prazo 

A comparação da variabilidade anual das concentrações de ozono para as estações do Século e de 

MVelho é possível pela análise da Figura 3-4. 

Anos 

Figura 3-4 Evolução de longo prazo das concentrações anuais de ozono na estação do Século (1989 - 1996; nd 
- dados não disponíveis) e Mveho (1989 - 1997). 

Para a estação do Século, a concentração média da série 1989 a 1996 é baixa, cerca de 36 yg.m-3 

(Figura 3-4, linha azul a cheio), o que reflecte as características urbanas da estação. A série 

apresenta uma evolução positiva não significativa de 1,9%.ano-' (linha azul a tracejado), o que 

dificulta a obtenção de uma conclusão consistente quanto à tendência de evolução. Por outro lado, 

na evolução da série de O, (O, = 0 3  + NOZ) as concentrações de NOZ têm um peso bastante mais 

importante na estação do Século do que em MVelho o que mais uma vez reflecte as suas 

características urbanas. 

A série da estação de MVelho apresenta um valor médio da concentração de ozono bastante mais 

elevado, cerca de 59 pg.m-3 (Figura 3-4, linha vermelha a cheio). A série apresenta uma evolução 

positiva não significativa de 2,6%.ano-' (linha vermelha a tracejado), o que dificulta, tal como no 

caso da série da estação do Século, a obtenção de uma conclusão consistente quanto à tendência de 
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evolução. No entanto, apesar das flutuações anuais das concentrações médias em ambas as 

estações, existe uma tendência para um crescimento mais consistente em MVelho do que no 

Século. 

Outro aspecto importante prende-se com a evolução do valores máximos das médias diárias ao 

longo da série (Figura 3-5). Após 1989, os valores dos máximos das médias diárias no Século 

foram sempre mais baixos que os seus correspondentes em MVelho. Por outro lado, como se pode 

verificar, os máximos das médias diárias têm vindo a aumentar nos últimos anos em ambas as 

estações, em particular em MVelho, ao contrário dos valores máximos horários que apenas em 

1997 tiveram alguma expressão acima dos 180 yg.m-3. Aparentemente a tendência é no sentido do 

aumento da poluição crónica em detrimento das situações agudas. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Anos 

Figura 3-5 Evolução das concentraç6es máximas das médias diárias de ozono (nd - dados não disponíveis). 

De facto, os níveis de ozono soeem variações com uma periodicidade anual, associadas as 

variações climáticas sazonais. Os locais onde os processos fotoquímicos são importantes 

deveriam apresentar valores máximos durante o Verão. Na verdade, a análise da Figura 3-6 
demostra que, em termos médios, os valores mais elevados se verificam no Verão na estação 

do Século e na Primavera na estação de MVelho. 

-- 
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A média dos ciclos anuais das médias corridas de 30 dias dos valores médios diários no Século 

apresentam um valor máximo em Junho, com mínimos em Fevereiro e Outubro. No caso da 

estação de MVelho, o valor máximo aparece no mês de Março e o valor mínimo no mês de 

Dezembro. Assim, o padrão de 
evolução verificado em ambas 

as estações, embora diferente, é 

típico deste tipo de poluente. 

No entanto, a variabilidade de 

ano para ano fica bem 
demostrada pela análise da 

Figura 3-7 A e B, onde se 

representam os valores em 

termos de ciclos anuais 

individualizados para o Século 
Jan Eev Mar Abr Mai Jtm Jul Aga Set Out NBY Dez 

(A) e Mvelho (B). Repare-se, 
Figura 3-6 Média dos ciclos anuais das médias corridas de 30 

em particular, nas diferenças de dias dos valores médios diários no Século e em MVelho. 
evolução do ano de 1991 e 

1995, no Século e 1989,1996 e 1997, em MVelho. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jaa Fev Mar Abr Mai Juo Jul Ago Set Out Nov Dez 

Figura 3-7 Média dos ciclos anuais das médias corridas de 30 dias dos valores médios diários no Século 

(A) e em Mvelho (B). 
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As concentrações do ozono troposférico variam igualmente durante o dia. Esta variação, tal 

com já foi referido, está associada aos complexos equilíbrio estabelecidos entre a evolução das 
taxas de emissão de precursores, radiação solar e a taxa de deposição. Em condições típicas, 

os valores máximos de ozono verzcam-se a meio da tarde, devido aos elevados teores de 

precursores emitidos durante as horas de tráfego intenso da manhã e o máximo de insolação 

verificado durante a tarde. 

Na Figura 3-8 está representada a distribuição da ocorrência do máximo de concentração 

diária medida nas estações do Século e de MVelho, os quais se verificam com maior frequência 

entre as 14:OO e as 15:OO horas. No entanto, é possível identificar diferenças de 

comportamento entre as duas estações. De facto, o padrão de evolução ao longo do dia 
evidencia a ocorrência do máximo mais tarde em MVelho do que em Século. 

Horas do dia 

Figura 3-8 Distribuição horária do máximo de concentração no Século e MVelho. 

Por outro lado, também é possível verificar que na estação do Século existe maior 

probabilidade de ocorrência de máximos durante a noite e manhã do que na estação de 

MVelho, que apresenta predominância de máximos durante a tarde. A justificação do 

aparecimento de máximos secundários durante a noite e início da manhã no Século baseia-se 

quer no transporte vertical de ozono de camadas atmosféricas mais elevadas ricas em ozono, 

eventualmente "armazenado" do dia anterior, quer nos processos fotoquímicos da manhã 

associados a alguns compostos formados durante a noite, tal como foi anteriormente discutido 

no ponto 2.3 e 2.4. Em a b a s  as estações a maior probabilidade de ocorrência de máximos 
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Figura 3-10 Evolução das concentrações de NO2 (A) e O3 (B) na estação de MVelho (1989 a 1997). 

Como se pode ver8car, no caso da estação do Século, a evolução dos níveis de NO2 são 

claramente dominados por um ciclo diurno, com valores relativamente mais elevados pela 

manhã e ao h da tarde, provavelmente com origem nas emissões de tráfego urbano. Este 

comportamento tem especial ênfase durante o Inverno associado a predominância de situações 

de estabilidade atmosférica, mantendo-se os valores de ozono relativamente baixos, na 

ausência de radiação solar suficiente para a produção fotoquímica. 
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Durante o Verão é notória a coincidência entre os máximos de ozono e os mínimos de NO2 

devido à produção fotoquímica local. Recorde-se que a presença de produção fotoquimica não 
tinha sido sustentada para a série 1971-1975, onde Figueira (1976), recorrendo à análise 

comparativa entre a evolução dos dados de ozono e a radioactividade natural beta medida em 
Lisboa, justificava a evolução dos níveis de ozono com transporte vertical e advectivo deste 

poluente, sendo posta de parte a hipótese de produção fotoquímica, 

Para Mvelho, (Figura 3-10 A), ao contrário da estação do Século, a série de NO2 evidencia um 
ciclo sazonal com máximos durante o Verão e mínimos na Primavera e Outono, sendo o ciclo 
diurno praticamente inexistente. Este comportamento poderá estar associado aos padrões de 

transporte de poluentes associados aos diferentes ciclos sazonais de circulação atmosférica na 
região. No caso do ozono, (Figura 3-10 B), tal como na estação do Século, existe um ciclo 

diurno marcado por máximos cerca do meio dia solar sendo, no entanto no caso de MVelho, 

os valores mais elevados durante a Primavera, embora durante o Verão também se verifiquem 
valores relativamente elevado S. 

O comportamento evolutivo das séries de NO2 e Ozono nas duas estações sugere a presença 

de produção fotoquímica na região, mais evidenciada na estação do Século do que na estação 

de MVelho. Nesta última estação, os níveis de ozono veficados deverão estar associados 

preferencialmente a fenómenos de transporte dentro na região de estudo e também de âmbito 
espacial mais alargado. 

3.2.3. Análise de episódios 

Apesar dos valores relativamente baixos das médias anuais de ozono nas estações do Século e 

MVelho, uma avaliação do número de horas de concentração acima de 180 pg.m-3 (limiar de 
infomiação ao público, 92172lCEE) demostrou resultados não esperados, em particular pelo 
facto da maior parte destes valores se terem verzcado para anos muito específicos. Estas 

situações de elevação dos níveis de ozono acima dos 180 pg.me3 foram classificadas como 

episódios nestas séries. 

No caso da estação do Século, mais de 70% dos episódios verificaram-se para o ano de 1989. 

Para esse ano, registaram-se. 72 horas acima dos 180 pg.ni3, 14 das quais com níveis 
superiores a 360 ~ ~ . r n - ~  ((limiar de alerta ao público, 92172lCEE) com um valor máximo de 702 
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I.Lg.m-3. Como se pode verificar na Figura 3-1 1, depois de 1989, o número de horas acima dos 

180 pg.m-3 decresceu substancialmente tendo desaparecido a partir de 1993. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Anos 

Figura 3-11 Número de horas acima dos 180 yg.m" na estação do Século e de MVelho; (nd - dados não 
disponíveis). 

Em MVelho, Figura 3- 1 1, cerca de 90% dos valores observados acima de 1 80 pg.m-3 

concentram-se nos anos de 1989 e 1997, dos quais 15%, registados no ano de 1989, situararn- 

se acima dos 360 pg.m-3 (limiar de alerta ao público, 92/72/CEE), com um máximo de 724 

pg.m-3. Também durante o ano de 1990 se verificaram alguns episódios importantes, tendo-se 

registado 4 horas com valores superiores ao limiar de alerta ao público, com um valor máximo 

de 867 pg.m-3. Entre 1991 e 

1995 não houve qualquer 

registo acima dos 180 e 

em 1996 apenas foi registado 

um valor com pouca expressão 

(196 No entanto, em 

1997, registaram-se 56 horas 

acima dos 180 pg.m-3. 

Para a estação do Século, os 

valores médios da 

concentração dos episódios e 

o seu desvio padrão, Figura 3- 

12, decresceram sempre e de 

Anos 

F i a  3-12 Média e desvio padrão das concentrações verificadas durante 
episódios na estação do Século; (nd - dados não disponíveis). 
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uma forma consistente, com um coeficiente de regressão linear de 0,96 e uma taxa de - 
17,6%.ano-', até ao seu desaparecimento em 1993. A correlação entre as médias observadas e 

o respectivo desvio padrão também é elevada, apresentando um coeficiente de 0,98. Este 

comportamento está de acordo com facto de os episódios verificados serem muito intensos, 

mas de curta duração, apresentado uma enorme variabilidade de concentrações que, no 

entanto, se foi atenuando ao longo da série. 

Uma análise semelhante 

realizada para a estação de 

MVelho (Figura 3-13) mostrou 

que, as médias dos valores de 

concentração acima dos 180 

pg.m-3, têm vindo a decrescer, 

embora o seu desvio padrão 

tenha crescido de 1989 para 

1990. Recorde-se que, em 1989 
1988 1990 1992 1994 1996 1998 

A ~ O S  e 1990, os valores observados 

acima de 180 yg.m-3 foram 

F'@ra $13 Média e desvio paáriío das concentrações veriíicadas com máximos 

durante episódios na estação do MVeiho. de 724 pg.m-3e 867 p g . ~ 3 ,  

respectivamente, enquanto que 
em 1997 a média dos episódios não ultrapassou os 200 yg.mm3, com um máxjmo de 260 

pg.m-3. AO contrário da série da estação do Século, esta série apresenta um comportamento 

mais instável e recorrente havendo, no entanto, um claro abrandamento das médias e desvios 

padrões do início da série relativamente aos episódios de 1997. 

Em termos gerais, entre 1989 e 1997 ocorreram em ambas as estações, a datas e horas 

diferentes, um total de 70 episódios, 54% dos quais ocorreram na estação do Século e 46% em 

MVelho. Em termos de distribuição sazonal, 41% dos episódios verificaram-se no Verão e 

59% no Inverno (Figura 3-14). No Século, a distribuição dos episódios é praticamente 
equitativa, com 53% dos episódios a verificaram-se no Verão e 47% no Inverno. Em MVelho, 

pelo contrário, existe uma clivagem sazonal acentuada, com 72% dos episódios a verificarem- 

se durante o Inverno e apenas 28% durante o Verão. Para ambas as estações, os episódios 

registados são de curta duração, . com apenas algumas horas e só em casos pontuais 

ultrapassam as 1 0 horas ( 5,7% das ocorrências); 45,7% dos episódios têm apenas uma hora. 
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Em termos de evolução ao longo 
da série verifica-se que, embora 

em termos gerais se tenham 

registado mais episódios no 

Século do que em MVelho, nesta 

última estação (MVelho) 50% 

dos episódios foram registados 

em 1997. Em termos sazonais, 

também em 1997 a clivagem 

anteriormente verificada foi 
bastante atenuada, passando os 
episódios de Inverno para apenas 

56%. 

St. Depmsioníria St. Antieitlóniee 

Figura 3-15 Frequência dos episódios por 

forçamentos sinópticos gerais. 
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Figura 3-14 Distribuição dos episódios. 

Dos 70 episódios verificados, apenas foi possível obter informação sobre as condições de 

forçamento sinóptico para 59. Destes 59 episódios caracterizados, 44% são de Verão e 56% 
são de Inverno, o que se traduz num desvio pouco significativo de cerca de 3%, tanto de 

Verão como de Inverno, relativamente a totalidade dos episódios observados que 

apresentavam, como já foi referido, 41% no Verão e 59% no Inverno. No entanto, dado que 

todos os episódios para os quis  não foi possível reunir informação se referem a estação do 

Século, existe alguma distorção na estrutura da informação disponível relativamente a original. 

Apesar disso, a análise a efectuar 

seguidamente não deverá ser 

significativamente afectada pelas 

lacunas de informação. Assim, 

apenas 31% dos episódios 

classificados se verificaram em 

situações anticiclónicas, repartidas 

equitativamente por ambas as 

estações. Das situações 

anticiclónicas associadas a 

episódios, 17% verificam-se no 

Verão e 14% no Inverno (Figura 3- 
15). Os restantes 69% de episódios 
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verificaram-se em situações depressionárias, 27% no Verão e 42% no Inverno, associadas ou 

não a passagem de fientes. No caso das situações de passagem de fientes, 22% dos casos, 

69% eram referentes a fientes quentes e as restantes a fientes fiias. Não se registou qualquer 

episódio em situações de fientes oclusas. A existência de episódios associados a situações 

sinópticas depressionárias não é vulgar. Na Europa Central e nos Estados Unidos, os episódios 

estão normalmente associados a situações anticiclónicas e os episódios têm uma duração 

relativamente longa (vários dias). No entanto, a existência de valores pontuais (algumas horas) 

de concentrações anormalmente elevadas de ozono em situações depressionárias ou em caso 

de passagem de superficies fiontais tem sido descrita por diversos autores (vide 9 2.4.1). 

P,. m N N E c S E S S W W N W  

Direcção do Vento 

Sob o ponto de vista de transporte 

advectivo, foi verificada a origem da 

massa de ar associada a cada episódio por. 

uma análise das respectivas cartas 

sinópticas aos 850 hPa. Na Figura 3-16 

estão apresentadas as distribuições das 

direcções do vento aos 850 hPa para os 

episódios de Verão. Como se pode 

verificar, para a estação do Século, os 

episódios acontecem preferencialmente 
Figura 3-16 Frequência de ocorrência de episódios 
de Verão por direcção de massas de ar aos 850 hPa. com ventos do quadrante Sul ou Este. 

Para a estação de MVelho as direcções 

preferenciais são de NE e SW. Com a excepção de algumas situações associadas a superficies 

fiontais, as massas de ar aos 850 hPa têm geralmente um percurso que inclui a bacia 

mediterrânea e as costas do Sul de Espânha ou um percurso continental sobre a Europa 

Central, França, e Espanha o que sugere transporte advectivo de longa distância. Por outro 

lado, as situações depressionárias centradas, como é o caso, podem promover a redistribuição 

vertical das massas de ar permitindo o transporte de poluentes mais antigos "armazenados" em 

níveis superiores da atmosfera para níveis mais baixos. Assim, esta acção conjugada 

advecção/transporte vertical pode estar na origem de muitos dos episódios verificado S. 

Para os episódios de Inverno, tal como é possível verificar na Figura 3-17, embora se 

mantenha uma importante componente de Leste, existe um aumento significativo dos ventos 

com componente de Oeste, o que significa a observação de episódios mesmo em condições de 

massas de ar marítimo. No entanto, chama-se atenção para o facto de os ventos de 
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componente Oeste estarem associados 

a aproximação ou passagem de 

superficies Fontais o que só por si 

pode justificar o aparecimento de 

valores anormalmente elevados de 

ozono. Outro aspecto relevante é o 

facto de que, quer de Verão quer de 

Inverno, os ventos com componente 

Sul aparecerem fi-equentemente 

associados a episódios de Verão, mais 

na estação do Século e de Inverno, 

mais na estação de MVelho. 

Dim@o do Venta 

Figura 3-17 Frequência de ocorr8ncia de episódios de 
Inverno por direcçãa de massas de ar aos 850 hPa. 

Admitindo a ausência de erros de monitorização que, dada a forma de operação da rede, é uma 

hipótese sempre a ter em consideração (vide 9 3.1.2), a existência de valores tão elevados 

durante o Inverno pode ser, apesar de tudo, explicada. Posta de parte a produção fotoquímica 

local, dada a ausência de condições de radiação solar e temperatura suficientes para a justificar, 

resta o transporte a longa distância ou a redistribuição vertical das massas de ar. 

O transporte a longa distância tem uma característica regional, pelo que a existência de valores 

elevados numa estação deveriam ser acompanhados de valores igualmente elevados na outra, 

tendo em conta a curta distância que as separa e a escala do fenómeno em causa. No entanto, 

dadas as características das duas estações, uma urbana e outra rural, é possível que uma 

determinada massa de ar rica em ozono dê origem a urna situação episódica numa estação e 

não na outra. Factores como o padrão de circulações atmosféricas de mesoscala e de emissões 

locais podem alterar significativamente a composição e/ou concentração de poluentes 

transportados numa determinada circulação. 

Por outro lado, o transporte vertical, dado o seu âmbito espacial mais restrito, é uma hipótese 

que, conjuntamente com o transporte advectivo ou não, poderá desempenhar um papel 

igualmente importante nas ocorrências verificadas. 

Recorde-se que Figueira (1976), justifica os valores elevados já então verificados durante o 

Inverno e Primavera na série 197 1 - 1 975, como provenientes de transporte vertical de ozono de 

origem estratosférica. Este autor suportava esta hipótese no facto dos níveis de ozono 
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estratosférico atingirem um máximo nas latitudes médias durante o Inverno e Primavera tal 

como a sua taxa de transferência para níveis mais baixos. Esta hipótese era ainda sustentada 

com a correlação inversa existente entre os valores de radioactividade natural observados, 

então usada como indicadora de movimentos verticais de grande escala, e os valores de ozono 

registados. Este mesmo facto era usado para explicar o aparecimento de valores elevados de 

ozono durante a noite. 

Actualmente, a intrusão directa de ozono estratosférico a ponto de afectar os níveis de ozono 

da baixa troposfera é fortemente contestada. Segundo .alguns autores @?royou et al., 1991; 

Robichaud e Bertrand, 1993; Beck et al., 19971, acima da camada de mistura, na troposfera 

livre, existiria um chamado nível de reservatório onde se iriam acumulando, reagindo e, 

eventualmente, sendo transportados a longa distância os diversos poluentes, entre os quais o 

ozono. O ozono estratosférico poderia contribuir para este nível de reservatório onde seria 

acumulado e, numa fase posterior, eventualmente atingir níveis mais baixos quando as 

condições atmosféricas fosse propícias a movimentos verticais sdcientemente energéticos 

[Bosenberg et al., 1 997; De Muer et al., 19971. 

Independentemente do modelo conceptual, o registo de concentrações elevadas de ozono em 

situações meteorológicas não propícias ao seu desenvolvimento fotoquímico, como seja 

durante a noite ou durante o Inverno é possível e tem sido observada [Steinberger e Ganor, 

198 1; Zurita e Castro, 19831. 

Em anexo (Anexo A) apresenta-se uma lista com os dados mais relevantes dos episódios 

registados em ambas as estações entre 1989 e 1997. 

3.2.4. Enquadramento climático das séries 

Dada a importância dos aspectos climáticos na evolução das concentrações de poluentes na 

camada limite, o cruzamento de informação meteorológica com as observações de ozono e de 

NO2 é de crucial importância. 

Para este trabalho, para além das séries de ozono e de NO2 da estação do Século e de MVelho, 
encontravam-se disponíveis as médias diárias de velocidade e direcção de vento e temperatura 

para o período de 1989 a 1994'para as estações meteorológicas de Lisboa (aeroporto) e Sines. 
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Em temos do enquadramento cknático das séries analisadas, verifica-se que na estação do Século 

em geral, os níveis de ozono são mais elevados para velocidades de vento mais baixas e 

temperaturas mais elevadas, condições propícias à produção fotoquúnica locaL Em termos de NO2 

erriste uma clara tendência para o aumento dos níveis deste poluente com o decréscimo da 

velocidade do vento, qualquer que seja a gama de temperaturas. Isto s i m c a  que com o 

decréscimo da taxa de renovação de ar e de turbulência mecânica na cidade, os níveis de NO2 

sobem por âcmuiação. 

Para MVeIho, a análise é um pouco menos linear, no entanto, ao contrário da série da estação do 

Século, os níveis de ozono, a temperaturas mais baixas, têm tendência a crescer com o aumento da 

velocidade do vento, embora mantenham a tendência normai de crescimento com o aumento da 

temperatura, tal como na estação do Século. Relativamente aos óxidos de azoto, a tendência 

verificada no Século de crescimento generalizado, para qualquer gama de temperatura, com a 

redução da velocidade do vento, não é válida para a estação de MVeIho, sendo difícil estabelecer 

uni padrão de comportamento fàce às variações dos parâmetros meteorológicos. Aparentemente os 

níveis de poluentes observados nesta estação estão dependentes de transporte a longa distância ou 

redistribuição vertical das massa de ar. 

Para além das variações das concentrações de ozono e óxidos de azoto com a velocidade e 

temperatura, foram ainda estudadas as flutuações destes poluentes com a direcção do vento em 

termos sazonais. 

Na estação do Século, durante o Verão, os níveis de ozono mais elevados são verificados para a 

direcção W-SW e N-NE, veri£ícando-se valores relativamente elevados de NO2 na direcção SE 
eventualmente provenientes do complexo industrial do Barreiro Sejxal e do tráfego da margem 

esquerda do Tejo. Também de NJ3 e SW se verificam valores relativamente elevados de NO2 

provavelmente provenientes da cintura indwtd e dos acessos a Lisboa via Ponte 25 de Abril. 

Durante o Inverno, as massas de ar provenientes de SE e E são as que apresentam os valores mais 

elevados de ozono, sendo os níveis mais elevados de NO2 observados nas massas de ar 

provenientes de NW. 

Na estação de MVeIho, de Verão, os níveis de ozono mais elevados são verificados para a direcção 

E, verificando-se valores relativamente elevados de NO;! na direcção N e S, associados às massas de 

ar provenientes dos complexos indusW de Setúbal e Sines, respectivamente. Durante o Inverno, 
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as massas de ar provenientes de W são as que apresentam os valores mais elevados de ozono, sendo 

os níveis mais elevado de NO2 observados nas massas de ar provenientes de E. 

Em anexo (Anexo B) encontra-se uma descrição detalhada, com suporte gráfico, da 

climatologia do ozono e do NO2 para as estações do Século e de MVelho. 

3.2.5. Análise dos dados face a valores mia  

A análise será efectuada tendo em conta os limiares da Directiva Comunitária em vigor 

(92/72/EEC) e os valores guia apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

protecção da saúde humana e protecção da vegetação. 

Protecção da saúde humana 
A pariir dos dados observados desde 1989 na estação do Século e de MVelho, é possível concluir 

que os valores guia estabelecidos para protecção à saúde humana pela Directiva Comunitária em 

vigor (1 10 p g . ~ 3 ,  média de 8 horas) e da OMS (120 pg/m3, média de 8 horas) foram excedidos 

vánas vezes ao ano em ambas as estações. (Tabela 3-3). 

Tabela 3-3 ViolaçOes dos valores guia estabelecidos pela Direciiva 92/72/EEC e pela OMS na estago do Século 

(Séc.) e MVelho (MV). 

= = E I ~ U / I , n , - ~ l i l : ~ E _ I = = = ~ ~ , > ~ s ~ ~ - ~ ~ - n - = = = - ~ - - - ~ ~ ~ - ~ * = ~ ~ - ~ , - - = ~ L ~ ~ - ~ = ~ ~ = ~ - 3 , ~ ~ - - , m - ~ ~ ~ ~ = - ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ = - ~ m ~ ~  

VALORES 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
GUIA --111-1111-- __ ll--l.---lll-.-----?--------.~------------.-.l- _ 

Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV 

OMS 9 n d 2 6 1 0 3 1 2 O n d 2 0 5 1 7 3 1 8 2  

Estes resultados poderão indicar a exposição de parte ou da totalidade da popdagão do domínio de 

estudo, cerca de 3,5 milhões de pessoas, a pelo menos uma viokqão dos valores guia estabelecidos 

por ano. 

Protecção da vegetaqão 
Para avaliar o impacte sobre a vegetação foram calculadas para as séries em análise os valores guia 
estabelecidos, quer pela Directiva Comunitária em vigor, quer pela OMS. Como se pode verificar, 

tanto para a e-ção de MVelho como para a do Século, o valor guia para a protecção a vegetqão 

(65 y g . ~ 3 ,  média diária e 200 pg.mm3, média horária) foi excedido substancialmente (Tabela 3-4). 
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Particularmente em 1996, em MVelho, foram observados 276 violações ao valor guia estabelecido 

de 65 pg.m-3 e em 1995, na estação do Século, o mesmo valor guia foi excedido 94 vezes. 

Relativamente ao valor guia de 200 pg.m-3, este foi particularmente excedido na estação do Século 

em 1989, com 63 violações e em MVelho em 1997, com 1 1 violações. 

Tabela 3-4 Violações à DC 921721EEC para a proteqão da vegetação na estação do Século (Séc.) e de MVelho 0. 

....----- ?. ---.--.- 
VALOR GULA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

... -- -- . - 
Séc. MV Séc. MV SZ Mv Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV Séc. MV 

O nível crítico AOT 40, estabelecido pela UNECE para a protecção a vegetação (vide $ 2.5.2), foi 

calculado para a estação rural de MVelho para o quinquénio 1 992- 1996 e para o quinquénio 1 993 - 
1997. Como pode ser verificado na Figura 3-18, a partir de 1996 os níveis médios de ozono 

troposférico tiveram uma subida dramática o que levou o AOT 40 a atingir valores muito elevados. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 Méd. Méd. 
92-96 93-97 

Figura 3-18 AOT 40 (ppb.hr) calculado para a estação de MVelho. 

Aliás, os níveis verificados em 1996 e 1997 são responsáveis pelo facto do AOT 40 médio sobre 5 

anos consecutivos para as florestas (10000 ppb.h, das 8 às 20 h entre Abril e Setembro) e culturas 

(5000 ppb.h, das 8 às 20 h entre Junho e Agosto) ter sido significativamente ultrapassado. 

Particularmente, para as florestas no período 1992-96 os níveis de AOT 40 foram cerca de 13 % 

superiores ao estabelecido e no período 1993-97 mais de 34%. Para as culturas passou-se de uma 

-- - 

O Ozono Troposférico na Região de Lisboa 



situação de não violação dos níveis estabelecidos no período 1992-96, para valores cerca de 19% 

acima do AOT proposto pela OMS. Outro facto relevante é o AOT 40 médio ter aumentado, quer 

para as florestas, quer para as culturas mais de 20% do período 1992-96 para o período 1993-1997, 

apesar do abrandamento verificado nos valores dos níveis críticos, quer das florestas, quer das 

culturas, de 1996 para 1997. 

3.3 Síntese Conclusiva 

A rede de monitorização de ozono da Região de .Lisboa apresenta diversos problemas associados 

aos critérios de localização e à falta de meios para a sua operação. 

Na Região de Lisboa foram seleccionadas duas estações: Rua de "O Século" (Século) e Monte 

Velho WeIho). VerXcou-se que os níveis de ozono troposférico no Século eram em média mais 

baixos do que em Weiho, como seria de esperar, dada as características de implantação de cada 

uma das estações. Para além disso, em ambas as estações a tendência é para um aumento dos níveis 

nos últimos anos a uma taxa mais elevada em Weiho do que no Século com uma atenuação dos 

níveis de ponta e um incremento dos níveis médios. Por outro lado, verificou-se que na estação dò 

Século. os valores mais elevados se observavam no Verão e em MVelho na Primavera. 

Para d a s  as estações foram registados nas séries analisadas valores acima do 180 j . ~ ~ . ~ ~  (War  
de informação ao público, EC 72/92) e valores acima dos 36oPg.mm3 (limiar de alerta ao 
público, EC 72/92), classificados com episódicos. No entanto, este tipo de episódios tem vindo 

a atenuar-se, especialmente em intensidade. Estes episódios estiveram em geral associados a 

situações sinópticas depressionzkias e mais durante o Inverno do que no Verão, ao contrário 

do que normahnente se observa na Europa central e Estados Unidos, onde os episódios estão 

em geral associados a situações anticiclónicas de Verão. O transporte vertical e/ou advectivo a 
longa distância são os responsáveis pelo ap&ecimento de episódios nestas estações, tanto de 

Verão como de Inverno. Evidentemente que de Verão, a produção fotoquímica local bem 

como as circulações de mesoscala têm u h  peso muito mais importante no desenvolvimento 

dos episódios registados nestas estaqões do que de Inverno. Por outro lado, a tendência que se 

tem vindo a registar do aumento dos valores médios poderá indiciar um crescimento na 
produção fotoquímica local. 

Em termos do enquadramento climático das séries analisadas, verifica-se que na estação do Século 

em geral, os níveis mais elevados de ozono estão associados a condições propícias à produção 
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fotoquímica local, velocidades de vento baixas e temperaturas elevadas. Em termos de NO2 existe 

uma clara evidência de emis&/produção local deste poluente com o aumento dos níveis associados 

ao decréscimo da velocidade do vento, qualquer que seja a gama de temperaturas. Isto sigdica que 
com o decréscimo da taxa de renovagão de ar e de turbulência mecânica na cidade, os níveis de 

NO2 sobem por acumulação. 

Para MYelho, ao contrário da série da estação do Século, os níveis de ozono, a temperaturas mais 
baixas, têm tendência a crescer com o aumento da velocidade do vento, embora mantenham a 

tendência n o d  de crescimento com o aumento da temperatura, tal como na estação do Século. 

Para os óxidos de azoto, é f ici l  estabelecer um padrão de comportamento fbce às variações dos 

velocidade e temperatura. Estes aspectos sugerem uma importância acrescida dos fenómenos de 

transporte a longa distância relativamente à produção fotoquímica local. 

Para além das variações das concentrações de ozono e óxidos de azoto com a velocidade e 

temperatura, foram ainda estudadas as f l u twes  destes poluentes com a direcqk do vento. em 

termos sazonais. 

Na estaqão do Século, durante o Verão, é evidente o enriquecimento dos níveis de NO2 das massas 

de ar de SE e NE provavelmente com origem nas emissões provenientes, tanto do complexo 

industrial do Barreiro/SeixaJ, como da cintura industrial e priucipais vias de acesso à cidade de 

Lisboa. Por outro lado, as massas de ar provenientes de W-SW apresentam níveis de ozono 

elevados, eventualmente decorrentes de recirculações ou situagões de convergência associadas a 

c i r c ~ õ e s  de mesoscala, como as brisas. Durante o Inverno, as massas de ar provenientes de SE e 

E são as que apresentam os valores mais elevados de ozono, sendo os níveis mais elevado de NOz 

observados nas massas de ar provenientes de NW. 

Na estação de MYelho, de Verão, os níveis de ozono mais elevados são ver%cados para a direcção 

E com uma evidente retracção dos níveis de N02, o que sugere transporte a longa distância deste 

poluente associado a massas de ar com intensa actividade fotoquímica. Na direcção N e S 

verificam-se valores relativamente elevados de N02, associados às massas de ar provenientes dos 

complexos industriais de Setúbal e Sines, respectivamente. Durante o Inverno, as massas de ar 

provenientes de W são as que apresentam os valores mais elevados de ozono, sendo os níveis mais 
elevado de NOz observados nas massas de ar provenientes de E. É de salientar que as massas de ar 

provenientes de E de Inverno apresentam valores relativamente elevados de NO2 e valores 

modestos de omno e que, pelo contrário, durante o Verão, com condições propícias há produção 
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fotoquímica, apresenta valores relativamente elevados de ozono com um claro decréscimo dos 

níveis de NOz. Outro aspecto que interessa realqar são os níveis de ozono provenientes das massas 

de ar de W que são igualmente elevados de Inverno e de Verão. 

A partir dos dados observados desde 1989 na estação do Século e de MVelho, é possível concluir 

que os valores guia estabelecidos para protecção A saúde humana pela Directiva Comunitária em 

vigor (110 pg.rii3, média de 8 horas) e da OMS (120 &m3, média de 8 horas) foram excedidos 
várias vezes ao ano em ambas as estações. Estes resultados poderão indicar a exposição de parte ou 

da totalidade da população do domínio de estudo, cerca de 3,5 milhões de pessoas, a pelo menos 

uma violação dos valores guia estabelecidos por ano. 

Para avaliar o impacte sobre a vegetação foram veriticadas para as séries em análise os valores guia 
estabelecidos quer pela Directiva Comunitária em vigor quer pela OMS. Tanto para a estagão de 

MVelho como para a do Século, o valor guia para a proteqão à vegetação (65pg.m-3, média diária 
e 200 p g . ~ 3 ,  média horária) foi excedido substancialmente várias vezes nas séries analisadas. Por 

outro lado, o nível crítico AOT 40, calculado para a estação rural de MVelho para o quinquénio 

1992-1996 e para o quinquénio 1993 a 1997 foi signüicativamente ultrapassado. Particulamente, 

para as florestas no período 1992-96 os níveis de AOT 40 foram cerca de 13 % superiores ao 

estabelecido e no período 1993-97 de 34%. Para as culturas passou-se de uma situação de não 

violação dos níveis estabelecidos no período 1992-96 para valores cerca de 19% acima do AOT 

proposto pela OMS. Outro &to relevante é o AOT 40 médio ter aumentado quer para as florestas 

quer para as culturas mais de 20% do período 1992-96 para o período 1993-1997, apesar do 

abrandamento veriticado nos valores dos níveis críticos, quer das florestas quer das culturas, de 

1996 para 1997. 
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CAPITULO . . . IV . 
. . . . . . . . . > .  . . . 

MODELAÇÃO FOTOQUÍMICA EM ZONAS COSTEIRAS 

Desde os anos 70 que a modelação dos processos de transporte, dispersão e produção de foto-. 

oxidantes na atmosfera tem vindo a ser efectuada por métodos sucessivamente mais complexos 

e realistas. Este esforço traduekiu-se, não sói na necessidade de utilização de meios informáticos 

cada vez mais poderosos- como também num incremento significativo da quantidade é detalhe 

dos dados de entrada e da informação necessária ao estabelecimento das condições'iniciais e de 

fronteira. 

Este tipo de simulaqão envolve a modelação dos processos atmosféricos fisicos e químicos 

numa região relativamente alargada (da ordem da centena de quilómetros quadrad~s) o que 

leva à necessidade, não só da modelação dos parâmetros meteorológicos de interesse, como 

também o conhecimento das emissões e qualidade do ar do domínio de estudo. 

Para além disso, a modelação fotoquímica em regiões costeiras apresenta um problema 

adicional associado às circulações de mesoscala aí prevalecentes e que deverão ser tidas em 

conta no processo de simulação. 

Na costa portuguesa, a presença e importância das circulações de mesoscala tem Wido a ser 
apontada por diversos autores baseados, quer em trabalhos de modelação numéricca, quer em 

trabalhos de campo [Coutinho e Borrego, 1992; Barros, 1994; Carvalho e Prior, 1994; Coutinho, 

1995; Borrego et al., 1998aI. Deste modo, a inclusão das circulações de mesoscala no sistema de 
- 

~ o d e l a ~ ã o  Fotoquímica em Zonas Costeíras 



modelação impõem-se como uma necessidade vital para a modelação fotoquímica na costa 

portuguesa. Este tipo de circulaqões é complexo e apresenta reflexos ao nível da estrutura vertical 

da atmosfera. A sua representação por recurso a modelos de diagnóstico, normalmente baseados na 
interpelação dos registos superficiais das estações meteorológicas de medição existentes no 

domínio e adaptados a sitmqões onde as variações da estrutura vertical da atmosfera não são 
signiiicativas, implicaria elevado número de estações no domlliio de estudo e o conhecimento da 

evolução espacio-temporal da estrutura vertical da atmosfera, o que não é exequível. 

Por esta razão, para a obtenqão dos campos meteorológicos necessários à modelagão fotoquímica 

na orla costeira Portuguesa, é desaconselhável o recurso a modelos de diagnóstico. A solução deste 
problema passa pela u t h ç ã o  de modelos mesometeorológicos de prognóstico capazes de modelar 

os campos meteorológicos tridimensionais do domínio de interesse. 

Tendo em atenção o que foi exposto anteriormente, o sistema MAR IV é constituído por dois 

modelos, um mesometeorológico de prognóstico e um fotoquímico de dispersão e surge como 
resposta às lacunas evidenciadas em trabalhos anteriores [Coutinho, 1991; Barros, 19941. . 

4.1 Circulações atmosféricas de mesoscala 

4.1.1. Aspectos gerais 
A dinâmica da atmosfera é considerada um dos principais e mais complexos problemas das ciências 

atmosféricas. Face a isto naturalmente procurou-se sub-dividir a atmosfera global em partes por 

forma a melhor a examinar e compreender. Estas "partes", ou seja, sistemas de circulação, 

apresentam diferentes escalas espaço-temporais e tradicionalmente estão divididas em três classes: 

sinóptica, mesoscala e microscala (Tabela 4- 1). 

Tabela 4-1 Escalas para as circulações atmosféricas piedler et al., 19701. 

Escala I Sinóptica Mesoscala Mkroscala 

, As esc& espaço-temporais são nomialmente defjnidas pelo comprimento-de-onda (distância 

média entre dois centros de altas pressões) e pelo período (tempo médio que decorre entre dois 

máximos de temperatura) respectivamente. 
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As circulações de mesoscala, em particular as brisas costeiras e os escoamentos associados aos 

maciços montanhosos, são as circulações prevalecentes na região em estudo, dado o seu 

enquadramento geográfico, dimensão e escala temporal, pelo que serão objecto de uma análise mais 

detalhada 

O fenómeno de brisa está associado às zonas ribeirinhas, costeiras ou lacustres, e é gerado pelo 

aquecimento/arrefecimento diferenciado prevalecente nestes locais. Em situações de calmaria e céu 

limpo, a radiação solar aquece a superfície terrestre mais rapidamente que a supeficie das massas 

de água próximas provocando gradientes horizontais de temperatura de cerca de 1 K por 20 km 
psu ,  1967. Consequentemente, o ar sobre a superfície terrestre aquece e expande-se mais 
rapidamente que o existente sobre a superfície aquática Devido às condições hidrostáticas, o 

gradiente vertical de pressão é maior no ar f io  sobre a água do que sobre o ar quente sobre a terra. 

Isto significa que, para um dado nível constante, sobre a terra e a massa de água, a pressão é maior 

sobre a terra do que sobre a água. Este gradiente de pressão (da ordem de 1 mb por 50 h) 

provoca um escoamento ligeiro de ar da terra (B) para a água (C) (Figura 4-1). A convergência em 

C leva a um aumento da pressão provocando a subsidência de C para D em resposta à alteração do 

Figura 4 1  Esquema de uma circula@o de brisa de mar [ Stuil, 19881. 

equilíbrio hidrostático e um escoamento de D para A desenvolve-se devido ao gradiente de pressão 

hidrostático entre D e A. Este é o mecanismo da brisa de mar ou de lagolestuário. 

Simultaneamente, a divergência na região B leva a uma queda de pressão local permitindo o 

desenvolvimento do escoamento de A para B por alteração do equilí'brio hidrostático vertical AB. 
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A brisa de terra desenvolve-se de forma inversa quando as condições iniciais se invertem. A noite, a 

terra arrefece mais rapidamente que a massa de água próxima e uma circulação inversa (bris5r de 
terra) da de sch  anteriormente vai-se desenvolvendo lentamente à medida que o gradiente térmico 

aumenta. Assim, a pressão é relativamente alta nos níveis elevados sobre o mar e baixa para os 
níveis equivalentes sobre a terra. Nestes níveis, forma-se h esco&ento convergente sobre a terra 

em resposta às diferenças de pressão, levando a um progressivo aumento de pressão nestes ~locais. 
Para manter o equili'brio bidrostático, dá-se um escoamento de subsidência e um escoamento da 

terra para o mar aos níveis mais baixos em resposta aos gradientes de pressão. Para "fechar" a 

circulação, dá-se um escoamento ascensional sobre o mar. Como não existe uma fonte de calor para 
promover as circulaqões verticais a níveis elevados, a brisa de terra não é tão intensa, tanto em 

velocidade como em desenvolvimento vertical, como a brisa de mar [Atkinson, 19891. 

A alturc que atingem estas circulações nas latitudes médias é da ordem da centena de metros, não 

sendo consensual um valor exacto. Por outro lado, o escoamento teórico de retorno não tem sido 

observado com facilidade no terreno, havendo poucos registos das sua observação. Para a 

penetração horizontal da brisa foram observados valores entre os 20 e os 50 km [Atkinson, 19891. 
a 3 

Outras circuiações de mesoscala importantes são as circuiações ascendentes e descendentes 

associadas às encostas -dos maciços montanhosos. O mecanismo deste tipo de circulações é simples 

e do mesmo tipo do associado às brisas costeiras. Durante o dia, a absorção da radiação solar pela 
superíicie da encosta conduz ao aquecimento do ar imediatamente adjacente. comequentemente 

este ar fica mais quente que o ar da "atmosfera livre" a um nível equivalente mas sdcientemente 

afàstado. Assim, invocando o princípio da hidrostática e admitindo que as isobaras são inicialmente 

horizontais, o gradiente vertical de pressão será maior na "atmosfera liwe" (mais fi) do que no ar 

aquecido junto à encosta. Isto significa que, para uma determimda altitude, com o aquecimento da 
encosta, a pressão tornar-se-á aí maior do que num ponto afastado. Este gradiente horizontal de 

pressões provoca o desenvolvimento de uma circulqão orientada para fora da encosta o que leva à 

geração de pressões superiores fàce às pressões existentes num plano inferior adjacente, ou seja 

sobre a planície adjacente. Consequentemente, a um nível inferior, desenvolve-se um gradiente 

horizontal de pressões da planície para a encosta gerando-se circulações ascendentes. Esta 

circulação no plano vertical é equivalente ao fenómeno da brisa. A noite, o mecanismo e a 

circulaqão induzida é invertida. O mefecimento da superficie da encosta provoca u ~ n  gradiente de 

pressões no sentido ascendente da encosta, sendo gerado um escoamento descendente e para fora 

da encosta de ar fio. 



Poluição Atmosférica por Foto-oxidantes: 
O Ozono Tropo;rfrico na Região de Lisboa 

4.1.2. A modelacão mesometeorológica 
O modelo mesometeorológico utilizado é uma versão do Colorado State University 
Mesometeorological Model (CSUMM) originahente desenvolvido por Pielke (1974). A partir 
desta versão original, o modelo tem vindo a evoluir através de contribuições várias, das quais se 

destaca a última versão desenvolvida por Kessler e Douglas (1992), usada como base para este 

trabalho. 

O modelo inclui o cálculo dos fluxos de calor e parametkagões detalhadas para a camada limite 

superficial e atmosférica. Foi especialmente desenvolvido para a simuiação dos escoamentos .de 

mesoscala gerados pelo aquecimento superficial diferenciado (i.e. brisas costeiras) e em terreno de 
orografia complexa (i.e. circulações em encostas e vales). 

O modelo requer informação do terreno (topografia e cobertura terralágua), dos perfis verticais dos 

parâmetros meteorológicos de iniciakação, temperatura potencial e humidade específica, à escda 

do domínio de cálculo, e velocidade e direcção do vento geostrófico. 

Baseado nas equações primitivas simplificadas pela adopção das aproximações hidrostática, da 
incompressibil  e de Boussinesq, o modelo pode ser executado a uma, duas ou três dimens.ões. 

O sistema de equações é desenvolvido, tal como descrito por Pielke (1984), sendo usado um fecho 

de primeira ordem para os temos'de correlação resultantes. O sistema de coordenadas vertical é do 
tipo influenciado pelo terreno ("terrain following") com malha vertical variável o que simplifica a 
aplicaqão do modelo a domínios de orografia complexa. 

4.1.3. Formulação do modelo 

Equações de base 
O sistema completo de equações para a descrição dos escoamentos atmosféricos é de t a  forma 
complexo que, tal como para a maior parte dos casos em mecânica de fluidos, não existe uma 
solução analítica. Assim, restam as soluções numéricas, mais ou menos complexas consoante o grau 

de aproxhaqão desejado. 

Neste caso, em que se procura a descrição das circulações atmosféricas de mesoscala, as equações 

fundamentais de conservação foram ~, simplificadas por .forma a hilitar a sua solução ,para esta, 
aplicação. Nesse sentido, foi usado um método de análise de escala para determjnar a importância 
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relativa de cada termo individual nas diferentes relações de conservação, eliminando-se os termos 

não sigdicativos. 

Como já foi referido, a solução do sistema de equações hdarnentais baseia-se na adopção de 

várias aproxinações, entre as quâir, a hidrostática. Esta aproximação, tái como é discutida por 
Orlanski (1981) e Pielke (1984), é válida quando a razão entre a escala vertical (L,), e horizontal 
&) da circulação atmosférica de mesoscala é bastante Iliferior à unidade, isto é: 

Outra aproximqão usada é a de Boussinesq, descrita detalhadamente por Gray e Giorgini (1976), 
que prevê a elimlliação das variagões de massa volúmica no termo inercial, mas mantém--nas nos 

termos de flutmgão (buoyancy). Esta aproximação exige que a escala vertical nãs seja maior que 

algumas centenas de metros. 

Por outro lado, a aproximação da incompressibilidade é satisfeita quando a razão entre a escala 

vertical da circulação atmosférica de mesoscala e a escala da altura da atmosfera modelada é 

bastante inferior à unidade, isto é : 

onde : 

Admitindo To = 273.15 K ter-se-& H, = 8002 m; assim esta aproximação é aplicável para L, (escala 
vertical da circulações de mesoscala) de a l m  centenas de metros. Outro critério para que a 
aproxinaqão da incornpressibjlidade seja aplicável implica que as variações de massa volúmica não 

sejam simcativas, o que corresponde à realidade à escala do domínio de aplicação do modelo. 
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A transformação das equações de base de coordenadas Cartesianas para o sistema de coordenadgs 

nifluenciadaspk!lo terreno é feita admitindo a aproxkqão dita de declive suave pielke e Martio, 

198 11. Esta aproximaqão requer: 

onde p é o ângulo do declive do terreno. Se a inchaqão for da ordem dos 15% o erro associado à 

aproximação pode ser desprezado. Tal como foi apresentado por Pielke e Martin (1981), esta 

aproximaqão simplifica bastante a transformação das equações de base para o sisterna de 

coordenadas influenciadas pelo terreno. 

Estas coordenadas influenciadas pelo terreno são definidas como: 
- - 

onde s é a aítura do topo do domínio em coordenadas Cartesianas (s é uma supedcie p h ) ,  z a ' 

coordenada cartesiana vertical e zc a altura do solo. 

Com estas aproximações, as equações base em coordenadas influenciadas pelo terreno são : 

Quantidade de movimento segundo u : 

Quantidade de movimento segundo v : 
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A eqwão da quantidade de movimento segundo w foi simplificada pela aprorzimação hidrostática : 

E q q ã o  da energia : 

Equação para a conservação da água : 

Equação da continuidade : 

au - -  + -  a z o  +v- 
, ~ e:- (ax +)+k["= 

Nas equações anteriores: 

onde x, y e Z* são transformadas nas coordenadas influenciadas pelo terreno, e LI, v e w* são as 

correspondentes transformadas das componentes da velocidade. Os termos Se e S, são os termos 

fonte/sumidouro para a temperatura potencial e humidade, respectivamente. 

Pararnetrizaqão d o s ~ m o s  turbulentos 

Durante o processo de preparação para a discretização, o cálculo da média dos termos que 

constituem as equagões de base leva ao aparecimento de termos, não defùidos no sistema, que são 

o produto dos valores de flutuação turbulenta das variáveis dependentes - correlagão dupla. A 
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defùlição destes termos, passa pelo desenvolvimento de eqqões  de prognóstico que conduzem 6 
geração de novos termos de correiação de ordem superior, também eles não dehidos. 
Aparentemente, este ciclo poderia ser mantido ad in$nitum o que tornaria a solução do sistema 

impossível. Assim, é necessário fechar este ciclo em algum ponto, relacionando os termos de 
flutuqão turbulenta com variáveis escalares definidas, o chamado fecho do sistema. 

Embora o fecho do sistema de e q q õ e s  possa ser realizado em qualquer momento, normalmente é 

feito usando relaqões de prognóstico apenas para o primeiro ou segundo momento. Estes esquemas 
são denominados fechos de primeira ou segunda ordem, respectivamente. Para além da segunda 

ordem, o número de e q q õ e s  de prognóstico torna-se tão grande que a soluqão para duas ou três 

dimensões só raras vezes foi usada. 

A escolha entre o fecho de primeira ou segunda ordem impõe algumas considerações; o fecho de 
segunda ordem permite uma descrição mais detalhada das propriedades turbulentas. No entanto, 

existem desvantagens relativamente ao fecho de primeira ordem. Uma óbvia, é que tem que ser 

resolvido um maior número de equações, o que implica que se deverá pesar entre os beneficias fkce 
aos custos numéricos (computacionais) acrescidos. Outra dificuldade, mais maisdamental, tem a ver 
com o envolvimento de variáveis (i.e. as quantidades médias e de flutuagão turbulenta) dificilmente 
mensuráveis, como sejam as correkqões das flutuações de pressão com as flutuações de velocidade. 
Em contraste, todas as quantidades envolvidas no fecho de primeira ordem são m e d v e i s  (i.e. as 

quantidades médias e de flutuaqão turbulenta), o que torna este tipo de aproximagão facilmente 

validável fhce a observações reais. 

Assim, tendo em conta sa considerações anteriores, este modelo utiliza um sistema de fecho de 

primeira ordem. O princípio básico para este processo, passa pelo relacionamento dos produtos de 

flutuaqão turbulenta com variáveis de ordem inferior. Isto é, são retidas apenas as equaqões de 

prognóstico de ordem zero para as variáveis médias como o vento, temperatura e humidade. Os 
termos indehidos num sistema deste tipo seriam as flutuqões turbulentas (correlaqões duplas) que 
teriam que ser parametrhdas. O fluxo de uma dada quantidade d, é assim expressa em termos do 

seu gradiente médio por analogia com a difusão de Fick : 
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onde K é a ditùsividade turbulenta. Note-se que apenas os flwos ,verticais são calculados; os fluxos 
horizontais não são directamente cokiderados, como se discutirá no ponto referente às técnicas 

numéricas. O problema do fecho de primeira ordem fica então confinado à especificação da 

difbsividade turbulenta da equaqão 4- 13. 

Junto à fronteira iiiferior, é usada a teoriada semehqa  superficial para parametrizar os fluxos 

entre altura de rugosidade, a, e o topo de urna pré-defùiida camada de fluxo constante. A espessura 

desta camada é : 
. . 

zs =0.04ziJ  & < O  

. . .  
&de' &'é a ;spessu& da &mada limite atmosfé@ca e 2 ( j=l . . ), é a altura do primeiro nível do 

modelo. Na camada superficial, são usadas as rebões para os perfis dos' diferentes fluxos para 

obter os escalares u*, p*, e q*, que são por sua vez usadas para o cálculo dos fluxos superficiais 

Pusinger et al., 19711: 
. - 

A metodologia para o cálculo da diikividade turbulenta foi desenvolvida por Ulrickson (1988) e foi 
. 1 

bas6ada n& estudo elaborado por Therry e Lacarrere (1983). Assim, introduziu-se uma equação . . . . ,  

para o cálculo da energia cinética turbulenta (TKE) : 
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Os primeiros dois temos do segundo membro da e q ~ ã o  representam a produção turbulenta da 
TKE. Os fluxos de quantidade de movimento são parametrizados pelas seguintes aproximações de 

fecho de primeira ordem, 

(4-20) 

O terceiro termo representa a produção por flutuação (buoyant) de TKE. O fluxo turbulento de 

calor envolvido neste termo é calculado da seguinte forma : 

onde, 

O quarto termo representa o transporte vertical de energia cinética turbulenta (TKE) por 

movimento convectivo e é parametrizdo segundo Sim e Chang (1 986): 

. . . - . . e  
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O último termo representa a dissipação de TKE e é parametrizido por : 

onde C, = 0,125. O comprimento de dissipação característico, L, é dado por : 

onde, 
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onde o sinal do comprimento de Monjn-Obukhov, L, distingue uma c& limte estável de uma 

instável. 

A Wividade turbulenta, K, usada na difllsão de todas as variáveis de prognóstico provem da TKE 

local : 

onde ae~=1/0,74, o inverso do número de Prandtl para este escoamento. O comprimento de mistura 

(4-35) 
lk 

associado ao cálculo da WiVida.de turbulenta vertical, &, édefinido por : 

onde, 
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Esta formulação para a dispersão vertical aplica-se à camada limite atmosférica, tanto instável como 

estável. Para a atmosfera livre estável, K, é calculado como foi descrito anterimmente, com 

excepção para 1i, que toma um valor máximo de 70 m Quando 'ocorre instabilidade térmica na 
atmosfera livre, é usada a m e m  formuiação, mas l, toma um valor arbitrariamente elevado de 

1000 m Isto conduz a um esquema simples de ajuste convectivo que reestabiliza a atmosfera livre 

num só passo. 

A alhka da camada limite é determinada para cada célula vertical, calculando-se a altura a que TKE 
decresce para uma determinada fracção F do seu valor riláxllrio de camada limite. Esta fracção 

depende da altura da camada limite calculada no passo anterior e varia de acordo com uma 
, exponencial. A análise da relação entre a altura da camada limite e os perfis de TKE e djfisividade 

turbulenta dados por André et al. (1 978), Theny e Lacarrére (1 983), Deardorff (1 974) e McNider e 
Pielke (198 I), levaram à escolha da seguinte formuiação : 

onde % é a altura da camada limite atmosférica, a = 0,68261 e b = 6,2 x 10-~. 

Parametrização da radiação e balanço superBcia1 
As circula~ões térmicas resultam do,.aquecimento ou ai-refecimento diferenciado da atmosfera 

terrestre. Na ausência da mudança de &e da água (i.e. de variação de calor latente), estas 

diferenças térmicas resultam quer do flwo radiativo da atmosfera quer do aquecimento ou 

arrefecimento da superfície terrestre, ou de uma combinação de ambos os efeitos. Assim, um 
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modelo (quer numérico, conceptual ou analítico) tem que englobar estes processos se se quiser 

tomar em linha de conta as circukqões térmicas. 

A radkqão solar incidente no topo da atmosfera numa superficie perpendicular ao vector gravítico é 

fungão da latitude, hora do dia e dia do ano : 

onde SO = 1353 w I.II-' é a constante solar na órbita média terrestre, e : 

cos(Z)= sin 8 sin 6 + C O S ~  cos6 COS I,Y 

é o coseno do ângulo s o k  d 4  onde 4 é a latitude, 6 é o imgulo de declinagão solar e v é o 
ângulo da hora solar. Considera-se também no cálculo da radiagão que atinge a supedcie terrestre, 

a atenuação da radiagão solar incidente no topo da atmosfera, por constituintes gasosos. Para o 
vapor dè água é usada uma fungão desenvolvida por McDonald (1 960) : 

onde r'$c é o valor do integral do caminho percorrido pela radiação, desde o topo da atmosfera até 
h supedcie terrestre, admitindo a presença de vapor de 6g-m : 

Assume-se que o topo do domínio é &cientemente alto para que a quantidade de,vapor de á g ~  

acima seja desprezável 

- ~ . .  . 
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A atenwqão por outros constituintes (e.g. 0 2 ,  0 3  e COZ) é tratada de acordo com a fùnção 

proposta por - Kondratyev (1 969) .e posteriormente revista por Atwater e Brown ' (1 974) para . . .  

considerar o efeito de deplecgão de Rayleigh : 

9,49E p, + 0,051 
G = 0,485 + 0,515 

COS Z 

Finalmente, especifica-se o albedo (a) para a superfície terrestre. Assim, a radiação de onda curta ,. 
absorvida pela superficie é : 

N i  atmosfera, 6 aquec&ento pela radia$ão.de onda curta é apenas atribuído à absorgão pelo vapor 
. . I I '  

deágua,eédadopor: . . ' .  

. . 
. . 

A radiação de onda longa, emitida pela superficie da terra, é calculada assumindo que esta se 

comporta como um corpo negro : 
. . . . 

Acima da superfície, simpEca-se a equação da emissão de radiação de onda longa por urna 
aproximação atribuída a Sasamori (1972), que supõe que os fluxos de onda longa são dominados 

pela troca entre o espaço e a superficie e é equivalente a uma aproxhmgão isotérmica. Sasamori 

(1 972) e McNider (1 982) demostraram *que o phcipal efeito da aproximaqão isotérmica é o 

"suavizar" as fluhiações da taxa de arrefecimento. Com esta aproxhmqão, .a taxa de arrefecimento é 

dada por : 
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onde, 

com sj? e sjJ, respectivamente, a emissividade integrada para o nível j. A emissividade tem em 

conta apenas o vapor de água e o CO2, não se contabilizando a água líquida, tal como no resto do 

modelo. Para o vapor de água, é usado o campo da humidade específica, simulado pela equaqão (4- 
10), para o cáiculo das emissividades pela fórmula de Jacobs et al. (1974). Para o COz, é usada a 
fórmula de Kondratyev (1 969) com uma concentração de fundo de 320 ppm. A emissihdade para o 

vapor de água e para o C02 são usadas depois nas equações (4-48) e (4-49). 

Para a simulação da temperatura potencial ao solo pressupõe-se um flmo líquido divergente que 

atravessa uma h camada de solo isotérmica [Tremback e ~essler, 19851: A equaqão para a 

temperatura potencial no solo é : 
. ~ .  

(4-50) 

onde hz, é a espessura da camada mais superficial do solo e p, e c, são a massa volúmica do solo e 

calor mássico, respectivamente. Q é dehido como : 

a~~ 
Q = s ~ + J ~ + P c ~ u * ~ * +  P L ~ U * ~ . - C T : -  pscsks- (4-5 I) a2 
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Os termos do segundo membro da eqmqão representam, respectivamente, a radiqão de onda. curta 

(solar) incidente na supedcie, a radiação' atmosférica de onda longa (infiavermelha) incidente na 
superficie, o fluxo de calor sensível incidente, a emissão da supedcie (como corpo negro), o fluxo 
de calor latente incidente e o fluxo de calor sensível interno do solo. Supõe-se'que a temperatura 

potencial do solo abaixo da supertlcie varia apenas por difusão. Assim, 

Técnicas numéricas utilizadas 
A integrqão das equações do modelo é feita por recurso à diferenciagão por um esquema de 

montante (forward time di£Ferenchg) ).para todos os termos, com excepção da difiisão vertical. A 
advecção horizontal é resolvida por um esquema quasi-Lagrangkmo por interpelação cúbica de 

montante (upwind interpolation on cubic splines), enquanto que, para o cálculo do gradiente de 

pressão e para a. velocidade horizontal da e q ~ ã o  da continuidade, se usa um "esquema de 

diferenças centrais. O esquema de "spline" cúbica usado na advecção é bastante preciso, ta.nto para 

a amplitude como para a %e de velocidade, tal como demostrado por Mahrer e Pielke (1978). 

A difusão vertical é resolvida por uma versão do esquema implicito de montante-ponderado de 

Crank:Nicholson apresentado por Paegle et al. (1976). Este esquema é preciso e 
incondicionalmente esthvel Substitui-se a difusão horizontal por um filtro numérico selectivo, 

apresentado por Long et al. (1978); o filtro não é estritamente horizontal urna vez que se aplica às 

coordenada influenciadas pelo terreno. A resposta do filtro varia com o comprimento de onda; as 

ondas curtas são totalmente eliminadas num caso ideal de uma h ç ã o  contínua com fkonteiras 

periódicas e as ondas longas, pelo contrário, são relativamente pouco afectadas para valores 

devidamente escolhidos para o filtro. 

Considera-se que a substituição do £ütro numérico para uma representação explícita da difusão 

horizontal é apropriada, dada a M a  de conhecimento do comportamento da difusão horizontal em 

mesoscala [Alpert e Neumann, 19841. A difusao horizontal em modelos numéricos de mesoscala é 

principalmente vista como um meio de controlo do "&ing" pielke, 19841 ou para obter soluqões 

mais suaves Famada, 19831. O esquema para a dífusão horizontal deverá ter o efeito referido, sem 

afectar o resto dos esquemas de solução, como é o caso do filtro usado. 
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4.1.4. Condições iniciais e de fi-onteira 
Impõem-se condições fionteira laterais de gradiente nulo para todas as variáveis de prognóstico. 
Em geral, as fronteiras laterais deverão ser o mais afastadas possível da área de interesse, para evitar 

a contaminação da solução. 

Na fronteira inferior (ao nível do solo e não ao nível mais baixo da malha vertical), impõe-se uma 
condição de não escorregamento para qs velocidades horizontais (u = v = O). Para a velocidade 
vertical a condição fionteira é sempre w' = O. Como foi referido, simula-se a temperatura ao nível 
do solo a partir do balanço de energia por uma técnica iterativa de Newton-Raphson A humidade 

especifíca é determinada de acordo com a seguinte relação : 

onde qMt é a hUWdade específica de saturação à temperatura da supedcie do "solo, $1) é6a  

humidade específica estimada pelo modelo para o primeiro nível acima do ,solo e F, é o parâmetro 

de humidade disponível, mantido constante. . . . " 

A fionteira superior é urna superflcie isentrópica quando não há perturbação da velocidade 
horizontal de base. A superficie é desviada pela velocidade vertical resultante da integração superior 

da equação da continuidade (4-1 1) e também transportada pela velocidade horizontal.. Abaixo d a  

camada isentrópica, pode-se especifícar opcionalmente urna "camada absorvente -viscosan. Nessa 
camada, aplica-se o atrito de Rayleigh às perturbagões da velocidade, assim como o arrefecimento 

Newtoniano às perturbações da temperatura potencial: 

du e- = - 0 (u - uo) + (outros termos como em 3 - 6) . . (4-54) 
at 

ÔV 
- = - 0 (V - + (outros termos como em 3 - 7) (4-55) 
at 

E = - (0 - o,,) + (outros termos como em 3 - 9) 
at 

~ 
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O objectivo da camada viscosa é a absorção das perturbqões' ascendentes, de forma a evitar 
reflexões no domínio de interesse. Como demostrado por Klemp e Lilly (1978), a absorção deverá 

aumentar gradualmente com a altura, de forma a que um aumento súbito de viscosidade não dê 
origem à reflexão da propagqão de ondas verticais. O coeficiente de absorqão tem a seguinte 

formulação : 

onde o0 controla a quantidade a absorver por unidade de tempo, e 

é um número adimensi~nal~com a escala de altura. 

4.2 Produção fotoquímica . . " m .  

4.2.1. Aspectos gerais 

Tal com já foi referido, a formação do ozono resulta das reacçõ,es, na presença da luz solar, de 

determinados precursores de origem biogénica e antropogénicL predominantemente óxidos de 

azoto, monóxido de carbono, metano e Compostos Orgânicos Voláteis (COV), de estrutura e 

reactividade bastante diversificada. Conhecem-se cerca de 30 000 reacções relacionadas com a 

formação e des&ção de ozono, o que demostra bem a complexidade que envolve o ciclo químico 

diste poluente e a s k  rnodelação. w t t e n ,  19901. 
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4.2.2. Modelação dos processos fotoquímicos 
Devido à elevada reactividade de algumas das espécies químicas envolvidas, a simulação 

numéric,a do fenómeno fotoquimico obriga a tempos de integração consideravelmente mais 
reduzidos do que os normalmente usados na simulação do transporte e dispersão atmosférica 

de póluentes inertes. Este problema, associado à escala espacial do fenómeno, leva a custos 
computacionais só suportáveis através da modelação numérica simplificada dos processos 

fbicos e químicos envolvidos. 

Como modelo base neste trabalho foi usado o Urban Airshed Model (UAM) PSEPA, 19901. 

Trata-se de um modelo que tem vindo a ser sucessivamente desenvolvido desde o inicio dos 
anos 70 nos Estados Unidos e adaptado e aplicado em diversos países Europeus e no Japão. 

O UAM é um modelo Euleriano tridimensional desenvolvido para a simulação dos processos 
fisico-químicos associados a produção, transporte, dispersão e deposiqão de poluentes 

atmosféricos reactivos e inertes. Tem por base a solução da equação da continuidade, a qual 
expressa a conservação da massa de cada poluente num escoamento turbulento. 

. ~ 

O modelo considera fontes emissoras antropogénicas e biogénicas em área variáveis no tempo e no 
espaço. Possui ainda um módulo específico para o cálculo da sobreelevação das emissões 

provenientes de fontes pontuais de elevada potência permitindo assim, o lançamento das emissões 

deste tipo de fonte no nível vertical adequado. 

As reacqões químicas na atmosfera são simuladas pelo mecanismo fotoquímico, Carbon Bond N, 
onde são consideradas mais de 80 reacções e mais de 30 espécies químicas. . 

A remoção dos poluentes é considerada por deposição seca pelo conceito d e  velocidade de 

deposição tendo em conta a cobertura do solo e o cálculo das condições micrometeorológicas na 

camada adjacente à supeflcie. 

O esquema numérico é composto por vários passos fiaccionados. A parte advectiva é resolvida por 

um método proposto por Smolarkiewicz (1983). A componente dispersiva recorre à diferencia~ão . " 

hita  clássica, explícita para a difusão horizontal e implícita para a difusão vertical. As reacções 
químicas são resolvidas pór .&-esquema quasi-estacionário para & espécies de baixa massa 

molecular e alta reactividade e um algoritmo de Crank-Nicholson, numericamerite mais 
eficiente, para a solução das restantes espécies. 

" ~. 
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'.'.., . . . . . .  - .  . .. . -  . .  . . . -  . . 

O modelo é aplicado para períodos curtos, de 8 a 72 horas sobre um dombio até 500 km com uma 
malha de cálculo rectangular de 2 a 10 km de lado. Na vertical podem considerar-se vários níveis 

variáveis no tempo e no espago. .' . . 
, 

Formulacão do modelo 

Tal com foi anteriormente referido, o UAM tem por base a solução da equação da continuidade, 

a qual expressa a conservação da massa de cada poluente num escoamento turbulento. Assim, 

considere-se a eqwão da continuidade normakada para dimensão vertical do domíuio w u s  et 

aL, 19771, 

onde, 

- concen~ão  do poluente i fiinção do espaço x,y,z e do tempo t; q 

- extensão vertical do domíuio de mode&ão; . . 

qv,w - componentes horizontal (%v) e vertical (w) da velocidade do vento; 
I&, Kv - coeficientes de dihsividade turbulenta horizontal e vertical; 

R, -'produção efectiva do poluente reactivo i; ' . . . . 

Si ' - taxa de emissão' do' poluente i; . ' . - . , . . .  . .* .. . 

h (x,y) - cota do terreno. q . .  . . . . 
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Para a solução numérica desta equação para um determinado intervalo de tempo, o modelo 

utiliza uma aproximação. de diferenças fitas "denominada método dos passos fiaccionados 
. . 

[Yanenko, 197 11. Esta técnica permite transformar o problema tridimensional original (x, y, z, . . . . 
t), numa série de três problemas bi-dimensionais em (x, t), (y, t) e (p,. t) resolvidos 

. . 
sequencialmente e aos quais é adicionado mais um, para a inclusão do mecanismo de reacção 

química : 
. .  . 

. . .  . . . . . 

Advecção e difusão segundo x, . . 

Advecção e difusão segundo y 

Advecção e difusão segundo z 

Mecanismo químico 

As emissões e a deposição são consideradas no terceiro passo. 

Quando a região é segmentada em n camadas, haverá . n , sistemas de equações com os passos . . 

anteriores, diferindo entre elas apenas na definição . de . AH. . , . . 

Transporte advectivo dos poluentes . . 
. . 

A advecção no UAM é introduzida pela especifcação das componentes zona1 e meridional do 
. . 

vento em cada nível vertical. A componente vertical do vento é calculada no UAM a partir da 
. . .  

equação da conservação da massa. 

. .  . -n .. - . *  0 . . .  _ .,-. . 
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Em termos numéricos a advecção dos poluentes no domínio é modelada pelo recurso a um 
esquema proposto por Smolarkiewicz (1983). Este esquema é eficiente. em- termos 

computacionais e apresenta uma difusão numérica mínima não permitindo o desenvolvimento 

de concentrações negativas. 

O esquema de Smolarkiewicz é essencialmente uma variante do esquema de diferenças fínitas 

de montante ("upstream") onde a introdução de um passo anti-difusivo permite a correcção da 
difusão numérica habitualmente criada no esquema clássico. O passo 'de correcção toma a 

mesma forma do esquema de montante, onde a velocidade "actual" é substituída por uma 

velocidade anti-difusiva de sinal contrário e magnitude consideravelmente inferior. 

No UAM, a advecção é calculada independentemente segundo a direcção x e y. 

A s s e  definindo Ai" = hi C? , no esquema de montante e em termos de fluxo, ' . . 

onde,. . 

representa o fluxo através da parede da célula. 

O passo de cosecgão é avaliado da seguinte forma, 

onde, 

- U ~ I A X - U ' A ~  A:,,-A,* 
V i = (  )[ Ai * + A,,, * -!- E ) 
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e E é um número pequeno (@.e. 10'15) para assegurar que ui = O se A: = A* ,+.I= 0. 

Nesta discussão, os índices n e n+l representam o "nível temporal" da variável enquanto que 

os subscritos i e i+l representam índice horizontal da malha. Assim, 

C? - concentração no centro da célula i no tempo de integração n; 

hi - espessura da célula i; 
. .  . 

ui - componente da velocidade na direcção da advecção (x ou y) no centro da célula i; 

Ax - espaçamento horizontal da malha; 

At - tempo de integração. 

. . 

Tratamento da difusão turbulenta 
No modelo assume-se que a dispersão dos poluentes é proporcional ao :gradiente de 

concentrações. O factor de proporcionalidade é traduzido pelos coeficientes de difusividade 

turbulenta (KH e KV na equação da continuidade). Estes coeficientes são dificeis de obter por 

medição directa, pelo que são usadas estimativas teóricas. 

No transporte horizontal de poluentes, a advecção desempenha um papel muito mais 

importante do que a difusão turbulenta. No entanto, apesar da reduzida importância que o 

valor do coeficiente de difusividade turbulenta horizontal (KH) poderá ter na estimativa da 
concentração de poluentes, foi mantido no modelo sendo considerado igual a 50 m2. sml. 

Pelo contrário, no transporte vertical, os fenómenos de difusão turbulenta desempenham um 
papel significativo, pelo que foi dada especial atenção à estimativa do coeficiente de 
difusividade turbulenta vertical (Kv). 

A estimativa de KV passa pela determinagão da classe de estabilidade, dependente de factores 
como a velocidade do vento ao nível do solo, a rugosidade do terreno, a altura a que se 

efectuam as medições do vento e a altitude do ponto. . . 

Segundo Liu e colaboradores (1976), o processo de cálculo inicia-se com a determinação do 
comprimento de Moriin-Obukhov. Assim, 

- -  ~ 
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onde, 

S, é uma representação numérica das categorias de estabsdade de Pasquill onde os parâmetros 
c, e c, são, respectivamente, a classe de exposição solar e a classe de vento, assim defùiidas: 

( 3, forte 
-l 

2, moderada Período diurno 

1, ligeira 
Ce = O, muito nublado 

-1, cobertura nebulosa 2 418 Período nocturno 
-2, cobertura nebulosa I 318 

u,/2, O r u, 5 8 (m.s-') 

4, u, > 8 (m. s-') 
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. . . . . .  . . 

Quando S = O, o comprimento de Monin-Obukhov é fùrado em 106 metros. 

O cálculo da velocidade tangencial u* é dado por, 

Onde u, é a velocidade do vento A altura de referência de 10 metros e k a constante de von 

Estável e neutro 

Dehido o comprimento de Monin-Obukhov e a velocidade tangencial, é possível determinar 

A forma de cálculo também ela depende da estabilidade atmosférica. Em caso de estabilidade é 

usado o algoritmo de Businger e &a (1974), 

Para condições neutras ou instáveis, é usado o algoritmo de Deardorff (l972), 

~. 
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Instável 

> Neutro 

onde, 
. . 

f ~ " ,- parâmetro de Coriolis; 

k' e - constafite de von Karman; 

ZI - altura da inversão; 

V, - componente do vento geostrófico. 

Por seu lado,.os coeficientes ai e Pi apresentam os seguintes valores: 

No intérior da camada de inversão o cálculo de kv é efectuado através de uma metodologia 

semelhante à anteriormente apresentada. Trata-se de uma situação de maior estratificação 

atmosférica pelo que, para situações instáveis ou neutras é usado o algoritmo correspondente 
às condições neutras. Em condições estáveis, o coeficiente de difusividade vertical é íixado em 

Tratamento da química da atmosfera 
Tal com já foi anteriormente referido, o ozono forma-se na atmosfera essencialmente através 

de reacções químicas entre óxidos de azoto (NO,) e composto orgânicos voláteis (COV) na 
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presença da radiação solar. Milhares de compostos orgânicos e de reacções químicas 
participam na formação de ozono e outros foto-oxidantes. O tratamento explícito de todos 

estes compostos e reacções seria &possível num modelo Euleriano tridimensional do tipo do  
UAM. Assim, a maioria dos mecanismos de cinética química para a modelação dos processos 

fotoquímicos na atmosfera tratam os compostos orgânicos em grupos, geralmente na base da 
\ 

reactividade dos grupos funcionais neles contidos. 

Normalmente, são usadas duas aproximações para condensar um mecanismo cinético num 
número razoável de espécies e de reacções para uso em modelos de qualidade 'do ar: 

"agregação" (lurnp) feita em termos da reactividade de moléculas inteiras e "ligação de 

carbono" (Carbon-Bond) realizada em termos da reactividade das diferentes estruturas 

moleculares classificando-as segundo o número ou tipo de ligação entre átomos de carbono. 
Na primeira aproximação as espécies orgânicas com produtos e taxas de reacção semelhantes 
são combinadas numa Unica espécie dita "agregada". Na aproximação do tipo "ligação de 

carbono" as espécies orgânicas são desagregadas segundo o tipo das suas ligações de carbono 

independentemente da molécula em que ocorrem. 

. , 

O "Carbon Bond Mechanism", CB - IV, usado no ÜAM foi criado a partir de um outro 

mecanismo, mais complexo, o CBM-EX (Carbon Bond Mechanism EXpmded) p u s  e. 

Whitten, 19821. Este mecanismo trata as reacções de quatro tipos diferentes .de espécies: 

espécies inorgânicas, espécies orgânicas que, pela especificidade ou importância para o 
. - 

ambiente, são tratadas individualmente, espécies orgânicas tratadas pela aproximação de 
a * 

"carbon-bond" e espécies orgânicas tratada pela aproximação "lumped". 

Nas reacções inorgânicas incluídas no ciclo químico do ozono, as várias espécies de NOx e 

radicais HO, são representadas sem qualquer agregação. Alguns compostos orgânicos, devido 

a características próprias que de alguma forma os distinguem dos restantes compostos, sãs 

tratados explicitamente. É o caso do formaldeido, o mais simples dos aldeídos que, pela sua 

reactividade (forma-se durante a oxidaqão de praticamente todas as espécies orgânicas) e o seu 

ciclo de oxidação ser suficientemente diferente do das restantes espécies com grupos 

carbonilo, é tratado explicitamente. Também o eteno é tratado de forma explicita. É bastante 

menos reactivo que os restantes alcanos e constitui uma fiacção importante das emissões de 

hidrocarbonetos dando origem à formação de elevadas quantidades de formaldeído na maioria 

das condições. O isopreno é outro dos compostos orgânicos tratado de fo- explí&i&. Trata- 
. . 

se do composto orgânico maioritariamente contido nas emissões biogénicas, em particular, nas 
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emissões florestais. Embora o isopreno seja um aiceno, a sua taxa de reacção com o radical 
OH e com o NO, é.bastante mais rápida do que a maioria dos alcenos, o que justifica o seu 

tratamento individualizado. 

A aproximação por "carbon-bond" é usada para descrever a química de três tipos diferentes de 

ligações encontradas na maioria das moléculas orgânicas. As ligações simples entre átomos de 

carbono, PAR (parahs), usada para representar a química dos alcanos e a maioria dos 

grupos alquilo encontradas em outros compostos orgânicos; a representação OLE (olefinas) 

usada para descrever a química das ligações duplas carbono-carbono existentes nos 1 -alcenos e 

representação ALD 2, que também contém dois átomos de csirbono, usada para representar o 
grupo -CHO e o átomo de carbono adjacente no acetaldeído e outros aldeídos de peso 

molecular superior. Esta representação é igualmente usada para as espécies 2-alceno, dado 

estas espécies reagirem rapidamente no ambiente atmosférico natural produzindo aldeídos. 

por õutro lado,*a representação dos-compostos aromáticos é feita de duas formas: o TOL, que 

representa as espécies de 7 átomos de carbono nos quais estão incluídas as estruturas dos 

monoalquilbenzenos, sendo a sua química baseada nas reacções do tolueno e o XYL, que 

representa as estruturas de 8 carbonos usada para a representação dos dialquilbenzenos e os 

trialquilbenzenos, sendo a sua química baseada no m-xileno. 

-Na'~abela 4-2 é feita a representação de alguns compostos orgânicos no mecanismo CBM- 

EX. 
Tabela 4-2 Representação de alguns compostos orgânicos no CBM-EX 

2,2,5-Trimetikentano 
Etano 
Propano 
Trans-2-Buteno 
Tolueno 
m-Xileno 
Etilbenzeno 
Trimetilbenzeno 
Isopreno 
Formaldeído 
Acetaldeído 
propionaldeído 

Espécies Orgânicas 
.. . ., . . . .  . n-Butano 

8PAR . 

1 ETH 
1 OLE+ 1PAR 
2 ALD2 
1 TOL 

1XYL 
1 TOL+ 1PAR 
lXYL+lPAR 
1 ISOP . 

1 FORM 
. . 

Representagão . 
4 PAR . . 
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Na verdade, este mecanismo envolve 204 reacções e 87 espécies o que torna dincil a a sua 
utilização em modelos de qualidade do ar. Assim, o mecanismo CB IV surge como uma 
variante simplificada do mecanismo CBM-EX, tornando viável a sua utilização nesse tipo de 

modelos sem comprometer significativamente a qualidade da solução alcançada. 

Para isso, foram aplicadas algumas técnicas com vista condensar o mecanismo CBM-EX no 

mecanismo CB IV, nomeadamente : 

o Eliminação de reacções e produtos considerados irrelevantes; 

o Criação de um radical peroxi universal; 
o Manipulação matemática e algébrica para limitar o número de reacções; 
o Agregação de produtos de reacção secundários. 

Como resultado deste trabalho de condensação, o mecanismo CB IV passou a envolver apenas 
cerca de 80 reacções e mais de 30 espécies químicas diferentes. O sistema de equações 
diferenciais que descreve o CB IV é um sistema dito "stBt, isto é, as equações incluem uma 
extensa variação no tempo das constantes de equiliirio. Para.solucionar o sistema de equações 
resultante da aproximação CB IV, o UAM usa um esquema quasi-estacionário para as espécies 

de baixa massa molecular e alta reactividade e um algoritmo de ~rank-~icholso& 
m e i . i ~ a ~ & n t e  mais eficiente, para a solução das res-tes, espécies. Na Tabela 4-3 É 
apresentada uma lista das principais espécies usadas no mecanismo CB-IV @ UAM. 

Tratamento do processo de deposição 

A remoção de poluentes da atmosfera encerra o ciclo iniciado com a sua emissão/produção. A 
remoção pode verificar-se por diversos processos fisicos ou químicos ou por deposição, 

consoante as condições atmosféricas elou tipo de superficies e poluente. 

Matematicamente, o fluxo (F) de um gás para uma superficie pode ser representado por: 

F = V, * c(0) 

onde c(0) é a concentração à superficie e Vd a velocidade de deposição. Na verdade a 
velocidade de deposição, embora tendo as unidades de uma velocidade, é um coeficiente de 

transferência de massa dependente de diversos factores ambienta& e do tipo de poluente. 
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Tabela 4-3 Dehição das principais espécies usadas no UAM (CB IV) 

Espécies do UAM I Nome da espécie quimica 

NO I óxido de azoto 

NO2 
o3 

HONO 
HN03 
PNA 

H202 
c0 
FORM 
ALD2 
PAN 
PAR 

OLE 
ETH 
TOL 
CRFS 
OPEN 
XYL 
MGL Y 
NXOY 
MEOH 
ETOH 
ISOP 

Dióxido de azoto 
Ozono 
Ácido nitroso 
Ácido nítrico 
Acido peroxinítrico (H02N02) 

Peroxido de hidrogénio 

Monóxido de carbono 
Formaldeído (CH2=O) 
Aldeídos de elevado peso molecular (RCHO, R>H) 
Peroxiacetil nitrato (CH3C(0)02N02) 
Ligaeo de carbono parafinica (C-C) 

Ligação de carbono olifinica (C=C) 

Eteno (CH2= CH2) 
T o ~ u ~ ~ o  (C6H5-C&) 
Cresol e fenois de maior peso molecular 
Fragmentos de ácidos aromáticos . 

Xiieno (C6&-CH3)2) 

Meti1 de Glioxal (CH3C(0)C(O)H) 
Total de compostos azotados (N0+NO2+N2O5+NO3) 
Metanol (opção) 

Etanol (opção) 
Isopreno (opção) 

Segundo Sehmel et al. (1973), a transferência de gases da atmosfera para a superficie ocorre 

em três fases: 

o transporte dos poluentes,desde a atmosfera livre (nível zl) até urna camada próxima da 

superficie de deposição (nível 24, (OU "vegetation canopy"), por difusão túrbulenta'ou 

advecção - componente aerodinâmica; 

o transporte através da camada lanhar adjacente à superficie de deposição por um processo 
dependente do tipo e forma da superficie de deposição (do, nível z2 até ao nível z3) - 
componente de superficie; 
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o interacção entre os poluentes e a superficie por adsorção ou reacção química (do nível z3 
até ao nível z,) - componente de transferência. 

O primeiro passo não depende do tipo de superficie e só depende em pequeno grau do tipo de 
poluente. Os passos seguintes, pelo contrário, dependem significativamente das características 

da superficie e tipo de poluente. 

Matematicamente, este modelo tem sido tratado em termos de resistências à transferência de 
massa em analogia com o conceito de resistências eléctricas associadas às três fases referidas 

[Bok et al., 1974; Chamberlain, 19661. 

Para compreender o conceito de resistência à transferência de massa, considere-se que a 
velocidade de transporte entre duas alturas zi e zj é definida como, 

Onde F é o fluxo e c(z) é a concentraqão do poluente de interesse à altùra z. Se o fluxo do 
poluente em cada momento for considerado constante, então, 

Onde V, é a velocidade de transporte na camada onde a taxa de transporte é governada pela 
difusão atmosférica, V,,  é a velocidade na camada onde a taxa de transporte é governada quer 
pela difusão atmosférica quer pela difusão induzida pela superficie e V, é a velocidade de 
transporte apenas dependente das características da superficie. Se se defhir a resistência R 
como sendo o inverso da velocidade de transporte, então a diferença entre as concentrações ao 

nível zl e z, será, 

Se c(z1) >> c(z,) e R .  = % + %,, +I& então o fluxo F é definido por, 
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Desta forma, é possível relacionar a velocidade de deposição com estimativas empíricas e 

teóricas para os valores da resistência à remoção de poluentes. . . .  

Dado que não existe uma metodologia consistente para a detenninagão do %, nos passos 

seguintes da discussão este parâmetro será incluído como parte do transporte atmosférico e 
assim, a resistência total à difusão será, 

Para estimar R, no sentido de empiricamente determinar é necessário decidir como tratar 

teoricamente &. 

Chamberlain (1966) assumiu que a massa e a quantidade de movimento eram transferidas 

através da camada limite turbulenta da mesma forma e à mesma taxa. A resistência à 

transferência de quantidade de movimento é dada por, 

R, (momento) = u(z) I u.2 
onde, 

2 u* = z l p  

u(z), é a velocidade do vento à altura z, 7, é a tensão tangencial na camada superficial onde é 

constante e p a massa volúmica do ar. 

Owen e Thornson (1963) propuseram uma correcção empírica para a diferença entre as taxas 

de difusão da quantidade de movimento e de massa. Estes autores expressaram a resistência 

difusiva como, 
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R, = R, (momento) + R, 
onde, 

Determinada a resistência difusiva, desde que seja conhecida experimentalmente a resistência 

& para diversas superfícies e poluentes é possível o cálculo do fluxo de deposição. 

Quando a taxa de mistura turbulenta se torna elevada, o transporte de massa para a superficie é 

muito rápido, tendendo para zero a resistência ao transporte na camada &te. Nestas 

condições, o processo de deposição é apenas controlado pela resistência à transferência 

superficial tornando possível a sua determinação laboratorial. Seguindo o trabalho de Ames e 

seus colaboradores (1985), no modelo foi incluída a resistência à transferência superficial de 

diversos poluentes numa superficie com um coberto vegetal de urna espécie designada por alfa- 

alfa. 

Para outros tipos de cobertura do terreno é necessário aplicar um factor correctivo ccrnsoante 

o coberto do solo. 

Saliente-se o facto do modelo considerar o processo de conversão de NOZ em NO por efeito 

da vegetação pela reacção, 

sendo adicionado ao termo fonte de NO uma emissão superficial equivalente a um terço da 

deposição de NOz. A velocidade de deposição do NOZ, por seu lado, é corrigida de forma a 

considerar esta conversão. 

No modelo a remoção dos poluentes por deposic;ão é tratada pela condição fi-onteira das 

células mais próximas do solo seguindo a metodo-gia numérica exposta anteriormente. 
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4.3 Descrição do sistema IMAR N 
O sistema MAR TV é constituirdo pelos dois modelos anteriomente apresentados, CSUMM e 

UAM (CB IV). A sua interligaqão é realizada por um processador que gera, a partir dos campos 
das variáveis meteorológicas de interesse criados pelo modelo mesometeorológico, os ficheiros 

"meteorológico-dependentes'' necessários ao modelo fotoquímico. 

Dada a diferença existente entre a estrutura vertical dos dois modelos, as componentes zonal e 

meridional do vento gerado no modelo mesometeorológico são interpoladas para cada nível do 

domínio de cálculo do modelo fotoquímico. 

Os níveis no modelo fotoquímico são pré-definidos pela &ão equitativa do domínio verticai, 
tendo em conta o número de níveis a considerar e a sua distribuição acima e abaixo da camada de 

mistura. Quanto maior a complexidade esperada para a estrutura vertical da atmosfera, maior 

número de níveis deverão ser considerados. O topo do domínio e o número de níveis acima e 

abaixo da camada de mistura são designados pelo operador, ponderando a capacidade de cálculo 

disponível e os beneficias eventualmente resultantes de um aumento do número de níveis. Estudos 
de sensibilidade realizado com o modelo fotoquímico sugerem um míujmo de 5 níveis verticais, dois 

abaixo da camada de mistura e 3 acima da camada de mistura [USEPA, 199 11. 

No sentido da cMcaqão. da eerrplicaqão anterior, na Figura 4-2 é apresentado um exemplo simples 

de estrutura vertical para o modelo fotoquímico considerado um domínio vertical de 2000 m e uma 
configuração de dois níveis abaixo da camada de mistura (Ab CM) e dois níveis acima da camada 

de mistura (Ac CM), para uma determinada hora, num corte W-E executado na região de Lisboa. 

Em condições instáveis, a altura da camada de mistura é diagnosticada pelo modelo 

mesometeorológico a partir do prognóstico horário do perfil vertical de energia cinética turbulenta 

(m) em cada ponto (vide 8 4.1.2). Em condições de estabilidade nocturna, a altura da camada de 

mistura é imposta pelo operador com base na análise dos perfis verticais de temperatura medidos 

por radiossondagem, sendo considerada a altura da base da inversão em altitude, num mínimo de 

100 m 

O campo de temperaturas superficial utilizado pelo modelo fotoquímico corresponde ao campo de 

temperaturas do primeiro nível do modelo mesometeorológico. 
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Domínio m 
Ait. C. 4 Mistura I 

Figura 4-2 Estrutura vertical do modelo fotoquímico no sentido W-E sobre Lisboa. 

4.4 Síntese conclusiva 
A modelação dos processos fotoquírnicos tem sido desde o início dos anos 70 uma das 

principais ferramentas para a gestão e controlo da qualidade do ar em regiões propícias a 

processos de produção de foto-oxidantes como o ozono. Este tipo de simulação envolve a 

modelação dos processos atmosféricos fisicos e químicos numa região relativamente alargada 

(da ordem da centena de quilómetros quadrados) o que leva à necessidade, não só da 

modelação dos parâmetros meteorológicos de interesse, como também o conhecimento das 

emissões e qualidade do ar do domínio de estudo. A costa portuguesa, em especial durante o 

Verão, está sujeita a circulações de mesoscala, por vezes complexas, como comprovam 

diversos estudos, quer de campo, quer numéricos já realizados. Assim, para a aplicação de um 
modelo fotoquímico a uma região costeira como Lisboa, era crucial a modelação das 

circulações de mesoscala aí prevalecentes no Verão. 

Assim, foi irnplementado um sistema de modelos, um mesometeorológico (o CSUMM), 

responsável pela modelação das circulações de mesoscala e de diversos parâmetros meteorológicos 

e, um outro, fotoquímico (o UAM - CB JY), responsável pela modelação dos processos químicos e 

de transporte dos poluentes na atmosfera. Para este sistema de modelos convencionou-se o nome 

de MAR TV (Modelo Atmosférico Regional). 

Modelação Fotoquimica em Zonas Costeiras 
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CAPITULO V 
c 

CAMPANHAS EXPERIMENTAIS LisbEx 

A realização de uma campanha experimental é um passo fundamental para aprofundar o 

conhecimento das circulações atmosféricas que definem os padrões de transporte e de 
dispersão dos poluentes bem como de produção/remoção fotoquímica numa determinada 
região. 

Por outro lado, só a avaliação do desempenho do modelo numérico &ce a problemas reais p e d t e  
a sua validação enquanto instrumento credível no estudo de um determinado objectivo científico ou, 
no caso dos modelos de, qualidade do ar, na defiição de orientações estratégicas para o controlo de 
um determinado poluente. O modelo deverá ser confrontado com situaqões reais tão próximas 

quanto possível do objectivo a modelar por forma a garantir a sua perfeita adeqwqão. 

Assim, após o desenvolvimento do sistema MAR TV, era fiindamental a sua validação para o 
domínio de aplicação. Tratando-se de um sistema para a modekqão da prodqão fotoquímica sob 
condições de circulações de mesoscala, procurou-se orientar o trabalho de campo para a época do 

ano onde estas concíições fossem prevalecentes. É neste contexto que se programaram e 

executaram duas camgafihas experimentais na Região de Lisboa para condições típicas de Verão em 
1996 e 1997 - LisbEx 96 e LisbEx 97. 

Todo o trabalho de planeamento das campanhas foi assente num elevado número de 

simulaqões mesometeorológicas, de dispersão atmosférica e de produção/remoção fotoquímica 

já executados na região. Os resultados destas simulações de mesoscala revelaram um 
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escoamento muito complexo, influenciado pela sobreposição de circulações de brisa, de efeitos 

orográficos de escala espacial menor, e caracterizado pela formação de zonas de convergências 

de massas de ar com níveis elevados de poluentes [Coutinho et a1.,1993; Barros, 1994 e Barros 

et al., 1995; Coutinho, 1995, AMAZOC, 19981. Face a esta situação foram colocados no 

terreno meios móveis para cobrir as áreas de maior interesse não cobertas pelas redes fixas. 

Apesar de todo o cuidado posto na planificação das campanhas, durante a campanha de 1997 

as condições atmosféricas foram bastante adversas a formação de circulações de mesoscala, 

pelo que, para este trabalho, apenas se irão analisar os dados referentes à campanha LisbEx 96. 

5.1 Características do domínio de estudo 

5.1.1. Geomorfoloaia 

O domínio de estudo abrangeu uma área de 200 x 200 krn2 em torno de Lisboa (Figura 5-1). 

Figura 5-1Topografia do domínio de estudo. 

Trata-se de uma região geomorfologicarnente muito diversificada, apresentando dois 

importantes estuários, Tejo e Sado, que dominam uma parte importante da região. As bacias 

hidrográficas associadas são bastante abertas dando origem a planícies extensas (especialmente 

na bacia do rio Tejo). A linha de costa é bastante sinuosa e com alguns acidentes orográficos 

de relativa importância. É o caso das Serras de Montejunto (666 m), Sintra (528 m), Arrábida 

(501) e Grândola (326 m). Mais para o interior destaca ainda a Serra de Monfurado (424 m). 

Campanhas Experinlentais LisbEx 
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A região é densamente povoada e com uma actividade industrial elevada, principalmente junto às 
cidades mais importantes, Lisboa, Setúbal. Nas ricas planícies aluvionares que se desenvolvem para 
o interior a partir dos e s ~ o s  dos dois principais rios, Tejo e Sado, a actividade predominante é a 
agricultura e a criação intensiva de gado. Parte das encostas das montanhas assinaladas e a 

Península de Setúbal, estão florestada com eucaliptos elou pinheiros. Para sul da região de Setúbal 

os montados de sobreiros e d e i r a s  são dominantes. 

5.1.2. Climatologia da região no período da camvanha experimental 
A climatologia sinóptica da região, nesta época do ano, caracteriza-se pela intruência quase 
permanente de massas de ar tropical marítimo subsidente e com menor fkequência de massas de 

ar tropical continental, em regra também subsidente, transportadas nas circulações conjuntas 
da crista de altas pressões (associada ao anticiclone dos Açores) que se estende sobre o norte 
da Península Ibérica e da depressão de origem térrnica que se localiza sobre o sudoeste da 
Península Ibérica. 

Durante este período (8 a 17 de Julho) é pouco frequente a passagem de superfícies frontais na 

região da grande Lisboa; em regra, quando tal acontece, as condições meteorológicas são 
caracterizadas por céu muito nublado ou encoberto durante o intervalo de 3 a 6 horas pré- 
frontal e precipitação (chuva ou chuvisco ou aguaceiros fracos) e melhoria significativa do 

tempo após a passagem da superficie frontal fkia, com céu pouco nublado ou limpo, e vento 

moderado de N ou NW por vezes com rajadas fortes. 

Outro aspecto característico da climatologia de Verão é a ocorrência frequente de neblina 
intensa ou nevoeiro, com redução da visibiíidade horizontal a superficie para valores da ordem 

de 2 km a 0,l km durante a madrugada e princípio da manhã das regiões dos vales do Tejo e 

dos seus afluentes e também nas terras mais baixas da Península de Setúbal. 

Na caracterização climatológica da região, no período da campanha, incluindo a região 

continental até cerca de 100 km, utilizou-se a informação meteorológica, observada em regra 

no período 1975-1994. 

A análise dos dados de insolaqão nas diferentes estaqões meteorológicas do domínio permitiu 
concluir,, que no período do ano considerado (8 a 17 de Julho), o céu está em regra pouco 

nublado, estimando-se em cerca de 70% a 90% dos dias com céu limpo 
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Por outro lado, verifica-se que na região do Alentejo, a temperatura média do ar aumenta 
regularmente com a distância à costa, apresentando gradientes horizontais da ordem de 2OC110 
km, até distâncias da ordem de 10 kni à costa. Ainda no Alentejo, os valores extremos 
absolutos das temperaturas mlliimas e máximas do ar variam também regularmente com a 

distância à costa, até cerca de 20 km, mas em sentidos inversos; assiní, na faixa costeira do 
Alentejo, com cerca de 20 km de largura, a temperatura mínirna absoluta do ar, no período em 

estudo (8-17 de Julho), tem o gradiente horizontal de -1,6OC/10 km, normalmente à costa, 
enquanto a temperatura máxima absoluta do ar tem o gradiente horizontal de +2,7"C/10 km, . 
normalmente à costa. A distâncias superiores a 20 lun,'os valores da temperatura máxima 

absoluta são da ordem de 9°C a 11,5"C e os valores da temperatura máxima absoluta são da 
ordem de 40,0°C a 44,0°C. Na região da Grande Lisboa, os valores extremos das temperaturas 
mínimíi e m.áxima do ar apresentam valores respectivamente superiores e inferiores em 2OC 

relativamente à envolvente da área urbana 

A humidade relativa do ar na região e no período em estudo tem valores médios que variam 
entre valores da ordem de 70% no interior do Baixo Alentejo (Beja e Viana do Alentejo) e da 
ordem de 90% no litoral (SinesICabo). Os valores mais baixos na época variam em regra entre 
41% (LisboaIPortela) e 57% (Alvalade) com os valores extremos de 26% (SetúbalISetenave) e 

71% (SinesICabo). Estes valores correspondem à ocorrência de massas de ar tropical 

continental subsidente, muito seco; no entanto, junto do litoral (caso de SinesICabo) os valores 
da humidade relativa raramente descem abaixo de valores da ordem de 50%, dado à influência 

marítima. 

Os valores da intensidade média do vento variam entre 1 e 4,6 rnls. No entanto, para esta 

época do ano, os valores médios da intensidade do vento à superficie serão da ordem de 3 mls 
junto à costa, (Setúbal Setenave e SinesICabo) e no interior de 

2 mís (Beja). Os valores mais baixos resultam da influência da pequena altura (4 a 10m) a que 
são medidas as intensidades do vento e do maior atrito nas áreas "continentais" e os valores 

mais altos (Lisboa/Geofisico e Évora) resulta da altura a que é medida a intensidade do vento 

(superior a 20m). Os máximos instantâneos do vento (rajadas) variam, na região considerada, 
entre 8,9 m/s e 14,6 mís. Por outro lado, no período considerado, os rumos predominantes são 

dos quadrantes N e NW. 

Na região em estudo, regra geral, os valores da quantidade de precipitagão diária são baixos, 
inferiores a 1 mm, à .excepção do ano de 1979 em que ocorreram valores grandes da 
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precipitação, (13,5 e 36 v). É de referir também que da análise dos dados da precipitação foi 
possível verificar que em 1979 ocorreram 2 dias consecutivos com precipitação, dias 11 e 12, 

assim como em 1975, mas com valores mais baixos. 

A ternperatura da água do mar à supefficie é um factor determinante nas trocas energéticas do 
oceano com a atmosfera. Com base nas observações diárias da temperatura da água do mar à 

superfície, às 9 UTC, entre os anos 1970 e 1988, nas estações de Peniche, Santa Marta e Sines, é 

possível concluir que a região costeira que enquadra a região da Grande Lisboa e da Península de 

Setúbal apresenta as seguintes estatísticas [AMAZOC, 19981: 

o valor médio = 16,4 a 1 6,S°C; 
. ~ 

o valor máximo = 19,O a 20,5"C 
o valor mínimo = 15,0°C a 13,5OC 

- " 

5.2 Estrutura e condições de execução da campanha 
A campanha experirnental,decorreu entre 8 e 17 de Julho de 1996 e foi estruturada de forrna a 
integrar coerentemente todos os meios de aquisição de dados (meteorológicos e de qualidade 
do ar) quer públicos quer privados existentes no domínio de estudo. Para complementar a rede 

fixa foram utilizados meios móveis colocados em zonas onde a cobertura existente ,parecia 

deficiente face ao nível de exigência de informação pretendida na campanha. Desta forma, foi 

conseguida uma melhoria da cobertura espacial, sendo minimizados os custos associados à 

deslocação e implantaqão de meios móveis no terreno. 

A estrutura vertical da atmosfera foi observada quer por radiossondagem quer por balão 

cativo. Este último permitiu igualmente a realização de perfis verticais de ozono. 

5.2.1. Condições sinó~ticas durante o período da campanha 
Para a caractekagão sinóptica do período da campanha, foi utilizada a informação das cartas 
meteorológicas e imagens de satélite obtidas durante o período da c a m p a  designadamente as 

cartas meteorológicas ao nível médio do mar (nm.m), a 850 hPa e 700 hPa e as imagens obtidas 
como satélite METEOSAT, às 0,3,6,12,18 e 21 UTC [AMAZOC, 19981. 

Durante o período da campanha LisbEx 96, predominaram as massas de ar tropical marítimo 
subsidente, transportadas .nas circulações predominantes de Leste ou Nordeste, associadas, , 

, ao 
anticiclone dos Açores cuja posição variou desde o SW dos Açores, até As ilhas britânicas e de 
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depressões, das quais se destaca a que se localiza nesta época sobre o norte de h c a  e 
também de uma depressão localizada a oeste de Portugal, durante um período limitado. 

Assim, de 8 a 13 de Julho de 1996 o Anticiclone dos Açores localizou-se a NW da Península 

Ibérica e Nordeste dos Aqores, excepto em 12 de Julho em que se localizava a SW dos 
Açores. Em 14 de Julho de 1996 existia uma depressão a Oeste de Portugal Continental onde a 
circulação era fl-aca variável; neste dia a temperatura máxima em Lisboa foi 29°C que 
correspondeu ao menor valor de temperatura máxima no período, que em regra foi superior a 
32"C, tendo atingido o máximo de 36°C em 13 de Julho de 1996. Em 15 de Julho de 1996, o 

Anticiclone mantinha-se sobre as ilhas britânicas e havia uma vasta depressão em Marrocos 
com circulação de Leste sobre Portugal, onde havia ascendência na troposfera média; esta 
situação prolongou-se até 17 de Julho de 1996, embora com a fomiação de depressões sobre o 
Norte da Península Ibérica [AMAZOC, 19981. 

5.2.2. Características e localizacão das estações meteorológicas 

A monitorização meteorológica foi planeada tendo em conta os objectivos propostos para a 
campanha, assim como o equipamento meteorológico disponível e as condicionantes técnicas 

implícitas à instalaqão segura do equipamento. 

O local de instalagão dos meios móveis resultou da análise dos valores obtidos por simulação 

numérica dos campos mesometeorológicos. Nestas sitnuiações evidenciou-se a necessidade de 
medir em duas zonas: uma na região da Foz do Tejo (estação do aeródromo de Cascais - Tires) e 
outra na região da Península de Setúbal (estações do Cabo da Malha, e herdades da Apostiça e 

Mesquita). Esta informação foi enriquecida com os dados disponíveis no Centro de Previsão e 

Cálculo do Instituto de Meteorologia, 

Na Figura 5 -2 estão representadas as localizações das diversas Estações Meteorológicas 

Automáticas (EMA) no domínio de interesse. Na Tabela 5-1 é apresentada uma lista das 

diversas as EMAs fixas e móveis utilizadas nas campanhas. 

As torres meteorológicas de 10 m instaladas na Península de Setúbal (Cabo da Malha, Herdade 
da Apostiça e Herdade da Mesquita) encontravam-se equipadas com sistema de aquisição de 

dados (OMNIDATA), sensores da temperatura e humidade relativa (SKH2013) a 1,5 m de 

altura e sensores da direcção e velocidade do vento (Young (potenciómetro e analógico)) a 10 

m de altura (Figura 5-3). 
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r EMA fmas 
C EMA portateis 

Figura 5-2 Localização das estações meteorológicas automáticas (ver Tabela 5- 1). 

Tabela 5-1 Localização das estações meteorológicas e parâmetros medidos (a vermelho, estação móvel; em 

itálico, torres meteorológicas móveis). 

Gavião 

Mação 

Mouriscas 

Pego 

S.Facundo 

Setenave 
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Instituição 

CPPE 

CPPE 

CPPE 

Tejo Energia 

Tejo Energia 

Tejo Energia 
Tejo Energia 

Tejo Energia 

Tejo Energia 

IM 

IM 

IM 

IM 

IM 

IM 

IM 

IM 
IM 

UMM 

UMiM 

UMM 

UA/IM 

Local Estação Temperatura Humidade Direcção Velocidade Pressão 

meteorológica relativa do Vento do vento 

Carregado Castanheira X X X X 

Barreiro Alto da Paiva X X X X 

Setúbal Sub-Estação X X X X 

Pego X X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

C. Carvoeiro X X X X 

Santarém X X X X 

Coruche X X X X 

Lisboa Gago Coutinho X X X X 

Lisboa Expo 98 X X X X 

Beja X X X X 

Évora X X X X 

Setúbal X X X X 

Sines X X X X 

Tires X X X X 
P. Setúbal C. Malha X X X X 

P. Setúbal Apostiça X X X X 

P. Setúbal Mesquita X X X X 



O equipamento da rede fka de estações sinópticas 

e climatológicas de superficie é, na sua maioria, 
VAISALA - Estação MILOS 500. 

Para além dos dados de superficie, foram ainda 

executadas radiossondagens de pressão, 

temperatura e hurnidade relativa do ar, 

velocidade e direcção do vento (sistema de r- 
radiossondagem DigiCora - MW11 com 

radiossondas RS80-15N Vaisala e balões Figura 5-3 Estação meteorológica 

ToTEX de 800 gr). sempre que as condições automática móvel; estação da Herdade da 

Mesquita. 
sinópticas o justificavam, eram realizadas 4 
sondagens (0, 6, 12 e 18 horas UT), ou então 2 sondagens (O e 12 horas UT). Assim, foram 

realizadas às 00 e 12UTC diariamente, às 6 nos dias 9, 12, 13, 16 e 17 e às 18 UTC nos dias 9, 

11,12,15,16 e 17 [AMAZOC, 19981. 

5.1.1. Características e localização das estações de qualidade do ar 

A monitorização da qualidade do ar foi planeada tendo em conta os objectivos propostos para 

a campanha, assim como as estações de monitorização disponíveis e as condicionantes técnicas 
implícitas a instalação segura do equipamento. 

Na Figura 5-4 estão representadas as localizações das diversas estações de monitorização da 

qualidade do ar no domínio de interesse. 

c NOx 
c NOx, O3 
c NOx, 03, C 0  
c NOx, 03, CO, portatil 

Figura 5-4 Localização das estações de monitorização da qualidade do ar (ver Tabela 5-2). 





5.2.4. Sondagens por balão cativo 

Os lançamentos de balão cativo foram 

efectuados por uma equipa conjunta do 

IM e DAO-UA no Aérodromo Municipal 

de Cascais em Tires (Figura 5-5). Foram 

feitas sondagens da pressão, temperatura 

do ar seca e húmida, velocidade e I 
direcção do vento utilizando um sistema 

de sondas integradas AIR modelo TS- 

3A-SP-T, um sistema de aquisição e 

processamento de dados AIR e um balão Figura 5-5 Balão cativo usado para a execução dos 

perfis verticais de ozono e variáveis meteorológicas. 
cativo de 4,25 m3. Estação de Tires - Aeródromo de Cascais. 

Os lançamentos eram efectuados ao nascer e pôr do sol sempre que as condições atmosféricas 

o permitiam (valores da intensidade do vento inferiores a 6 - 8 d s )  e de acordo com o horário 

de funcionamento do Aeródromo. 

5.3 Tratamento e análise de resultados 

5.3.1. Metodologia 

Os dados obtidos durante o período da campanhas LisbEx 96 foram objecto de validação, 

processamento e arquivo. Todo este trabalho foi realizado no âmbito do projecto AMAZOC e 

encontra-se detalhadamente descrito e apresentado quer no seu relatório final quer nos vários 

relatórios sectoriais publicados no âmbito do projecto. 

No presente trabalho toda a atenção será focalizada na análise quer das circulações de 

mesoscala quer da produção e transporte do ozono troposférico no domínio de estudo. 

5.3.2. Dados meteoroló~icos 

Condições meteorológicas à superficie 

Durante o período da campanha LisbEx 96, a análise dos valores da temperatura e da 

hurnidade relativa do ar e vento a superficie permite diferenciar dois períodos distintos. O 

primeiro, de 8 a 10 de Julho foi caracterizado por ventos predominantes de Leste, com 

intensidade média entre 1 e 2 d s ,  com máximos instantâneos de 7,6 d s  de NE e N, nos dias 8 
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(às 17:40) e 9 (às 16:30), respectivamente. Neste período, 8 a 10 de Julho, as temperaturas 

máximas do ar foram 31,6 "C e 34,5 "C respectivamente, e a hurnidade relativa do ar variou 

entre 76% e 90 % às 5:50, em ambos os dias, a valores da ordem de 20% ao princípio da tarde 

(1 5:OO UTC). 

No litoral, a anáiise dos dados registados nas estações de Cabo da Malha e Sines, permite 

concluir que a temperatura máxima ocorreu no dia 9 às 15: 10 UTC (33,2 "C) e a temperatura 

mínima do ar foi 17,8 "C; a intensidade média do vento nesta região variou entre 2 e 2,5 m/s e 

o máximo da intensidade do vento foi 9,9 d s .  

A partir do dia 1 1 e até ao dia 17, os ventos predominantes registados na região da Grande 
Lisboa foram de N e NW durante o período diurno, com intensidade média que variou entre 2 
e 4 m/s, enquanto durante o período nocturno e até ao nascer do sol, o vento foi em geral 
muito fiaco com rumos de Leste e Nordeste (E e NE); este regime de vento é característico 

das regiões costeiras Oeste de Portugal Continental. Neste período, os valores da temperatura 

do ar junto ao litoral, variou entre 23 e 27 "C, enquanto que no interior, até 15 h do litoral os 

valores da temperatura máxima variou entre 30 "C e 32 "C. 

Na região da Grande Lisboa, os ventos predominantes foram de N, NNW e NW com 

frequência aproximadamente de 50% e de E/NE com 10 a 20%. A Sul do rio Tejo, na faixa 
costeira, até poucas centenas de metros do litoral, os ventos predominantes foram de NW, 
embora tenham ocorrido ventos de SW a NNW com frequências significativas, o que 
eventualmente resulta das perturbagões causadas pela continuagão da linha de costa a Norte do 

estuário do Sado. Os ventos predominantes nas regiões continentais até 100 km, são de SW e 

NW - cerca de 60% são de NE e 15% de SE [AMAZOC, 19981. 

Regime de vento e estrutura térmica na baixa troposfera 
Durante o período da campanha LisbEx 96, na análise da estrutura térmica da baixa troposfera 

(3000m) com base nas radiossondagens da temperatura do ar, foi possível identificar a 

ocorrência de múltiplas inversões da temperatura em altitude, 2 a 4 inversões da temperatura 
do ar em cada sondagem. 

Em 100% das sondagens foi possível identificar duas inversões da temperatura do ar, 3 

inversões em 46%, 4 inversões em 25% 4 inversões e 5 inversões da temperatura do ar em 

3,6% das sondagens (1 sondagem). 

-- - 
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Regra geral, a base da primeira inversão ocorre entre a superficie e os 350m de.altura, excepto 
nos dias 8.9.i 12, 9 às 18 e 17 às 12, em que a base da inversão ocorre acima de 600111; nesta 
primeira inversão da temperatura do ar em altitude, as espessuras da camada com inversão 

variou entre 30m e 120111, sendo pouco frequente camadas com inversão superiores a 120 m. 

Nesta primeira camada com inversão, os gradientes da temperatura variam entre 0,6OC e 4,4 " 
CIlOOm, sendo mais fiequentes valores entre 0,6 e 2,6 "C1100 m (72% das sondagens). 

A base da segunda inversão da temperatura do ar ocorre em regra a alturas entre 400m e 

600m, com espessuras que variam mais fiequentemente entre 50m e 120 m e gradientes com 

valores inferiores a 2 "C1100 m. A base das restantes inversões, 3", 4" e 5) ocorrem a níveis 
mais elevados, em regra acima de 1000 m de altura, com espessuras de cerca de 50m e 

gradientes inferiores a 1,5 "C11 00 m [AMAZOC, 19981. 

Temperatura da água do mar 
Os valores da temperatura da água do mar à supertlcie, observados às 9 UTC em Peniche, Santa 
Marta e ~ h e s  durante o período da campanha LLbEx 96, apresentados na Tabela 5-3, permitem 

concluir que neste período, a norte do cabo da Roca, a temperatura da água do mar à superfície 

teve valores de 1,O a 2,5 "C mais baixos do que a Sul do Cabo da Roca [AMAZOC, 19981. 

Tabela 5-3 Temperatura ("C) da água do mar à superficie, às 9 UTC, na costa ocidental de Portugal, 8 a 17 de 
Julho de 1996. 

, . , ? i r ~ r = _ l m ~ ~ , P ~ Y m ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ , = ~ - ~ - m ~ ~ ~ , ~ & ! m ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ C . ~ - C C i l l X i ~ _ i L q = = ~ ~ ~ ~ : ~ ~ , m ~ : : ~ = ~ p ~ ~ ~ , u , ~ ~ ~ ~ , ~ ~ , - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ - ~ ~ ~ c ~  

DIAS ESTAÇÃO -------------.----. 
. .  . 8 9 10 11 12 13 I4 15 16 17 

Peniche 16,l 16,l 16,l 16,l 16,2 16,3 16,4 17,2 16,4 16,3 
SantaMarta 17,O 17,O 17,O 17,6 17,7 18,O 18,O 18,2 18,4 18,4 

Sines 17,O 17,O 16,5 17,O 17,O 18,O 18,O 18,4 19,O 19,O 

Análise das circulações de mesoscala na área de estudo 
Portugal e em particular a região de Lisboa, pela sua localização geográfica e geomorfologia, 
apresenta circulações atmosféricas complexas resultantes da sobrepo.sição de fenómenos 
meteorológicos que se desenvolvem a diferentes escalas. 

Na procura da importância das circulações de mesoscala no domínio de estudo foram feitas 

c6mpara@&s da e~olução de alguns parâmetros meteor6lógicos em 6 estações de três sub- 

" 
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regiões consideradas de interesse: Lisboa, com as estações do Aeroporto e da Expo 98 
(actualmente Parque das Nações), Península de Setúbal, com as estações do Cabo da Malha e 

da Herdade da Mesquita e Costa Alentejana, com as estações de Sines e Beja. Também foram 

usadas as estações meteorológicas da CPPE-Barreiro e Tires - Aeródromo de Cascais. A 
análise detalhada a estes dados encontra-se no Anexo C. 

A evolução temporal da temperatura em estações meteorológicas, diferentemente distanciadas 
da costa ou de massas de água importantes, como o estuário do Tejo, permite observar o seu 

efeito moderador, quer em termos de amplitudes térmicas quer em termos de temperaturas 

médias observadas. Também na hurnidade específica são observadas diferenças importantes. 

Este efeito está associado ao transporte de ar húmido e relativamente mais fkesco (durante o 

dia) e mais quente (durante a noite) das massas de água com suficiente importância. Por outro 
lado, a uma escala mais alargada, os gradientes térmicos desenvolvidos entre as massas de 

água e as regiões interiores possibilitam a promoção de condições favoráveis à fomagão de 

circulações de brisa. Soprando inicialmente perpendicularmente à costa, normalmente com uma 
forte componente zonal, este tipo de circulações vê a componente meridional reforçar-se para 
o h da tarde, ftuto do efeito da força de Coriolis, passando a desenvolver-se 
preferencialmente ao longo da costa. Outro aspecto importante desta circulação em Portugal 

prende-se com fàcto de se desenvolver geralmente no mesmo sentido da circulac$ío 

geostrófica, o que leva ao reforço da componente horizontal mas eventualmente Si. perda da 

circulação de retomo, característica das circulações de brisa típic-. . 

Como se pôde verificar ao longo da análise apresentada no Anexo C, a evolução térmica e do 
teor de humidade está fortemente dependente das circulações de mesoscala desenvolvidas na 

zonas costeiras ou ribeirinhas como é o caso de Lisboa. Aliás, a cidade de Lisboa, pelo seu 

enquadrarnento geográfico apresenta diversas circulações de mesoscala com escalas e 
intensidades diferentes que interactuam entre si e com o próprio forçamento sinóptico 

resultando num escoamento complexo. 

Outro aspecto relevante prende-se com a importância do forçamento sinóptico no 

desenvolvimento das. circulagões de mesoscala. Como foi referido no 5 5.2.1, a campanha 
LisbEx 96 decorreu sob influência de forçamentos sinópticos distintos que deram origem a 

dois regimes de vento superficiais diferentes, um essencialmente de NE-E entre os dias 8 e 10 

de Julho e outro de N-NW, nos restafites dias. Assim, o desenho da evolução da direcção de 

vento para uma e outro situação, p. e. na estação de Tires, permite verificar que, embora se 
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mantenham as condições de fomiação de circulações de mesoscala, o seu desenvolvimento é 

distinto (Figura 5-6). É notório o atraso provocado na entrada de brisa no regime de E-NE que 

não permite a formação da circulação de brisa na Costa de Cascais ao contrário do que 

acontece como a circulação de N-NW onde é evidente a formação de urna circulação de brisa 

com wm escoamento de S-SW que se instala a partir 11 da manhã. Esta diferença é crucial no 

transporte e dispersão do penacho poluente emitido na zona urbana de Lisboa. 

Figura 5-6 Evolução da direcção média do vento na estação 

de Tires para regimes de vento superficial de E-NE e N-NW 

5.3.3. Dados de qualidade do ar 

Em termos genéricos e no âmbito do projecto AMAZOC, foi feita urna caracterização detalhada da 

evolução espacial e temporal dos principais poluentes [AMAZOC, 19981. 

No âmbito deste trabalho, a atenção será focalizada no 0 3  e no NO2 na perspectiva da compreensão 

dos factores que infíuenciararn a evolução das suas concentrações no domhio de estudo durante a 

campanha. Das estações que durante a campanha monitorbram ozono foram seleccionadas quatro, 
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quer pela sua representatividade quer pela fiabilidade de operação. Foram elas a estação móvel 

instalada em Tires, a do Pego, a da Rua de "O Século" (Século) e a de Monte Velho (MVelho). 

Por outro lado, tendo em conta o forçamento sinóptico que ocorreu durante a campanha 

experimental (vide $ 5.2.1 e $ 5.2.3) a análise foi dividida em dois períodos. Um, com um regime de 

ventos superficiais essencialmente de N-NE, entre 8 e 10 de Julho e um segundo, com um regime 

de ventos superficiais essencialmente de N-NW, entre 11 e 17 de Julho. 

Numa primeira abordagem, foram construídas rosas de concentração de O3 e NO2 nas estações em 

Figura 5-7 Rosas & concentração cie Q e Na nas estações de MVeIho, Tires, Século e Pego no período de 8 

a 10 de Julho 1996. 
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análise para ambos os períodos considerados. Na Figura 5-7 estão representadas as rosas de 
concentração de 0 3  e NO2 para o primeiro período. 

Das quatro estações, Tires apresenta os valores mais elevados de ozono e Século os mais baixos. 

Mvelho e Pego apresentam valores da mesma ordem de grandeza. Relativamente ao N02, a eswão 

do Século, tal como seria de esperar, apresenta os valores mais elevados das quatro estações. 

Surpreendentes são os valores de NO2 observados no Pego, cerca de 5 vezes mais altos do que os 

de MVelho, o que poderá indiciar a presença de contaminação local da própria central térmica, 

apesar das chaminés terem 225 metros de altura ou de outra fonte não identificada, como as 

Iabrica~ de papel de Constância e Vila Velha de Rodão. MVelho apresenta os valores mais baixos 

de NO:! e em Tires observam-se valores abaixos do que os observados no Século, mas superiores 

aos observados no Pego e MVelho. 

No Pego, o escoamento atmosférico, nestas condições de forçamento sinóptico, dá-se 

preferencialmente no sentido W-E ou SW-NE, acompanhando o vale do Tejo. Nesta condições, a 

massa de ar proveniente de W-NW é mais rica em ozono do que a massa de ar proveniente de NE- 
E, .mais rica em N02, o que poderá indiciar consumo local de O3 para a conversão do NO, 
localmente emitido, em NOz. 

Em MVelho, os níveis de ozono são relativamente mais elevados para as massas de ar do quadrante 

W, o que poderá indicar a chegada à estação do penacho quer da região de Setúbal quer de Lisboa. 

Nesta estação, embora os valores de NO2 sejam muito baixos são relativamente mais intensos 

quando a massa de ar provém de SW, o que poderá indicar a presenga de poluição vinda do 

complexo industrial de Sines. Também de Norte os valores de NO2 são elevados, o que poderá 

indicar transporte de poluentes primários da região industrial de Setúbal. 

Na estação do Século a massa de ar proveniente do quadrante W apresenta maiores concentrações 

de ozono do que a massa de ar de Leste. É sintomático o facto da concentração máxima de ozono 

se ter verificado de SW, o que coincide com o que ocorreu em Tires. Este fàcto deverá estar 

associado à entrada de ar marííiraio transportado pela circulação de brisa, que nesta região se 
desenvolve inicialmente de SW. É igualmente notória a elevada concentração relativa de 

NO~..transportada nesta circulação. Em Tires, para além dos referidos valores elevados de ozono 

verificados para a circulação de SW, reiira-se também os valores igualmente elevados de NO2 de 

Leste, que poderá levar a admitir um transporte matinal de óxidos de azoto na circuiação de Leste 

no sentido do mar, com retomo à tarde com a circwão de brisa conjuntamente com ozono 
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entretanto formado. 
No segundo período, o regime de ventos superficiais foi essencialmente de N-NW o que conduziu a 
alterações significativas nas rosas de concentração das diversas estações em análise (Figura 5-8). 

Figura 5-8 Rosas de concentração de O3 e NO2 nas estações de MVelho, Tires, Século e Pego no período de 1 1 a 
17 de Julho 1996. 

Nestas condições, das quatro estações, MVelho apresenta os valores mais elevados de ozono e 

Século os mais baixos. O Pego apresenta valores da mesma ordem de grandeza dos de MVelho, 

embora mais baixos, tal como no caso anterior. Tires, por seu lado, apresenta valores de ozono 
mais elevados do que Século, mas mais baixos do que o Pego e MVelho. Relativamente ao Noz, a 
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estação de Tires, ao contrário do que sucedia anteriormente, apresenta os valores mais elevados das 
quatro estações. Surpreendentes voltam a ser os valores de NO2 observados no Pego, embora agora 

mais baixos do que no caso da circulação de E-NE. Das quatro estações, MVelho é a estagão que 
apresenta os valores mais baixos de NO2. No Pego, o escoamento atmosférico, por imposição do 

for~amento sinóptico, passa a ter uma componente NW mantendo-se, no entanto, o escoamento 

preferencialmente no sentido W-E ou SW-NE, acompanhando o vale do Tejo. 

Tal como na situação anterior, a massa de ar proveniente de Leste é mais rica em NO2 do que a 

massa de ar do quadrante W que, por seu lado, é relativamente mais rica em ozono. Em MVelho, 

tal como na situação anterior, os níveis de ozono são relativamente mais elevados para as massas de 

ar do quadrante W e embora os valores de NO2 sejam muito baixos, são relativamente mais intensos 
quando a massa de ar é proveniente de S, o que poderá indicar a presença de poluição *da do 

complexo industrial de Sines. 

Na estação do Século a massa de ar proveniente S e SW apresenta maiores concentrações de ozono 

do que a massa de ar de Norte e Leste. Mantém-se, portanto, a concentração máxima de ozono a 
veri£icar-se de SW bem como a coincidência com o que ocorre em Tires. Este fàcto leva a crer que, 

independentemente do forçamento sinóptico, o mecanismo anteriormente sugerido, mantém-se, 

embora com maior intensidade para o regime de N-NW. 

Em Tires, para além dos referidos valores elevados de ozono verificados para a circulação de SW e 
os valores igualmente elevados de NOz de Leste, houve um reforço dos níveis de ozono 

provenientes da componente NW anteriormente inexistente. 

Para ajudar a compreender a forma como o ozono é formado e transportado na região, foi feita uma 

análise por correlação dos níveis médios de ozono e NO2 verificados entre as diversas estações nos 

dois períodos anteriormente ident5cados. Assim, na Figura 5-9 estão representadas os coeficientes 

de correkqão para o período de 8 a 10 de Julho para os dois poluentes. 

Como se pode verificar, existe uma correlação elevada entre os níveis de ozono observados em 

Tires e MVeIho, e uma correlação não desprezável entre Século e Tires, o que sugere um 
transporte de precursores da zona de Lisboa pelo vale/estuário do Tejo no sentido da sua Foz com 

hçamento para o largo da costa do penacho. Os poluentes reactivos darão aí lugar à produção de 

foto-oxidantes como o ozono. Parte de$es poluentes são transportados pela corrente prevalecente 

ao largo da costa de NW, reentram na Costa Alentejana, pela tarde, com o estabelecimento da brisa 
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Rgura 5-9 Coeficientes de correlação de ozono e N a  entre as diversas estações para o período de 8 a 10 
de Julho. Estão ainda representadas as rosas médias de vento observadas em cada estação. 

de mar. Outra parte não chega a ser transportada pelo escoamento de NW mantendo-se junto à 

costa até reentrar novamente no eshiário do Tejo já foto-oxidados, como comprovam os níveis de 

ozono registados nas massas de ar provenientes de SW. Este &o sustenta a anterior observa@o 

para o mesmo período, que indicava níveis elevados de NO2 em Tires na massa de ar proveniente de 

Leste e valores elevados de ozono em MVelho na massa de ar proveniente de W-NW. Por outro 

lado, é de salientar a correlação elevada entre os valores de ozono verificados no Pego e em 

MVelho, o que sugere, dado o regime de N-NE, transporte regional de ozono a afectar de igual 

forma arnbas as estações. 
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Igual análise efectuada para o período de 11 a 17 de Julho (Figura 5-10) revela que a massa 

poluente que anteriormente viajava pelo largo da costa antes de reentrar com a brisa na Costa 

Alentejana, passou agora a deslocar-se preferencialmente sobre a Península de Setúbal. Esta 

hipótese é sustentada pelos baixos coeficientes de correlação encontrados entre Século e Tires e 

entre Tires e MVelho e pela relativamente elevada correlação existente entre Século e MVelho, ao 

contrário da situação anterior. 

Figura 5-10 Coeficientes de correlação de ozono e N a  entre as diversas estações para o período de 11 a 
17 de Julho. Estão ainda representadas as rosas médias de vento observadas em cada estação. 

Como e possível verificar pela Figura 5-6 (direcção de vento em Tires) contrariamente à situação da 
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circulação de N-NE, o regime de N-NW permite o desenvolvimento de uma circulação de SW pela 

tarde no estuário do Tejo que contraria o escoamento descendente do vale do Tejo prevalecente de 

NE pela manhã. Este escoamento, potenciado por uma circulação favorável na situação anterior, 

era responsável pelo transporte para o largo da costa do penacho urbano de Lisboa. Neste caso, a 

circulação de SW que se instala ao início da tarde não permite este transporte, mantendo o penacho 

urbano em terra ou bastante próximo deixando-o disponível para um transporte para a Costa 

Alentejana via Península de Setúbal quando se instala a característica circulação de NW, ao meio da 

tarde. 

É também notória a elevada correlação existente entre a estação do Pego e as estações de MVelho 

e Século que deverá ficar a dever-se a natural evolução dos níveis de ozono regionais e não a 

fenómenos de transporte a mesoscala. 

5.3.4. Dados do balão cativo 

Durante a campanhas, foram 

executados perh verticais de 

ozono e dos principais 

parâmetros atmosféricos 

(pressão, temperatura, 

hurnidade, velocidade e 

direcção do vento). A análise 

dos perfis permitem avaliar a 

estrutura vertical da atmosfera 

e a evolução dos níveis de 

ozono no máximo até cerca 

dos 1000 a Ozono (Cig.m-5) 

Figura 5-11 Perfis verticais de ozono. 
Na Figura 5-1 1 estão 

representados os perfis de ozono medidos para o dia 12,13,14, 15 e 17 de Julho de 1996 ao nascer 

do sol. 

Como se pode verificar existem diferenças significativas de evolução do perfil de ozono ao longo 

dos dias em que foi possível a sua execução. Os dias, 13 e 14 apresentam perfis com gradientes 

signdicativos ao passo que os dias 12,15 e 17 apresentam perfis bastante homogéneos. Uma análise 

da evolução dos perh de temperatura mostra que os dias 13 e 14 apresentam gradientes térmicos 
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intensos quando comparados com os gradientes verificados nos restantes dias (Figura 5-12). Desta 
maneira, em situações de forte 

estratificação, os níveis 

inferiores mais estáveis 

"protegem" os níveis mais 
elevados de fenómenos de 
deposição o que leva à 

manutenção de níveis de 

ozono relativamente elevados 

em altitude. Por outro lado, 

pela análise da Figura 5-13, 
verilica-se que a velocidade 

do vento é, em termos 

globais, mais elevada nos dias 

12, 15 e 17 do que nos 

restantes dias. Este facto leva 

a crer que, na ausência de 

forte estratificação atmosférica, a mistura vertical de massas de ar associada a turbulência mecânica 

induzida por ventos relativamente mais fortes, em particular para o dia 15 e 17, conduz a valores 

mais elevados de ozono a superílcie e gradientes verticais mais reduzidos. 

16 18 20 22 24 26 28 30 

Temperatura CC) 

Figura 5-12 Perfis verticais de temperatura. 

Velocidade do Vento (ms-' ) 

Figura 5-13 Perfis verticais de velocidade do vento. 

De uma forma mais específica, 
dois perfis merecem uma 

atenção particular. São eles os 

perfis do dia 12 e do dia 13. 

No caso do dia 12, logo acima 

do topo da inversão ao solo, 

assiste-se a um aumento da 

velocidade do vento com 

rotação de NE para Leste. 

Esta alteração das condições 

atmosféricas é acompanhada 

por um decréscimo consistente 

dos níveis de ozono de cerca 

de 100 pg.m-3 até 9 pg.m-3 
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com recuperação nos níveis mais elevados do 

valor de partida à medida que a intensidade do 

vento diminui e roda novamente para NE 

(Figura 5-14). Saliente-se ainda a presença de 

urna inversão ao nível da massa de ar de 

Leste. A razão pela qual, neste dia, a massa de 

ar vinda de Leste é pobre em ozono está ainda 

por explicar de uma forma definitiva dada a 

ausência de mais dados. No entanto, os 

processos químicos nocturnos associados à 

dinâmica da própria atmosfera e ao padrão de 

emissões de tráfego na região urbana de 

Lisboa poderão estar na origem na deplecção 

Direoção do Vento 

S SO O NO N NE E SE S 

do ozono neste nível. NO dia seguinte, sábado, mgur, 5-14 per& v&icais do dia 12, Li&& 96. 

a estrutura vertical da atmosfera é em tudo 

semelhante a verificada no dia 12 mas, pelo 

contrário, a massa de ar de Leste é rica em ozono, o que sustenta a hipótese levantada do papel das 

emissões de tráfego de Lisboa no fenómeno 

DireqSu do Vento 

S SO O NO N NE E SE S 

anteriormente verificado. Como se pode 

observar na Figura 5-15, após uma primeira 

camada de algumas dezenas de metros, 

praticamente neutra, em que o vento soprou 

fraco do quadrante Oeste, passou-se a uma 

situação de forte inversão até cerca dos 600 

metros. Toda esta camada residual foi 

caracterizada por um aumento significativo 

dos níveis de ozono, que passaram de valores 

inferiores a 60 pg.m-3, ao solo, até valores da 
Temperahna ("c) ordem dos 160 pg.m-3. Esta camada foi 

I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

40 50 80 70 BO 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

também caracterizada por ventos 
O- oigm3) 

sucessivamente mais intensos de N-NE, 
Figura 5-15 Perfis verticais do dia 13, LisbEx 96. eventualmente responsáveis pelo transporte a 

longa distância do ozono medido. Aliás, as 

cartas sinópticas referem uma circulação anticiclónica, quer à superfície quer aos 850 hPa, com 

transporte de massas de ar sobre o Sul de França e Espanha. 
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Repare-se que é a penetração local, nos primeiros 100 m, de uma massa de ar de W-SW de origem 

marítima, mais fi-esca e pobre em ozono, em contra-corrente ao forçamento continental de N-NE, 

caracterizado por ar muito quente e rico em ozono que, associada ao arrefecirnento radiativo 

nocturno remanescente, dá origem a situação de forte inversão térmica e ao pedil de ozono 

verifkada neste dia. 

Durante a campanha de 1996 foi possível a execução de sondagens ao nascer e ao pôr-do-sol 

apenas no dia 14 de Julho. Dado esta situação poder ajudar compreender a evolução da estrutura 

vertical de ozono ao longo do dia será agora analisada com mais detalhe (Figura 5-1 6 A e B). 

Figura 5-16 Perfis verticais ao nascer (A) e pôr-do 

18 18 ZO 22 24 26 

Temperahua ("C) 
I I I I I I I 

3 0 4 0 5 0 8 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0  

Uzono fpg "i3) 

-sol (B), observados no dia 14 Julho 1996 - LisbEx 96. 

Para ajudar no processo de comparação dos perfis, as escalas foram normakadas, tendo o perfil da 

manhã sido truncado aos 400 m para o tornar compatível como o da tarde. Como se pode verificar, 

os níveis de ozono pela manhã, a superficie, são baixos quando comparados com os níveis ao fim da 

tarde. No entanto, o gradiente da manhã, entre a superficie e os níveis mais elevados é cerca do 

dobro do da tarde (10,s yg.m-3 por 100 m pela manhã contra 5,9 pg.m-3 por 100 m a tarde). Este 

facto resulta dos processos de deposição nocturnos, nos níveis mais baixos, não compensados pela 

produção local de ozono, ao contrário do que se passa durante o dia onde a produção local de 

ozono excede normalmente a componente da remoção por deposição. Por outro lado, a própria 

mistura convectiva do fim da tarde permite uma redistribuição vertical das massas de ar 
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promovendo o transporte de ozono de níveis mais elevados para a superficie levando a uma 
djminuição do gradiente vertical de ozono. 

5.4 Síntese conclusiva 

A ausência de condições propícias ao desenvolvimento de circulações de mesoscala durante o 
período da campanha experimental LisbEx 97 levou a que neste estudo apenas fosse utilizados 

os dados referentes à campanha experimental LisbEx 96. 

Uma primeira análise aos dados meteoroldgicos recolhidos durante a campanha permitiu 

verificar a importância das circulações de mesoscala no domínio de estudo, com reflexos quer 
ao nível do padrão de evolução de temperaturas, quer ao nível do padrão de evolução da 
humidade especítica. Também se verificou que o estuário do Tejo tem dimensão suficiente para 

influenciar a chatologia das zonas ribeirinhas. 

Para a análise da qualidade do ar, usaram-se duas aproximações baseadas nos dois regimes de 

vento superficial verificados durante a campanha. 

Para o primeiro regime, de E-NE, verificou-se a advecção da massa poluente emitida na região 

de Lisboa durante a manhã para o largo da costa sendo posteriormente transportada para Sul 
reentrando na Costa Alentejana. Nesta situação, as zonas da Costa de Cascais e Península de 

Setúbal são menos afectadas. 

Na situação de regime de N-NW, a advecção dos poluentes pela circulação do Vale do Tejo 
em direcção à sua Foz não é tão eficaz pelo que, só parte da massa poluente é transportada 

para Sul e, mesmo assim, esse transporte é feito essencialmente sobre a Península de Setúbal. 
A restante parte fica retida na zona de convergência formada na Foz do Tejo, resultante da 
confluência das circulações do Vale do Tejo, com a circulação de mesoscala complexa que se 

forma junto à costa. Esta situação provocou concentrações elevadas de ozono de tarde na 
estação de Tires. 

Os perh  verticais de ozono e dos parâmetros meteorológicos realizados na estação de Tires 
permitiram identificar dois regimes de evolução, um associado a uma atmosfera fortemente 

estratificada e um outro com uma atmosfera mais instável. No primeiro caso, os perfis de 
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ozono apresentam fortes gradientes verticais ao contrário das situações mais instáveis em que 
os perfis de ozono apresentam uma estrutura praticamente homogénea h t o  de uma maior 
redistribuição vertical das massas de ar. Este mesmo aspecto de evolução de uma condição 
atmosférica mais estável, associada a um perfil estratificado e com gradiente elevado, para uma 

mais instável, com um perfl de ozono mais homogéneo, foi verificada na evolução de um perfil 

medido ao nascer e ao pôr do Sol do mesmo dia. 

Campanhas Experimentais LisbEx 
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA MAR IV 

Tal com anteriormente discutido, o sistema MAR IV é constituído por dois modelos 
amplamente aplicados e testados. No entanto, importava avaliar não só o desempenho do 
sistema como um todo, como também o desempenho dos modelos das diferentes .componentes 

à aplicação específica da Região de Lisboa. Assim, a avaliação de um modelo numérico 

pressupõe três passos fundamentais [Pielke, 1984; Borrego et al., 1998b; Borrego et al., 

1999b3: 

o Aplicações idealizadas; 

o Comparação de resultados com outros modelos desenvolvidos de forma independente; 

o Validação face a situações observadas. 

A avaliação do sistema MAR IV foi executada segundo duas vertentes. Uma para o modelo 
mesometeorológico e uma outra para o modelo fotoquímico. 

As aplicações idealizadas visaram testar os modelos face a situações simples para as quais eram 
esperadas respostas fisicamente expectáveis. Neste caso interessava testar as componentes do 
sistema face aos principais forçamentos presentes no domíuio; no caso da componente 
mesometeorológica a resposta à topografia e forçamento sinóptico e no caso da componente 

fotoquímica, a sensibilidade à presença de emissões fontes pontuais elevadas e superílciais em 
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área. 

As comparações com modelos independentemente desenvolvidos foram executadas com 

simulações efectuadas com o modelo MEMO @?lassack, 19901, e com o sistema 

MEMO/MARS [Moussiopoulos, 19921. 

A validação face a observações reais foi realizada com os dados adquiridos durante a 

campanha experimental LisbEx 96. 

As aplicações foram executadas para a região 

em estudo constituída por um domínio de 200 N 

km x 200 km com urna malha horizontal de 4 

km x 4 km (Figura 6-1). Em termos verticais, 

o modelo mesometeorológico usou um 
domínio vertical de 8000 m e o modelo 

fotoquímico, usou um domínio vertical de 

3000 m, tal como anteriormente discutido. A 

situação de referência foi definida como uma 
situação típica de Verão [Coutinho et al., 

19931. A aplicação seguiu a metodologia 
Figura 6-1 Topografia do domínio de estudo. 

anteriormente desenvolvida por Barros, 
Os perfis verticais efectuados neste trabalho 

(1994). foram feitos ao longo da linha a tracejado. 

Ainda antes de passar ao processo de avaliação, será apresentada a base de dados de emissões 

utilizada, fundamental para a execução do Sistema. 

6.1 A base de dados de emissões 
A modelação da qualidade do ar só é possível com o conhecimento quantitativo das emissões 

dos diversos poluentes de interesse no domínio de estudo. Ao contrário do que seria desejável, 

a complexidade e o volume de informação necessários a estimativa das emissões, levam a 
necessidade de se efectuarem aproximações por forma a ultrapassar as lacunas de informação 

existentes. A qualidade da informação recolhida é, no entanto, de vital importância para a 

modelação realista dos processos intervenientes na qualidade do ar. Por isso, foram 

desenvolvidos métodos e técnicas inovadoras em Portugal para o tratamento e 
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desenvolvimento de uma base de dados de emissões o mais fiável possível dentro das 

limitações existentes. 
No inventário de emissões as fontes foram agrupadas em três tipos diferentes: fontes pontuais, 
em área, também denominadas estacionárias e fontes móveis ou em linha. A origem destas 
emissões pode ser predominantemente antropogénica ou biogénica. 

De todas as fontes de emissão, as pontuais são as mais simples de estimar e com maior nível de 
rigor. Estão normalmente associadas a actividades industriais "pesadas" bem caracterizadas e 
geralmente estáveis em termos de processos produtivos e matérias primas. As flutuações, 
quando existem, são em geral bem documentadas e conhecidas. Por outro lado, as medições in 

loco fazem cada vez mais parte da rotina neste tipo de fonte o que permite validar e a h  as 
estimativas efectuadas. Outro aspecto não menos importante, para o caso da modelação 
numérica, é o conhecimento das condições de emissão, normalmente também aqui, bem 

detalhadas. 

Pelo contrário, para as fontes em área, dado que se tratam de fontes difusas e mal definidas, as 
incertezas são muito grandes. Neste tipo de fontes são integradas emissões provenientes de 
fontes que, pelo seu número, potência elou dificuldade de caracterização, são agregadas para 

uma determinada área geográfica e aí distribuídas igualmente em termos espaciais e temporais. 

Tal como nas fontes em área, nas fontes móveis as incertezas são normalmente elevadas. Neste 
tipo de fontes são integradas as emissões provenientes de fontes associadas ao tráfego 
rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo, normalmente desenvolvidas preferencialmente 
segundo uma linha, tais como auto-estradas, ferrovias, canais ou rotas de tráfego fluvial, 

marítimo ou aéreo. 

Geralmente, são usadas duas metodologias para a estimativa das emissões : 

P "top-down", onde é realizado o cálculo das emissões em termos globais de uma 

determinada região para a qual existem dados disponíveis e, numa segunda fase, é feita a 
desagregação espacial elou temporal para escalas mais baixas, a partir de factores de 

ponderação adaptados ao tipo de fonte poluente em análise. 

o aproximação do tipo "bottom-up", onde a estimativa das emissões é feita para uma área 

geográfica bem caracterizada onde são conhecidos todos os dados necessários ao seu 

-- - 
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cálculo. Esta abordagem é bastante precisa mas pressupõem a disponibilidade de toda a 
informação necessária de uma forma detalhada, o que nem sempre é possível. 

Ao nível nacional ou regionaí a estimativa das emissões é normalmente efectuada por uma 

aproximação do tipo "top-down". Ao nível sub-regional ou urbano, a estimativa das emissões é 

efectuada em geral através de uma combinação das duas metodologias, tirando partido da 
Informação mais detalhada eventualmente existente ao nível sub-regional. Neste trabalho, no 

sentido da gestão integrada da informação recolhida, foi desenvolvida uma base de dados de 

Emissões de Poluentes Atmosféricos, PolAr [Ferreira, 19951, concebida sob a forma de uma 
base Access, com interface gráfica para diversos sistemas de informação geográfica, 

nomeadamente ArcAnfo e IDRISI. Esta base está preparada de forma a permitir a entrada de 
dados para emissões em área, para emissões em linha e grandes fontes emissoras. Cobre todo o 

território nacional e está desagregada para o nível de freguesia, por uma aproximação do tipo 

"top-down", no caso das emissões antropogénicas e biogénicas não florestais. Para as emissões 

biogénicas florestais a resolução mjnima é de 2 x 2 km2 e aproximação foi do tipo "bottom- 

up". 

Todo o trabalho para a constituição da base de dados de emissões tem sido alvo de diversas 

publicações m e s ,  1994; Ferreira, 1995; Fonseca e Santo, 1996; Ilhéu e Padre, 1997; 

Tchepel et al., 1997a; Tchepel et al., 1997b; AMAZOC, 1998; Borrego et al., 1998c; Borrego 

et al., 1999bI. 

6.1 Aplicações idealizadas 

6.1.1. Componente mesometeorológica 

No sentido da avaliação do desempenho do modelo mesometeorológico anteriormente descrito 
(vide 5 4.1.2), foram feitas aplicações idealizadas usando como situação de referência um 
forçamento típico de Verão, definido para Portugal por Coutinho et al. (1993) com base em 

trabalhos efectuados sobre a Península Ibérica. Estas aplicações visaram essencialmente o 

estudo qualitativo da influência do forçamento sinóptico e da topografia no desenvolvimento 

de circulações de mesoscala no domínio de estudo (Figura 6-1). 

Assim, na ausência de forçamento sinóptico, é notório o desenvolvimento de circulações de 

mesoscala perpendiculares à linha de costa e à linha ribeirinha dos estuários do Tejo e do Sado. 

Comparativamente, com a situação com forçamento sinóptico, verificam-se situações de 
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inibição ou potencirnento das circulações de brisa consoante a orientação relativa da linha de 

costa e encosta dos principais maciços montanhosos face a direcção do forçamento sinóptico. 
Assim, ao Çn da manhã (Figura 6-2), verifica-se na costa da zona do Oeste já uma penetração 

mais profunda da circulação de brisa na situação com forçamento sinóptico do que na situação 

sem forçamento sinóptico. Esta situação fica a dever-se a um claro potenciamento da 

circulação de brisa pelo forçamento sinóptico de N-NW. Por outro lado, a entrada da 

circulação de brisa pelo estuário do Tejo leva ao desenvolvimento de urna zona de 

convergência que, na ausência de forçamento sinóptico se forma sobre as Serras de Sintra e 

Figura 6-2 Campo de ventos às 1 1 :O0 horas UT para uma situação típica de Verão (A) e para a mesma situação 
sem forçamento sinbptico (B). 

Montejunto. Na situação com forçamento sinóptico, com o potenciar da circulação de brisa 

gerada na costa da zona do Oeste, a referida zona de convergência situa-se ao fim da manhã 

sobre a Linha de Cascais e Lisboa. Sobre o estuário do Tejo é visível uma região de 

divergência, algo perturbada na presença de forçamento sinóptico, associada a um escoamento 

fiaco de brisa de estuário. Na Península de Setúbal na ausência de forçamento sinóptico, a 
fiente de brisa já se encontra a cerca de 20 krn da costa ao fim da manhã ao contrário da 

situação de referência onde o forçamento sinóptico impede a entrada da brisa a esta hora 

deixando-a confinada a linha de costa. Para Sul, a orientação da linha de costa não é propícia, 

a esta hora, a um contributo directo do forçamento sinóptico na circulação de brisa pelo que, 

embora se apresente menos intensa na ausência de forçamento sinóptico, tem sensivelmente o 

mesmo grau de penetração em ambas as situações. Ao h da tarde, cerca das 18 horas UT 

(Figura 6-3) versca-se que, com excepção do região dos estuários do Tejo e do Sado, a 
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circulação de brisa apresenta um desenvolvimento semelhante em ambas as situações, embora 
com menor intensidade na ausência de forçamento sinóptico (velocidade máxima do 

escoamento cerca de metade da verificada na presença de forçamento sinóptico). 

Figura 6-3 Campo de ventos às 18:OO horas UT para uma situação típica de Verão (A) e para a mesma situação 
sem forçarnento sinóptico (B). 

Nos estuários, na ausência de forçamento sinóptico que perturbe o normal desenvolvimento da 

circulação de brisa, o escoamento dá-se essencialmente perpendicularmente à linha ribeirinha 

dos estuários, sendo no entanto, privilegiada a direcção preferencial da brisa de mar em 

detrimento da brisa de estuário. 

De igual modo, a análise qualitativa entre a situação do domínio com e sem topografia na presença 

de um forçarnento típico de Verão revelou a importância da topografia na evolução das circulações 

de mesoscala no domínio bem como a capacidade do próprio modelo para, de urna forma coerente, 

as simular. Assim, a análise dos campos de ventos ao nascer do sol (05:OO horas UT, Figura 6-4) 

revela a presença de campos divergentes sobre a principais Serras do domínio com o 

desenvolvimento de circulações descendentes nas encostas. Como seria de esperar, no caso de 

ausência de topografia, o modelo desenvolve um campo não perturbado, apenas mais lento sobre 

terra, devido às forças de atrito, do que sobre o mar. 

Ao fim da manhã, cerca das 1 1 :O0 horas UT (Figura 6-5), o facto mais relevante está associado ao 

papel que os maciços montanhosos desempenham no desenvolvimento da circulação de brisa na 

costa da zona do Oeste e na costa Alentejana. A s s ' i  na zona de Lisboa desenvolve-se uma zona de 

convergência associada ao co&onto de três circulações: uma divergente sobre o estuário do Tejo, 
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outra que contorna o Cabo da Roca e que atinge a linha de Cascais e estuário do Tejo e urna outra, 

que resulta da circula ) de brisa associada a costa da zona do Oeste e às Serras de Sintra e 

H 
20 krn 

Figura 6-4 Campo de ventos As 05:OO horas UT para um~i tuapão  típica de Verão (A) e para a mesma situação 
sem topografia (B). 

Montejunto. Em particular, e relativamente a esta última c i r c w o ,  ao contrário do que seria de 

esperar, dada a sua orientação a NW, as encostas das Serra de Montejunto e Sintra potenciarn 

fortemente a circulagão de brisa. No caso de ausência de topografia, a fiente de brisa está apenas a 

cerca de 4 km da linha de costa ao contrário da situação de referência onde a brisa já ultrapassa as 

Serras a esta hora, o que revela a enorme importância das Serras de Sintra e Montejunto nas 

circulações de mesoscala que se desenvolvem na zona de Lisboa. 

Figura 6-5 Campo de ventos às 11:OO horas UT para uma situação típica de Verão (A) e para a mesma situação 
sem topografia (B). 
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Também na costa Alentejana a circulação de brisa é potenciada pela encosta da Serra de Grândola, 

estando a fiente de brisa a cerca de 12 km da costa ao fim da manhã contra apenas cerca de 4 km 
no caso de ausência de topografia. 

Ao fim da tarde, cerca das 18:OO horas UT, Figura 6-6, é notória a tendência para a formação das 

primeiras zonas de divergência associadas a escoamentos descencionais nas encostas dos principais 
maciços montanhosos, contrariando a circulação de brisa de mar ainda instalada. Na ausência de 

topografia a circulação de brisa mantém-se, penetrando profundamente no domínio de estudo. 

Figura 6-6 Campo de ventos As 18:00 horas UT para uma 'situação típica de Verão (A) e para a mesma situação 
sem topografia (B). 

Para ilustrar a estrutura vertical do escoamento atmosférico nas três situações em análise, executou- 

se o campo de velocidades, zona1 e vertical, de um corte vertical efectuado sobre Lisboa no sentido 

Oeste-Este, linha a tracejado, Figura 6-1. Chama-se atenção para a o íãcto das componentes zonais 

e verticais do vector vento estarem representados com escalas diferentes. Também na situação sem 

topografia, o dominio gráfico apenas foi alargado até aos 500 metros, dado a ausência de 

perturbações de interesse acima deste nível. Como pode ser verificado na Figura 6-7, na situação 

típica de Verão observa-se uma zona de convergência significativa na região da Serra de Sintra com 

ventos verticais que podem atingir os 0,3 rns-' com ascensão de massas de ar a níveis superiores aos 

1500 metros acima do solo. Também é observável a formação de uma região divergente sobre o 
estuário do Tejo (cerca dos 90 km de distância horizontal), com circulações de retorno a 

desenvolverem-se até cerca dos 250 m de altura. Arnbas as situações foram observadas em 

simulações executadas pelo modelo MEMO, tendo sido detalhadamente discutidas por Coutinho, 

(1 995). 
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Na ausência de forçamento sinóptico, a zona de convergência da Serra de Sintra gera-se à custa 
apenas da circukyão de brisa que, ao contrário da situação anterior, onde este escoamento 

apresentava uma forte componente me&l.ional, é praticamente zonal. Esta circulação ao í k  da 

manhã apresenta um desenvolvimento vertical com cerca de 250 m antes de atingir a encosta da 

Serra de Sintra. Potenciada pela circulação ascensiod da encosta virada a W, a circulação de brisa 
é "bombeada" até cerca dos 900 m acima do solo, com velocidades verticais cerca de metade das 
simuiadas para a situação de referência. Também sobre o estuário do Tejo é observável uma 
circuiação divergente que, no entanto, não atinge a expressão anteriormente verificada na situação 

com forçamento sinóptico. 

Na ausência de topograh, o escoamento passa a ser dominado quase exclusivamente pelo 

forçamento sinóptico apenas alterado pelas interfaces terra / água que introduzem algumas 

perturbaqões nos escoamento verticais, sem grande expressão. 

Assim, o modelo provou ser capaz de lidar com este tipo de escoamebtos tendo modelado de wna 
forma fisicamente expectável as diferentes circulações de mesoscala que se poderão criar no 
domínio em estudo. Por outro lado, é possível concluir que as circulações de mesoscala associadas 

quer às grandes massas de água quer à topografia presente no domínio, introduzem alteraqões 

siguüicativas no escoamento geostrófico presente na região de Lisboa. 

6.2.2. Componente fotouwnica 
No sentido da avaliação do desempenho da componente fotoquímica do Sistema MAR IV 

anteriormente descrito, foram feitas aplicações idealizadas usando como situação de referência 

um forçamento típico de Verão, com uma aproximação de ar limpo e desagregação do 

inventário CORINAIR 90 para uma situaqão média de Verão. Estas aplicações visaram 

essencialmente o estudo qualitativo da influência das condições iniciais de qualidade do ar e da 

importância da modelação das emissões pontuais elevadas. 

Como é possível verificar na Figura 6-8, as emissões matinais provenientes essencialmente do 

tráfego automóvel são transportadas pelo escoamento do vale do Tejo no sentido da sua foz. 

A presença de emissões provenientes de fontes pontuais praticamente não se fazem sentir ao 

nível do solo ao inicio da manhã, com excepção das emissões provenientes da Central Térmica 

do Pego. A altura de camada de mistura é bastante mais baixa junto à costa ao contrário do 

interior, onde o crescimento mais rápido da camada de mistura possibilita uma mistura mais 
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eficiente dando origem ao aparecimento de concentrações relativamente mais elevadas ao solo 

provenientes das fontes pontuais. 

Figura 6 8  Campo de concentrações de NO2 e de ventos às 09:OO horas UT para uma situação típica de Verão; A - 
caso base; B - Mesmo de A sem fontes pontuais. 

No entanto, a importância das emissões das fontes pontuais fica bem patente no nível 

imediatamente acima da camada de mistura a mesma hora (Figura 6-9). Como se pode 

verificar, a região em estudo é dominada a este nível pelas principais fontes pontuais em 

particular as fontes situadas junto a costa onde a estabilidade atmosférica é maior e a altura de 

camada de mistura é inferior a do interior, onde os processos convectivos são mais eficazes. E 
de realçar também o facto de o penacho das fontes pontu~;" A- C-+-:hn1 "sentar uma 

dimensão e concentração 

relativamente significativa Ifi 1 
atingindo Sines. Também o 

penacho da Central Térmica do 

Carregado atinge Lisboa, embora 

com uma concentração 

relativamente modesta. 

Ao fim da tarde, cerca das 17 

horas UT, a evolução do campo 

de ozono na presença e na 

ausência de fontes pontuais 

Figura 6-9 Evolução do campo de NO2 as 09:OO horas UT 
imediatamente acima da altura de camada de mistura. 
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não apresenta diferenças significativas (Figura 6-10). No entanto, é possível verificar um 

ligeiro aumento dos níveis de ozono na região a Sul da Central Térmica do Pego e a Sul da 

Península de Setúbal bem como a Sul do complexo industrial de Sines. 

Figura 6- 10 Campo de concentrações de O3 e de ventos às 17:00 horas UT para uma situa@o típica de Verão; A - 
caso base; B - Mesmo de A sem fontes pontuais. 

No caso da ausência de emissões, o domínio de cálculo evolui apenas a partir dos dados de 

qualidade do ar impostos como condições iniciais. Dois aspectos estão em jogo nesta análise: 

Por um lado a própria evolução dos níveis de ozono ao longo do dia na ausência de emissões e 

por outro a sensibilidade do modelo a presença I ausência de emissões. A falta de sensibilidade 

do modelo a ausência de emissões poderá indicar a necessidade de rederiição do domínio ou 

da situação meteorológica [USEPA, 19911. 

Como é possível verificar pela análise da Figura 6-1 1 existem a partida determinadas zonas do 

domínio mais propensas ao desenvolvimento de níveis relativamente elevados de ozono ao 

longo do dia fi-uto de condições meteorológicas particulares. Observa-se uma tendência para 

níveis mais elevados no interior ao início da tarde, em locais onde as temperaturas são mais 

elevadas elou mais abrigados. Por outro lado, a comparação entre a Figura 6-10 A e Figura 6- 

1 1 B demonstra uma elevada sensibilidade do modelo a imposição de emissões, tal como seria 

desejável (chama-se atenção para a diferença de escalas entre as Figuras 6-10 e 6-1 1). 
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Figura 6-11 Campo de concentrações de O3 e de ventos para uma situação típica de Verão sem emissão 
poluentes; A - 13:00 horas UT; B - 17:OO horas UT. 

6.3 Comparação de resultados com outros modelos 

6.3.1. Componente mesometeorlónica 

A comparação do desempenho da componente mesometeorológica do sistema MAR IV foi 

efectuada para a situação típica de Verão, com o modelo MEMO [Borrego et al., 19951. Neste 

trabalho concluiu-se que ambos os modelos apresentavam reacções semelhantes ao forçamento 

sinóptico imposto. No entanto, o modelo mesometeorológico usado neste estudo apresentava 

uma maior penetração da brisa na Costa Alentejana do que o modelo MEMO. 

Foi ainda efectuada a comparação do desempenho dos mesmos modelos para os dias 9 e 10 da 

campanha LisbEx 96 [Borrego et al., 1998bI. Tendo-se chegado a conclusão que ambos os 

modelos apresentavam soluções semelhantes para o problema proposto. 

No entanto, tanto na primeira aplicação como na segunda, o modelo MEMO apresentou 

melhores resultados face a observações reais. 

6.3.2. Componente fotoquímica 

A comparação do desempenho da componente fotoquímica do Sistema MAR IV foi efectuada 

para os dias 9 e 10 da campanha LisbEx 96 [AMAZOC, 19981 com o Sistema MEMOIMARS 

[Borrego et al., 1998bl. Neste trabalho concluiu-se que, embora os resultados alcançados se 

Avaliação do Sistema MAR IV 



encontrassem enquadrados nos parâmetros de validação deste tipo de modelos, não existia 
urna clara concordância dos resultados dos sistemas entre si. Este facto, ainda segundo o 
mesmo trabalho, ficar-se-ia a dever mais a incertezas associadas aos dados de entrada 
específicos para cada um dos sistemas do que a efectivas diferenças na capacidade de 

modelação do problema proposto. 

6.4 Va1idac;ão face a dados reais 

Para avaliar o desempenho do sistema desenvolvido (MAR IV) na região em estudo, foi 

efectuada a sua validação com base nos dados adquiridos durante a campanha LisbEx 96 

[Borrego et al., 1999bI. Tal como anteriormente foi referido, a campanha desenvolveu-se em 
condições dominadas por massas de ar tropical marítimo subsidente, transportadas nas 
circulações de Leste ou NE, associadas ao anticiclone dos Açores [AMAZOC, 19981. No 

entanto, a superficie, prevaleceram duas circulações distintas. Uma que permaneceu do dia 8 

ao dia 10, essencialmente de N-NE e outra, que se manteve entre o dias 11 e 17 geralmente de 

N-NW (vide 5 5.3.2). Assim, a validação do sistema foi efectuada com dois dias, um do 
primeiro período, dia 10 e outro do segundo período, dia 17. 

6.4.1. Componente mesometeorolóaica 

O modelo mesometeorológico, com excepção do forçamento sinóptico, foi aplicado nas 
mesmas condições anteriormente usadas para as aplicações idealizadas e típica de verão (ver 5 

, 6.2.1). 

Neste caso, para o dia 1 0 foi usado um forçamento de N-NE e para o dia 17 um forçamento de 
N-NW. O perfil de temperatura e de razão de mistura foi definido a partir das radiossondagens 
efectuadas nos dias em causa. 

O processo de validação passou pela comparação dos resultados do modelo face aos dados 
observadosanas estações meteorológicas instaladas no domínio de cálculo. Este tipo de análise 

ponto-a-ponto apresenta limitações associadas a representatividade espacial e temporal dos 
dados adquiridos nas estações de observação, normalmente desconhecida, face às soluções 
numéricas encontradas pelo modelo para a célula da malha de cálculo onde se encontra a 
estação. No entanto, no caso do domínio em análise, o número de estações disponíveis é muito 

elevado, cerca de 1 9 estações, o que-aumenta significativamente a representatividade deste tipo 
de abordagem face a uma malha de cálculo relativamente'larga. 
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A comparação dos resultados modelados com os dados observados foi efectuada por uma 

análise de erro quantitativo [Keyser e Anthes, 19771. Assim, se $i e oObs forem dados 

individuais modelados e observados-na mesma célula da malha, respectivamente; $0 e $0 ,b, as 

médias de $i e $obs para uma determinada sequência em estudo e # N o número de observações, 

então : 

O parâmetro E é o "root mean square error (rmse)",  EU^ O m e  após a remoção de um 
determinado desvio e o S e o Sobs O desvio padrão dos dados modelados e observados. 

Keyser e Anthes, (1977) sugerem que o rmse se reduz significativamente após a remoção de 
um desvio constante. Ainda segundo estes autores, este desvio corresponde a incorrecções nas 

especificações das condiqões iniciais elou de fronteira. 
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Pode dizer-se que a sitndaGão apresenta um comportamento aceitável quando: 
' . 

Na ~abela.6-1, são apresentados os resultados encontrados para todas as estações do d o d o  

no dia 10 de Julho (LisbEx 96) para a temperatura do ar. 

~abl l 'a  6-1 ~ná l i se  do eiro da previsão do modelo para todas as estações do domínio no dia 10 relativamente à 

temperatura do ar. 

Como se pode verificar pela análise da Tabela 6-1, o modelo apresenta uma previsão bastante 
correcta desta variável. Os parâmetros de avaliação de erro indicam um bom desempenho. Chania- 

se a atenção para o fàcto do rmse com correcção de desvio efectivamente, em média, ser mais 

baixo do que o rmse sem correcção. 

CCarv 

TEPego 
. . Santarem 

Coruche 

CPPECarregado 

Tires 

Li3boa 

-0 

CPPEBarreiro 

C Malha 

Apostlca 

Mesquita 

Setubal 

CPPE-Sehibal 

kvora 

Beja 

Sines 

Média 

As diferenças encontradas são em média pequenas, com excepção para as temperaturas mínimas 

que são significativamente sobre avaliadas pelo modelo. Este aspecto poderi estar associado ao 
ponto de colocação do sensor de temperatura nas estações de observação. Geralmente este sensor é 

colocado a 1,5 m do solo e o modelo tem o seu nível mais baixo de modsiação a cerca de 10 rn. 
Assim, durante a noite, o arrefecimento radiativo &-se sentir com maior intensidade junto ao solo, 

- .  

1.04 1.89 1.38 -2.06 -1.63 -1.41 

0.69 0.36 0.36 0.36 2.63 -3.80 

0.69 0.48 0.48 -0.58 1.92 -3.68 

0.64 0.56 0.50 -1.85 2.02 -7.22 

0.78 0.37 0.37 0.14 2.32 -3.02 

0.61 0.74 0.55 2.43 6.62 -1.45 

0.91 0.42 0.37 0.84 1.88 0.1 1 

0.91 0.42 0.37 0.84 2.32 -1.12 

Temperatura 1.05 0.23 0.23 . -0.08 0.38 -0.47 

1.19 1.74 0.98 -3.40 -1.59 -4.11 

0.54 0.85 0.52 -3.83 0.33 -8.09 

0.74 0.65 0.40 -2.42 0.54 -3.87 

1.25 1.53 0.47 -4.84 -5.93 -3.69 

2.37 4.15 2.43 -5.17 -7.64 -2.21 

0.67 0.48 0.39 -1.78 2.75 -5.35 

0.79 0.48 0.26 -2.00 1.23 -2.61 

0.43 1.18 0.78 -1.81 0.21 -3.02 

0.90 0.97 0.64 -1.48 0.50 -3.24 
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pelo que o modelo tem tendência a prever temperaturas mais elevadas. Também durante o dia, a 

temperatura junto ao solo é mais elevada do que a níveis mais elevados da atmosfera, No entanto, a 
mistura convectiva é suficientemente intensa nestes primeiros metros da atmosfera durante o Verão 
para wiiformizar a temperatura, pelo que este fàctor não afecta significativamente os resultados. 

Apesar disso, ainda se observa uma tendência do modelo para subavaliar ligeiramente a temperatura 

observada. Outro aspecto que pode levar o modelo a prever mal esta variável é a presença de d 
situação de interhx terra I @a Um erro de levantamento de uso de solo associado a 
uma malha relativamente larga pode colocar utna estação costeira no mar ou no estuário dando 

origem a erros imprevisiveis. 

Nas Tabelas 6-2 e 6-3 são apresentados resultados da avaliação para as componentes de vento 

zonal e meridional. 

Relativamente às componentes de vento, o modelo apresenta em média um desempenhp 

inferior para ambas as componentes, relativamente à temperatura. Por outro lado, apresenta 

uma melhor performance para a componente zonal do que para a componente meridional. 

Tabela 6-2 Análise do erro da previsão do modelo para todas as estações do domínio no dia 10 relativamente à 

componente zonal do vento. 

Estação Parâmeho WSobs E/Sobs Eub/Sobs " 

C.Carvoei~o 

TE-Pego 

Santarem 

Coniche 

C P P E - C ~ ~ ~ ~ O  

Tms 

Lisboa 

E- . 
CPPE-Bmim 

C. Malha 

Apostica 

Mesquita 

Setubal 

Avaliação do sistema M4R N 

0.69 1.47 1.43 

0.22 133 0.81 

0.59 0.72 0.71 

1.18 2.70 1.n 

0.39 1.05 0.68 

0.47 0.69 0.69 

0.47 0.69 0.69 

Comp. Zonal 1.03 3.16 1.71 

0.58 0.64 0.55 

1.26 0.43 0.64 

0.81 0.36 0.36 

1.80 2.63 1.63 

CPPE-Selúbal 

Évora 

Beja 

1.31 4.46 1.93 

0.24 0.97 0.91 

0.31 1.53 ' 0.89 



Outro aspecto a salientar é o facto do modelo apresentar uma clara diferença de desempenho 
entre as estações do interior e da costa, em particular relativamente ao campo de ventos. 
Nessas regiões, as estações meteorológicas disponíveis encontram-se muito próximo da 
fkonteira do domínio o que poderá justificar as diferenças de resultados encontradas. No 

entanto, dado que a região de interesse se situa preferencialmente na costa, este "desvio do 
modelo" não deverá afectar significativamente os resultados. 

Tabela 6-3 Análise do erro da previsão do modelo para todas as estações do domínio no dia 10 relativamente à 

. componente meridional do vento. 

Santarem 

Coruche 

CPPE-Carregado 

Tires 

Lisboa 

m o  
. CPPEBarreiro 

C Malha 

.. . . Apostica 

Mesquita 

~etuóai 

CPPE-Seitibal 

Évora 

Beja 

Sines 

n 

Relativamente ao dia 17, na Tabela 6-4 são apresentados os resultados da avaliação para a 

temperatura. 

Face a esta variável, o comportamento do modelo é idêntico à situação do dia 10 indicando os 

parâmetros de avaliagão de erro um bom desempenho. Chama-se à atenção para o facto, tal como 

na situação anterior, do rrnse com correcção de desvio efectivamente, em média, ser mais baixo do 

que o rmse. 
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Tabela 6-4 Análise do erro da previsão do modelo para todas as estaç6es do domínio no dia 17 relativamente 
à temperatura do ar. 

Esfação Pardmetro USobs E/Sobs Eub/Sobs . Di MPd DL Már. DtMim 

CCarv 

-Pego 

Santarem 

Coruche 

CPPE-Carregado 

Tires 

Verifica-se, no entanto, uma tendência generalizada para o modelo sobreavaliar a temperatura, 

mesmo durante o dia, ao contrário da situação anterior. No entanto, repare-se que a sobre 
avaliação é mais intensa para as temperaturas minhas (nocturnas) do que para as temperaturas 
máximas (diurnas) o que dá consistência às observações anteriormente apresentadas 
relativamente ao posicionamento do sensor de temperatura e às situações de interface 

terrdágua. 

2.54 3.89 2.25 -1.70 -2.63 -0.07 

0.86 0.47 0.24 -2.27 -0.55 -2.08 

0.00 0.00 O. 00 

0.93 0.45 0.15 -2.09 -1.40 -2.37 

1.02 0.41 0.23 -1.31 -1.51 -0.20 

0.88 0.68 0.27 -1.91 -0.57 -1.67 

Lisboa 

m o  
CPPE-Barreiro 

C Malha 

Apostlca 

Mmqzdta 

Setuáal 

CPPE-SeRíbal 

&ora 

Beja 

S i m  

Nas Tabelas 6-5 e 6-6 são apresentados resultados da avaliação para as componentes de vento 

zonal e meridional. 

0.87 0.39 0.23 -1.21 0.24 -1.00 

1.10 ' .0.48 0.35 -1.07 0.92 0.24 

Temperatua . 0.84 0.33 0.27 . 0.97 .3.02 -0.02 

0.79 1.47 0.50 . -3.25 -1.28 -3.10 

0.53 0.61 0.54 -1.24 1.83 -4.74 

0.59 0.59 0.44 -1.84 0.62 -4.61 

1.31 1.16 0.67 -2.08 -1.61 -1.06 

0.74 0.47 0.41 -1.16 1.53 -2.01 

0.61 0.71 0.60 -2.10 0.69 -3.14 

0.78 1.05 0.33 -2.01 -0.9 -2.41 

Relativamente às componentes de vento, tal como na situaqão anterior, o modelo apresenta em 

media um desempenho fiaco para ambas as componentes. Por outro lado, a componente zonal 
continua a ser melhor modelada do que a componente meridional. A diferença de desempenho 
entre a costa e o interior acentua-se para esta situação relativamente à anterior. No entanto, 
dado que a região de interesse se situa preferencialmente na costa, este "defeito do modelo" 

não deverá afectar significativamente os resultados. 
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Media 0.96 0.88 0.50 -1.52 -0.11 -1.77 



Tabela 6-5 Análise do erro da previsão do modelo para todas as estações do domínio no dia 17 relativamente à 
componente zona1 do vento. 

Tabela 6-6 Análise do erro da previsão do modelo para todas as estações do domínio'no dia 17 relativamente à 
componente meridional do vento. 

EstaçUo 

C C m  

TE-Pego 

Snntarem 

Coruche 

CPPEGuregado 

Tires 

Llsóoa 

B P O  

CPPE-Barreiro 

C Malha 

Apostica 

Mesquita 

Setubal 

CPPESetlibal 

~ v o r a  

Beja 

Sina 

Parametro WSobs E/Sobs Eub/Sobs 

2.04 3.90 2.13 

0.50 1.83 0.71 

1.79 2.42 2.12 

0.62 1.35 0.61 

O.% 2.72 1.75 

0.71 1.38 0.89 

0.85 0.74 0.73 

Comp. Zonal 1.21 1.45 1.45 

1.58 1.17 O.% 

1.44 0.99 0.91 

3.13 5.61 4.05 

2.22 3.48 2.48 

0.74 1.17 1.15 

0.32 1.83 0.94 

0.59 2.25 0.83 

0.92 1.10 0.82 

Media 0.51 1.53 0.98 

. . 

Estaçdo 

C C m  

TEPego 

Santarem 

Coruche 

CPPE-Carregado 

Tires 

Lisboa 

EVO 

CPPEBarreiro 

C Malha 

Apostica 

Mesquita 

Setubal 

CPPESe&ibal 

~ v o r a  

Beja 

Sines 

Parametro WSobs EiSobs Eub/Sobs 

0.81 3.51 1.06 

0.25 1.28 ~ 1.08 

0.78 1.87 0.99 

0.47 1.09 0.86 

1.03 1.84 0.89 

0.60 0.95 0.78 

Comp. ~ e r i d i d  0.43 1.67 1.11 

0.32 2.15 1.07 

0.35 1.20 1.02 

0.61 1.77 1.07 

0.67 0.66 0.66 

0.31 1.23 1.19 

0.32 1.09 1.00 

0.23 1.17 0.87 
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6.4.2. Componente fotouwmica 
O desempenho do sistema na sua vertente fotoqwmica foi efectuada pela comparação dos 
resultados modelados e observados para o ozono. Tal como na avaliação da vertente 

mesometeorológica, serão usados os dias 10 e 17 da LisbEx 96. 

O modelo fotoquímico foi aplicado sequencialmente durante 48 horas para o mesmo dia de 
modelação . Esta abordagem permitiu estabilizar numericamente os resultados afastando-os da 

influência das condições iniciais. 

No caso do ozono, ao contrário do que se passava com os parâmetros meteoro lógico^^ o 
número de estações de observação e a sua fiabilidade é bastante inferior pelo que a 
comparação ponto a ponto é ainda mais questionável. Por esta razão foi usada uma 
metodologia especialmente desenvolvida pela EPA para a avaliação do desempenho deste tipo 

de modelos VSEPA, 199 11. Assim, foram calculados os seguintes parâmetros : 

R Precisão do maior valor calculado para o domúiio 

n Teste de desvio normalizado 

o Erro associado aos valores superiores a 120 pg.K3 

1 N *i C, (i, j )  - cp (i, j )  
E, =-cc 

N, i=1 j=1 co(i,j) 

onde : 

c, (.,.) - Valor máximo horário observado para todas as horas em todas as estagões; 
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c, (.,.) - Valor máximo horário modelado para todas as horas em todas as estações; 
c0 (i,j) - Valor observado na estação i na hora j; 
c, (i,j) - Valor modelado na estação i na hora j; 

N - Número de estações; 

Hi - Número de pares observados-modelados na estação i; 

Nt - Número total de estações-hora; 

O valor c, foi determinado por interpolação bilinear dos valores modelados para as quatro 
células mais próximas da estação i para uma dada hora. 

Na avaliação efectuada para o dia 10, por questões de disponibilidade e fiabilidade de dados, 
foram usadas apenas 4 estações cobrindo 88 horas de observaçbes. No caso do dia 17, a 
avaliação incluiu 6 estações cobrindo 139 horas de observações. Os resultados da aplicação 

desta metodologia aos dias 10 e 17 estão apresentados na Tabela 6-7. 

Tabela 6-7 Parâmetros de avaliação quantitativa da fotoquímica do sistema MAR IV 

Na avaliação do desempenho de modelos do tipo analisado neste trabalho não existem critérios 

rígidos para a sua aceitação ou rejeição. No entanto, baseado em simulações efectuadas no 
passado, este tipo de modelos produzem para os diferentes parâmetros estatísticos níveis de 
aproximadamente, 3t 15-20%, para Auy k 5-15% para D e 30-35% para I$. 

Parâmetro 

(%I 
Au 
D 

Ed 

Relativamente ao parâmetro & verifica-se que o dia 17 sai ligeiramente da referencia proposta, 

ao passo que, para o dia 10, existe apenas um pequeno desvio. Em geral, o modelo apresenta 

uma tendência para sobreavaliar, face aos valores observados, o máximo valor atingido no 
domínio. 

LkbEx 96 

Dia 10 Dia 17 
-1,9 21,O 
-12,7 -11,3 
26,8 30,4 

Por seu lado, o sistema apresenta so1uc;Ões que não se desviam das referências propostas para 
o parâmetro D demostrando consistência de resultados em ambas as simulações. 
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. . . . '  . . . . . . 

Por último, para o parâmetro Ed, embora para o dia .10 este parâmetro não esteja dentro das 

referências propostas, também não apresenta um desvio significativo. Pelo contrário, para o dia 
17, o parâmetro encontra-se dentro das referências propostas. 

Assim, mesmo para um domfrio complexo como o da Região de Lisboa, o sistema apresenta 

soluções que estão dentro dos parâmetros de qualidade propostos. 

* .  

6.5 Síntese concliasiva 
A modelação da qualidade do ar só é possível com o conhecimento quantitativo das emissões 

dos diversos poluentes de interesse no domínio de estudo. Ao contrário do que seria desejável, 

a complexidade e o volume de informação necessários à estimativa das emissões, levam à 

necessidade de se efectuarem aproximações por forma a ultrapassar as lacqnas de informação 

existentes. A qualidade da informação recolhida é, no entanto, de vital importância para a 

modelação realista dos processos intervenientes na qualidade do ar. Por isso, foram 

desenvolvidos métodos e técnicas inovadoras em Portugal para . o tratamento e 

desenvolvimento de uma base de dados de emissões o mais fiável possível dentro das 

limitações existentes. 

. . 

Tal com anteriormente discutido, o sistema MAR IV é constituído por dois . . modelos 

amplamente aplicados e testados. No entanto, importava avaliar não só o desempenho do 
sistema como um todo, como também o desempenho dos modelos das diferentes .componentes 

à aplicaqão específica da Região de Lisboa. 

Em todos os testes o sisterila, ou as diferentes componentes, apresentaram desempenhos ao 

nível do que era esperado para este tipo de modelos. Nas aplicações ideakadas a análise 

qualitativa da resposta do modelo me~omete~roló~ico demostrou a existência de sensibilidade 

à presença da topografia e de forçamento sinóptico, desenvolvendo um campo de ventos de 

acordo com o que seria fisicamente expectável. Também o modelo fotoquímico demostrou 

qualitativamente sensibilidade à presenqa de emissões quer pontuais elevadas quer superficiais 

em área. 

Destas aplicações idealizadas de avaliação qualitativa da sensibilidade dos modelos, ressaltaram 

alguns aspectos específicos deste domínio de aplicação que importam reter. Relativamente à 

análise com e sem topografia é de realçar a enorme importância da Serra de Montejunto e da 

. . 
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Serra de Sintra para as circulações que afectam a área da cidade de Lisboa possibilitando a 
criação de zonas de convergência e potenciando as circulações de brisa, com uma importância 

capital ao nível da qualidade do ar. Também a Sul, a Serra de Grândola, exerce um efeito 
potenciador da circulação de brisa que se desenvolve na Costa Alentejana. 

Também, na ausência de forçamento sinóptico, comparativamente com a situação com 
forçamento sinóptico, verificam-se situações de inibição ou potencimento das circulações de 
brisa consoante a orientação relativa da linha de costa e encosta dos principais maciços 
montanhosos face à direcção do forçamento sinóptico. Assim, ao fim da manúã, verifica-se na 

costa da zona do Oeste já uma penetração mais profunda da circulação de brisa na situação 
com forçamento sinóptico do que na situação sem forçamento sinóptico. Esta situação fica a 

dever-se a um claro potenciamento da circulação de brisa pelo forçamento sinóptico de N-NW. 
Por outro lado, a entrada da circulação de brisa pelo estuário do Tejo leva ao desenvolvimento 

de uma zona de convergência junto h linha de Cascais e Lisboa que, na ausência de forçamento 

sinóptico se forma sobre as Serras de Sintra e Montejunto. Na Península de Setúbal, o 

forçamento sinóptico impede a entrada da brisa durante a manhã deixando-a confinada à linha 
de costa. Para Sul, a orientação da linha de costa não 6 propícia, pela manhã , a um contributo 
directo do forçamento sinóptico na. circulação de brisa pelo que, embora se apresente menos 

intensa na ausência de forçamento sinóptico, tem sensivelmente o mesmo grau de penetração 

em ambas as situações. 

Por outro lado, a comparação de resultados com outros modelos desenvolvidos de forma 
independente demostrou uma concordância bastante acentuada, apesar do modelo utilizado 

para comparação ser numericamente mais evoluído. 

A validação face a situações observadas foi efectuada para dois dias com regimes de circulação 
distintos extraídos da companha LisbEx 96. Ambas as aplicações apresentaram resultados 
satisfatórios. A prestação menos boa do modelo de mesoscala para as zonas do interior do 

domínio não constituem motivo de preocupação dada a distancia a que se encontram das zonas 
onde se verZcam o maior número de emissões e onde os escoamentos são mais complexos. 
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CAPITULO .WI 
. . . . 

. - 

GESTÃO E CONTROLO DA QUALIDADE DO AR. . . .  . . . 

. . . . ' .  
- I -  . r ,  

3 .  . . 
Neste Capítulo serão abordados dois aspectos aparentemente diversos mas, fundamentais,para 

a gestão da qualidade do ar de uma determinada região. Por um lado a rede de monitorização 

do poluente .alvo e por outro a análise de cenários idealizados de emissões por .forma a de= 

estratégias eficazes de controlo. ' . . . .  . . . - . . 
. - . . - .. . . . . . . 

Sai do âmbito do presente estudo a defhição de cenários de emissões baseados em critérios 

realistas' de evolução da actividade económica ou da introduqão de incefitivos à &eração de 

processos produtivos ou de combustão. No entanto, o conhecimento reunido durante este 

trabalho permite uma intervenção construtiva ao nível da eventual redefhiqão e ampliação da 

actual rede de monitorização de ozono por forma a .dotá-la de uma representatividade que 

actualmente não possui (vide 9 3.1) e enquadradá-la no estabelecido na Directiva Quadro (QD) 

sobre a qualidade do ar, 96162JEEC. Outro aspecto relevante é a sua adequação às propostas 

do Gnipo de Trabalho para o Ozono (GTO) encarregue da elaboração da proposta técnica da 
nova directiva filha para o ozono. 

.., . . . . .  . - . .  . . .  . 
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Antes da apresentação da redefinição da rede de monitorização, será feito um breve resumo 
das condicionantes decorrentes da Directiva Quadro, das propostas do GTO e das Convenções 

Internacionais de que Portugal é signatário. 

7.1 Desenho da rede e critérios de localização 

7.1.1. Obiectivos da rede 
Pretende-se que a rede de monitorização de ozono contribua, para além da verificação do 

cumprimento dos valores guia legalmente estabelecidos e idormação ao público, para a 

compreensão do fenómeno fotoquímico no sentido da proposta e avaliação de estratégias de 

controlo e gestão. Por isso, a Directiva Quadro estabelece não só a monitorização de ozono 

como também a monitorização de precursores e de parâmetros meteorológicos. Os 

precursores a medir em cada tipo de estação (urbana, rural, etc.) bem como a inclusão ou não 

de. medições meteorológicas será definida na nova directiva para o ozono. 

7.1.2. Imvosicões legais 
Para a redefinição da rede deverão também ter-se em conta dguns critérios já legalmente definidos 

ou condicionantes associadas a Convenções Internacionais de que Portugd ou a UE é signatária. 

A DQ estabelece váxios métodos de avaliação da qualidade do ar relativamente ao ozono, 

nomeadamente, a medição, a modelação e técnicas objectivas de estimativa (métodos 

matemáticos para o cálculo das concentrações de uma determinada região a partir de dados 
medidos em outras regiões ou horas, baseadas no conhecimento científico da distribuição de 

concentrações). Por outro lado, define basicamente apenas dois tipos de zonas de avaliação, 

aglomerados urbanos e outras regiões. 

A avaliagão da qualidade do ar relativamente ao ozono quando efectuada por medição deve, 

segundo a DQ, ser efectuada de uma forma obrigatória em aglomerados populacionais 

superiores a 250 000 habitantes ou, no caso de aglomerados de inferior dimensão, com 

densidades populacionais que os estados membro determinem por conveniente. Para além 

disso, as zonas em que o objectivo de longo prazo (LT-O) seja ultrapassado por um período - 

considerado representativo estão também obrigadas a possuir estações de monitori&ão. O 

LT-O será defkido pela directiva filha do ozono que deverá sair ainda em 1999. Espera-se que 

o LT-O recaia sobre os níveis críticos definidos pela WHO, sendo o período representativo de 

5 anos.. 
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Por outro lado, a defmição da rede de monitorização está também obrigada a observar a 
Council Decision on Exchange of Inforrnation - EoI (97/101/EC) e os requisitos de 
monitorização de Convenções Internacionais de que a UE seja signatária, como a Convention 

on Long-range Transboundary Air Pollution que alberga o Cooperative Programme for 

Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe 

(EM'P). 

No primeiro caso, não é exigido qualquer requisito para a rede de monitorização, embora se baseie 

no principio de existência de hamiowão  ao nível dos parceiros comunitários nos procedimentos 

de medição o que implica o respeito knplícito pelas normas e directivas aplicáveis. No segundo 

caso, existem critérios restritos para a localização das eScações pertencentes à rede EMEP. As 
estaqões desta rede são definidas em Workshops realizados para o efeito. Portugal participa ainda 

no Background Air Pollution Monotoring Network (BAPMON) da Organizqão Meteorológica 

Mundial. Com excepção da e w ã o  de Monte Velho (EMEP), todas as outras estações de 
monitorização de ozono operadas no âmbito quer do EMEP quer do BAPMON encontram-se 

inoperativas. 

~, 

7.1.3. Desenho da rede 

O desenho da rede de monitorização passa por uma primeira estimativa da distribuição espacial 
e temporal das concentrações de ozono e, numa segunda fase, pelo desenvolvimento e a 

execução de uma estratégia de medição (critério de localização). 

No primeiro ponto pretende-se, de uma forma tão precisa quanto tecnicamente possível, saber 

onde e quando se verificam os valores mínimos e máximos de ozono. Esta primeira avaliação 
das concentrações de ozono verificadas na região onde vai ser implementada a rede de 

observação, deverá incluir, tal como estabelece a DQ, o conhecimento da localização dos 
o 

receptores mais sensíveis, como a população e a vegetação. 

O segundo ponto refere-se ao desenvolvimento e execução de uma estratégia de medição que 

preencha os objectivos da DQ. Um aspecto que tem um efeito crucial na estratégia de medição 
é o estabelecimento de critérios de localização dos pontos de monitorjza~ão. 

Os valores mais elevados de ozono são esperados, a partida, longe das fontes emissoras de 

precursores. As concentrações de curto prazo mais elevadas são encontradas normalmente 100 

. . . .. 
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a 150 km a sotavento dos grandes centros urbanos elou industrializados. No entanto, as 
circulações de brisa e outras circulações de mesoscala podem destorcer esta premissa, como é 

o caso da Região de Lisboa. 

A altitude é outro aspecto que influencia fortemente os níveis de ozono encontrados. A 
grandes altitudes, as concentrações de ozono são mais altas e constantes (médias diárias mais 
elevadas) devido à acentuada redução da deposição e depleção por NO e ao aumento das 
trocas com a troposfera livre pelo que o desenho da rede, especialmente em regiões de terreno 

complexo, deverá ter em atenção este aspecto. 

Em termos temporais, a rede de mediqão deverá ter em atenção que os níveis de ozono 
apresentam também variações sazonais rnarcadas: máximos na Primavera e Verão, variações 
interanuais, especialmente nas regiões onde a meteorologia joga um papel importante nos 
níveis de ozono observados, e variações diárias. 

7.1.4. Critérios de localizacão 
Um dos principais objectivos da DQ é a harmonizaçãó das redes dos diversos países por forma 
a unifomiizar tanto quanto. possível a avaliação da qualidade do ar na U. E.. A dethição 

comtmi de. critérios de localkação é fundamental para a persecução deste objectivo dada a 

diversidade de "ambientes" encontrada em todo o espaço europeu. No sentido de uma correcta 
avaliação de áreas que cumprem ou excedem as normas e a respectiva evolução face. a políticas 
de gestão e controlo, a representatividade e cobertura espacial é de fundamental importância. 

ClassiJicação das estações 
As estações podem ser classificadas de acordo com os níveis verificados @.e. razão 03/0,, 
onde 0, = O3 + NOZ, nível oxidante), com o objectivo das suas medições (protecção da saúde 
ou do coberto vegetal) ou de acordo com o ambiente envolvente. 

De acordo com a actual Directiva Comunitária 92/72/EEC, são definidos três tipos de estações 
consoante a sua localização, rural, urbana, linha de tráfego. A nova directiva para o ozono 
deverá alterar esta classificação introduzindo mais 4 classificações, subdividindo as estagões 
urbanas em urbanas e suburbanas e as estações rurais em rurais e rurais de fundo. Serão ainda 
introduzidas duas novas classificações; urna dita específica, para. enquadrar estações do tipo 

das localizadas em torres de telecomunicações ou edifícios muito altos e outra, dita industrial, 

para enquadrar as estações localizadas junto a complexos industriais. 
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Para a interpretação dos dados e/ou modelagão, poderá ser necessário detalhar ainda mais esta 
classiíicação. Assim, a nova directiva deverá apelar à classifkação já deriida na AIRBASE 

com 40 códigos. 

Parâmetros a monitorar 
Tal como já foi referido, para além do ozono, a Directiva Quadro impõe a monitorizaqão dos 

precursores para obtenção de informação de base para a elaboração de estratégias de redução 

dos níveis de ozono. ~ ~ 

Embora a medição dos precursores de ozono seja sempre um dado útil em qualquer tipo de 

estação, a sua utilidade é particularmente ampliada junto a grandes fontes emissoras como 

complexos industriais ou centrais térmicas. 

Na Tabela 7-1 é apresentada a proposta do GTO para as medições a efectuar nos diferentes 

tipos de estações. 

A medição de parâmetros meteorológicos, pela importância que podem desempenhar numa 
correcta avaliação das concentraqões de ozono veriíicadas, são desejáveis. Estas medições não 
têm necessariamente que ser realizadas junto à estação de monitorização. Poderão ser usadas ~. 
estações pré-existentes desde que sejam representativas dos locais de instalação das estações 
de medição de ozono e precursores. . 

Tabela 7-1 Proposta do GTO para as medições a efectuar nos diferentes tipos de estações. 

Urbana Ixxx XM( x .  
Tráfico . 

Suburbana ( xxx xxx . . x 

o3 Noz N o  cov 
x x x x x x  xx - 

Rural Ixxx xxx x 

, Industrial I xxx xx xx ~. 

xxx Obrigatório 
xx Recomendado 
x Desejável em algumas estações - 

. ~ 

Gestão e Controlo da Qualidade do Ar 



7.1.5. Número de estações 
O número de estações depende da densidade populacional, da estrutura das áreas residenciais, 
condições meteorológicas, topografia e outras particularidades. Na Tabela 7-2 está 

apresentado o número &o de estações, proposto pelo GTO, por localizaqão h ç ã o  do 

número de habitantes e dos critérios definidos pela DQ. 

Tabela 7-2 Proposta do GTO para o número mínimo de estações por localização. 

7.2 Redefinição da rede 
Para complementar as condicionantes anteriormente avançadas, para a redejinição da rede 

foram ainda usados mapas da região com o uso do solo (agricultura e floresta) e densidade 

populacional (Figura 7- 1). 

Dada a dimensão dos aglomerados populacionais e do próprio país, a Tabela 7-2 é pouco útil 
como base de trabalho para o desenho da rede de monitorização. No entanto, o mapa referente 

à densidade populacional ajuda a deíbir a localização das estações de acordo com o critério de 

protecção da saúde e bem estar das populações. De igual modo, o mapa de uso de solo dá uma 
perspectiva das áreas que deverão ser abrangidas para wna correcta avaliação da exposição da 

vegetação ao ozono troposférico. 

Popuia$io 
(x 1000) 

< 250 

< 500 

< 750 

< 1 O00 

< 1 500 

< 2 O00 

< 2 500 

< 3 O00 

< 3 500 

< 4 O00 

< 4 500 

> 4 500 

Outras mnas Aglomerados 

Urbano 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

Urbano 1 Suburbano 

1 

Suburbano 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 
4 

4 

+I est. por 2 
milhões 

Rural 
1 

1 

1 

2 

3 

4 

+1 est. por 0.5 

milhões 

1 

1 

1 

Rural de fundo 

11 50 O00 lan2 

i 

1 

1 

1 
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Floresta 

L Agricultura 

Habitantes. Km-2 

Figura 7-1 Mapas de uso do solo e de densidade populacional 

Assim, na Figura 7-2 apresenta-se a actual rede de monitorização de ozono e a proposta. 

Figura 7-2 Rede actual de monitorização de ozono e proposta 
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Todas as estações propostas . deveriam ser equipadas com a instrumentação adequada 
consoante a sua classlticação de acordo com a Tabela 7-1. 

Esta propos& de alteração teve como base os seguintes critérios: 

o Existência de séries longas que seria contraproducente quebrar e operação no ârnbito de 

Convenções Internacionais (caso da estação de Monte Velho - rede EMEP); 

o Localizações propícias à existência de níveis elevados de ozono (região de CascaisITires, 

Península de Setúbal); 

o Existência de densidade populacional elevada (centros populacionais); 

o Existência de zonas sensíveis (Península de Setubal - Parque Natural da Arrábida); 

o Cobertura de regiões do interior (Évora e Beja). 
o ' Conhecimento dos níveis de ozono das massas de ar marítimo (Peniche). 

Assim, 

9. Estações a redefinir . . . . 
' . '  

o .  Na cidade de Lisboa, a estação de ~ntrecam~os; não tem representatividade, dada a sua 

localiza&io junto a uma via de tráfego intenso; deveria ser relocalizada noutro local da 
cidade, fora da influência directa das emissões de tráfego; 

o Na cidade do Barreira, a estação do Hospital Velho; pelas mesmas razões apresentadas 

para a estação de Entrecampos, deveria ser relocalizada; 

o Em Sines, a estação de.Monte Chãos, fica localizada junto ao complexo industrial pelo que 

a sua representatividade é muito limitada; deveria ser extinta em termos de ozono; 
A 

o . Em Santiago do Cacém, a estação está localizada num ponto relativamente alto face à 

região circundante o que lhe retira representatividade. Para além disso, está relativamente 
próxkna da estação de Monte Velho; deveria ser extinta. 

9 ~ s t a ~ õ e s  a instalar de novo 

o Na Região de Peniche, ponto estratégico para obtengão de inforrnaçk das massas de ar 

d t i m o  que intluenciam signifkativamente o domínio (estação m a l  de fundo); 

o Na região de CascaisITires; local densamente povoado. e propício ,à existência de níveis 

elevados de ozono (estação suburbana); 
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o Na Península de Setúbal; local sensível (floresta e Parque Natural da Arrábida) e sob 
influência do penacho da zona urbana de Lisboa e complexo industrial do BarreiroISeixal 

(rural); 
o A NW da cidade de Setúbal; local densamente povoado e propício à existência de níveis 

elevados de ozono (urbana); 

o A W de Évora; local do interior onde poderão estar a confluir massas de ar poluído vindas 

de Lisboa e Setúbal (suburbana ou rural). 

o A W ou NW de ~ e j a ;  local do interior onde poderão estar a confluir massas de ar poluído 

vindas de NW (Lisboa e Setúbal) e de W (Sines) (suburbana ou rural). 

Relativamente às observações meteorológicas, a actual cobertura da rede de estações 

automáticas de observação meteorológica é suficiente, pelo que não será. necessária a 

instalação de estações meteorológicas dedicadas para o complemento da rede de 

monitorização de ozono. 

Outro aspecto que tem que acompatlhar uma boa prática de gestão de uma rede de 
monitorização de ozono passa pela existência de um programa de manutenção preventiva e de 

reparaqão eficiente. Para além destes aspectos, é fundamental manter um programa de 

calibração e intercomparação periódica das observações realizadas nas diversas estações.. Aliás, 

a nova directiva de ozono deverá trazer indicações claras sobre os procedimentos a seguir 

nesta matéria. 

7.3 AvaIiação do regime de produção de ozono 

A construção de curvas de concentração de ozono a partir de cenários ,de emissão de NOx 
versus COV permitem identificar, não só regime de produção de ozono na região em análise 

(regime de controlo por NO, ou por COV), como também avaliar de uma forma eficiente .o 

precursor sobre o qual o controlo de emissões deverá ser efectuado. 

Na Figura 7-3 está representado um diagrama de EKMA [Dodge, 19771 onde as isopletas 

desenhadas representam os valores máximos das médias de ozono verificados no domínio para 
uma simula~ão típica de Verão para os diferentes cenários de emissões de óxidos de azoto e 

COV. A análise da Figura 7-3 revela um regime de produção de ozono claramente controlado 
pelas emissões de NO,. Alterações nas emissões de óxidos de azoto conduzem sempre a 

variações significativas na produção de ozono ao contrário das variações nas emissões de COV 

.. 
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que praticamente não alteram o padrão de produção de ozono no domínio de estudo. O 

controlo da produção de ozono passará, portanto, pelo controlo das emissões de NOx na RI,. 

Fracção das emissções de COVNM ( O h )  

Figura 7-3 Evolução dos máximos de ozono no domínio para diferentes cenários de emissões. 

As diferentes fontes emissoras existentes no domínio afectam de forma diversa a produção de 

ozono consoante a razão NO, 1 COVNM emitida e a forma de emissão (fonte pontual elevada, 

fonte em área, etc.) pelo que é fundamental,. no sentido da orientação da estratégia de 
controlo, conhecer a influência dos diferentes tipos de fontes emissoras no padrão de produção 

de ozono. 

7.4 Contribuição das diversas fontes emissoras 
Pelo recurso à modelaqão numérica, é possível determinar a contribuição relativa de cada 

grupo de fontes e deriir um plano de actuação especifico e eficaz. 

Assim, procurou-se por simulações sucessivas para uma situação típica de Verão averiguar a 

importância relativa de cada grupo de fontes emissoras na produção de ozono no dominio. 

Na Figura 7-4 estão apresentados os resultados de avaliação de contribuições relativas das 

diversas fontes emissoras para a produqão de ozono no dominio de cálculo. Como se pode 

verificar, as fontes móveis (essencialmente tráfego automóvel) e as fontes industriais difusas 

(consideradas como fontes em área) contribuem para cerca de 70% dos,valores de ponta de 
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ozono verificados no domínio e cerca de 50% dos valores médios máximos. Ao contrário do 

que se verifica em outras regiões da Europa e Estados Unidos [Scheffe et al., 1991; Vogel et 

al., 19951 as emissões florestais na RL não contribuem significativamente para a produção de 

ozono. Este facto, já descrito por Builtjes et al. (1996) em aplicações com o modelo LOTOS 

Figura 7-4 Contribuição relativa das diversas fontes emissoras para a 
produção de ozono na RL. 

para a Península Ibérica, evidencia um regime fortemente limitado pelo NO,. Por seu lado, as 

fontes pontuais elevadas, pelas suas condições de emissão, não contribuem sigdcativamente 

para a produção de ozono a esta escala. 

Dada a importância das emissões provenientes das fontes móveis na cidade de Lisboa, foi 

realizada urna análise mais específica centrada em Lisboa. Na Figura 7-5 estão representados 

os resultados desta análise. Embora não seja visível, por questões de escala, nota-se um 

aumento significativo da contribuição das emissões da floresta para a produção de ozono, quer 

em termos médios (cerca de 5 vezes mais), quer em termos dos valores máximos verificados na 

cidade (cerca de duas vezes mais) o que reflecte urna esperada alteração do regime de 

produção de ozono na cidade, de limitado pelo NO,, para limitado pelos COV. As fontes 

pontuais, por seu lado vêm a sua contribuição para a produção de ozono decrescer o que 

significa que a cidade não é afectada em termos de ozono, pelas fontes emissoras pontuais. 
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Pelo contrário, as fontes emissoras industriais consideradas em área contribuem 

significativamente para a produção de ozono na cidade. A contribuição deste sector cresce 17 
vezes, em termos das médias de ozono, embora em termos da contribuição para os valores 

máximos e de ponta, as diferenças não sejam significativas. 

Figura 7-5 Contribuição relativa das diversas fontes emissoras 

para a produção de ozono na cidade de Lisboa. 

As emissões provenientes das fontes móveis, por seu lado, vêm a sua contribuição crescer, em 

particular, relativamente à contribuição para os valores de ponta verificado S. 

Assim, verifica-se que, quer na RI,, quer na própria cidade de Lisboa, a pequena e média 

indústria, considerada no sistema MAR IV como fontes difusas em área e, em especial, as 

fontes móveis, têm um contributo muito significativo para os níveis de ozono verificados no 

domínio e na própria cidade de Lisboa, nas condições de simulação utilizadas. 

7.5 Cenários de emissões 

As estratégias de controlo da produção de ozono passam sempre pelo controlo das emissões 

dos seus precursores. Como anteriormente discutido no 5 2.3, a produção de ozono fica a 

dever-se, para além de outros factores, essencialmente as emissões de óxidos de azoto e COV 



Poluição Atmosférica por Foto-oxidantes: 

O Ozono Troposférico na Região de Lisboa 

estando, no entanto, dependente de uma forma não linear das suas concentrações relativas 
(vide 8 2.3.6). Dependendo da escala de actuação, este controlo pode ser feito desde o nível 
global elou regional, através de protocolos internacionais (vide 8 2.6) e/ou pelo controlo numa 
deterininada região de actuação específíca. Dado o âmbito do presente trabalho, as estratégias 
de controlo a defmir serão orientadas especificamente para a RL com actuagão apenas ao nível 

das suas emissões. 

Face às conclusões anteriores e na ausência de cenários de emissões publicados e consistentes 

com a actual dinâmica da economia portuguesa, optou-se por testar uma estratégia de controlo 
dos níveis de ozono troposférico na RT, exclusivamente pelo recurso à variação das emissões 

atribuídas às fontes móveis Assim, foram criados dois cenários idealizados de evolução das 

emissões das fontes móveis relativamente à sitmqão de referência: um com metade das 
emissões actuais e um outro, com o dobro das emissões actuais. 

O primeiro cenário, pretende verificar o efeito de uma eventual política de redução das 

emissões provenientes das fontes móveis nomeadamente através da contenção do tráfego 
automóvel privado elou pela introdução de alterações ao tipo de combustíveis utilizados. 

O segundo cenário é do tipo BAU (Business As Usual), pretende verificar o significado a 

prazo, em termos de produção de ozono na RI,, de um eventual aumento não controlado do 

tráfego privado nos próximos anos. 

Na Figura 7-6 é possível comparar os dois cenários face à situagão de referência actual no 
domínio em estudo. Como se pode verificar, as maiores diferenças veriíicam-se para o 

parâmetro exposição, que representa o número de células de cálculo com valores de 

concentra@o média horária superiores aos 180 pg.m-3 @C 72/92). 

Para o cenário de duplicação das emissões móveis existe um aumento de mais de 200% na área 
sujeita a níveis superiores aos legalmente estabelecidos. Pelo contrário, com uma redução para 

metade, embora continuem a subsistir zonas com níveis superiores aos 180 p g . ~ 3 ,  existe uma 
redução de cerca de 70%, face à situação de referência. 

Relativamente aos valores máximos e médios modelados as diferenças não são muito 

importantes. A produgão de ozono na área de intervenção é dominada claramente pelo 

Gestão e Controlo da Qualidade do Ar 



penacho das emissões provenientes da zona urbana de Lisboa pelo que em média as diferenças, 

tendem a esbater-se. Apenas nas situações de ponta as diferenças são significativas. 

Figura 7-6 Comparação da evolução da produção de ozono na RL face a situação de referência actual 

para um cenário de redução para metade e de duplicação das emissões de fontes móveis. 

Concentrando agora a análise sobre a zona urbana de Lisboa (Figura 7-7), verfica-se que os 

resultados são semelhantes mas com urna diferença: o valor médio dos níveis de ozono sobem 

na zona urbana com a redução de emissões e decrescem com o aumento das emissões. 

Figura 7-7 Comparação da evolução da produção de ozono na zona urbana de Lisboa face a situação de 

referência actual para um cenário de redução para metade e de duplicação das emissões de fontes móveis. 
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Este aparente paradoxo tem uma explicação associada ao consumo de ozono por parte do NO 

emitido pelo tráfego urbano, tal como anteriormente discutido no 9 2.3. 

7.6 Síntese conclusiva 
A redefinição e ampIiação da rede de monitorização de o'zono aqui apresentada reflecte o 
conhecimento acumulado nos últimos anos sobre os processos físicos e qwnicos que intervêm 

na produção e transporte do ozono troposférico na Região de Lisboa. 

A RL, face ao trabalho efectuado com o diagrama de EKMA, apresenta um regime de 

produção de ozono claramente controlado pelas emissões de NO,. 

Por outro lado, a produção de ozono, tanto no d o d o  de estudo como na zona urbana de 
Lisboa, é fortemente condicionada pelas emissões móveis, maioritariamente emissões 

provenientes do tráfego automóvel. 

As emissões biogénicas, ao contrário do que ocorre em outros países da Europa e nos Estados 

Unidos, em particular no Sul, não afectam significativamente a produção de ozono. Este 

aspecto dá consistência ao regime de produgão controlado pelas emissões de óxidos de azoto, 

anteriormente avangada. 

Apesar das lacunas de informação relativamente a cenários de emissões, o estudo realizado 

com cenários idealizados admitindo para as emissões móveis um cenário de redução a metade 
ou uma duplicação a prazo, demostrou ser possível controlar significativamente os níveis de 

ozono pela exclusiva gestão das emissões provenientes das fontes móveis. 

-- 
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Poluição Atmosférica por Foto-oxidantes: 
O Ozono Troposférico na Região de Lisboa 

CAPITULO WII 

Neste trabalho desenvolveu-se um estudo detalhado sobre o ozono troposférico na região de 
Lisboa, que incluiu uma caracterização da situação actual e passada deste poluente e a 
apresentagão de soluções para a sua gestão e controlo. Para isso foi implementado e validado 
com dados experimentais medidos na região de estudo, um sistema numérico adaptado à 

simulação da produção de ozono em condições propícias St formação de circulagões de 

mesoscala - Sistema MAR IV. O estudo agora apresentado constitui um contributo inovador e 
fundamental para o avanço do conhecimento do padrão de produção e transporte do ozono 

troposférico na Região de Lisboa, em particular sob condições meteorológicas típicas de 

Verão. 

O estudo da evolução dos níveis de ozono na Região de Lisboa baseou-se na análise dos dados 
das estações da Rua de "O Século" e de Monte Velho tendo-se verificado uma tendência para 

um aumento da poluição crónica em detrimento de situações agudas. No entanto, pela sua 

importância, as situaçõès agudas, classificadas como episódicas, foram tratadas com maior 

detalhe tendo-se concluído que, para estas estações, este tipo de situações se verificava mais 
durante o Inverno e estavam geralmente associadas a fenómenos de transporte a longa 
distância de ozono elou redistribuição vertical das massas de ar. Evidentemente que de Verão, 
a produgão fotoquimica local bem como as circulações de mesoscala têm uma importância 

acrescida no desenvolvimento dos episódios registados nestas estações do que de Inverno. Por 

outro lado, a tendência que se tem vindo a registar do aumento dos valores médios poderá 
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indiciar um crescimento na produ@ão fotoquímica local. 

A partir dos dados observados desde 1989 na estação do Século e de MVelho, foi possível concluir 

que os valores de limiar estabelecidos para protecção à saúde huzilana pela Directiva Comunitária 

em vigor 92172lCEE (transposta para o direito interno pela Portaria 623196) e pela OMS foram 
excedidos várias vezes ao ano em ambas as estações. Também os valores estabelecidos para a 

protecção à vegetação foram excedidos substancialmente nas séries analisadas. Em particular, 

chama-se atenção para a evolução na estação ma l  de MVelho do nível crítico AOT 40 estabelecido 

pela OMS, significativamente ultrapassado para o quinquénio 1992- 1996 e para o quinquénio 1993 

a 1997, apresentando um aumento, quer para as florestas, quer para as culturas de mais de 20% do 

período 1992-96 para o período 1993-1997. 

Em termos do enquadramento climático das séries analisadas, verificou-se que na estação do Século 
em geral, os níveis de ozono eram mais elevados para velocidades de vento mais baixas e 

temperaturas mais elevadas, condições propícias à produção fotoquímica local e que, em termos de 

NO2 existia uma clara tendência para o aumento dos níveis deste poluente com o decréscimo da 

velocidade do vento, qualquer que fosse a gama de temperaturas. Isto sign8ca que com o 

decréscimo da taxa de renovação de ar e de turbulência mecânica na cidade, os níveis de NO2 

sobem por a&mulação. . . . 
. ,  

Para MVelho, a análise é um pouco menos linear, no entanto, ao contrário da série da estação do 

Século, os níveis de ozono,a temperaturas mais baixas, tem tendência a crescer com o aumento da 

velocidade do vento, embora mantenham a tendência normal de crescimento com o aumento da 
temperatura, tal coino na estação do Século. Relativamente aos óxidos de azoto, a tendência 

ve&cada n6 século de crescimento generalizado, para qualquer gama. de temperatura, com a 

redução da velocidade-do vento, não é válida para a estação de MVelho, sendo Mcil estabelecer 
I& padrão de comportamento fàce As varkqões dos parâmetros meteorológicos. 

Para além das variações das concentrações de ozono e óxidos de azoto com a velocidade e 

temperatura, foram ainda estudadas as flutuações destes poluentes com a direcção do vento em 
termos sazonais. Na estação do Século, durante o Verão, foi evidente a contri'buição~para os níveis 

de NO2 das emissões provenientes, tanto do complexo industrial do BarreiroISekd, como da 

cintura industrial e principais vias de acesso à cidade de ~ i sboa :~ '~or  outro lado, as massas de ar 

provenientes de W-SW apresentaram níveis de ozono elevados, eventualmente decorrentes de 

recirculações ou situações de convergência associadas a circulações de mesoscala, como as brisas. 
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Durante o Inverno, as massas de ar de origem continental eram as que apresentavam os valores 
mais elevados de ozono, o que evidencia o predomínio do transporte a longa distância nesta época 

do ano. 

Na estqão de Mvelho, de Verão, os níveis de ozono mais elevados.ve~caram-se para a direcgo 
E com urna evidente retracção dos níveis de N02, o que sugere transporte a longa distihcia deste 
poluente associado a massas de ar com intensa actividade fotoquímica. Também foi vedicada a 
infiuência das emissões dos complexos industriak de Setúbal e Sines sobre esta estação. Durante a 
Inverno, as massas de ar mm'timo eram as que apresentavam os valores mais elevados de ozono, 

sendo os níveis mais elevados de NO2 observados nas massas de ar continental. E de salientar que 
as massas de ar continental de Inverno apresentavam valores relativamente elevados de NO2 e 

valores modestos de ozono e que, pelo contrário, durante o Verão, com condições propícias à 

produção fotoquímica, apresentavam valores relativamente elevados de ozono com um claro 
decréscimo dos níveis de N02. Outro aspecto que interessa realçar são os níveis de ozono 

provenientes das massas de ar marítimo que são igualmente elevados de Inverno e de Verão o-que 
sugere que também de Inverno existe transporte de ozono nessas massas de ar. 

A deficiente colocação no terreno destas estações de monitorização de ozono impede-as de 

reflectir a realidade em toda a sua extensão. Na verdade, os níveis &evados de oono  

associados ao penacho da área urbana e industrializada de Lisboa, só de forma indirecta é lida 
pela actual rede de monitorização. Os níveis elevados por vezes verificados durante o Verão na 
estação de Monte Velho são disso exemplo. Aliás, a análise da representatividade da actual 
rede de monitorização de ozono demostrou uma cobertura de apenas 7% da área arável e 8% 

da floresta. Por outro lado, estima-se que cerca de metade da população viva em regiões onde 

não existe qualquer monitorização de ozono, quer urbana quer rural. Assim, ao contrário do 
que é sugerido pela Directiva Quadro (FWD 96/62/EC) e pela própria ~irectiva comunitária 

(92/72 CEE), a actual rede nacional, não apresenta uma cobertura suficiente, em particular, nas 
zonas mais remotas do interior. Por este facto, as situações de poluição aguda associadas aos 
penachos urbanos, em particular o de Lisboa, não são geralmente detectadas pela actual rede. 

Apenas as situagões de escala mais alargada são detectadas e mesmo essas de forma distorcida 
dada a proximidade das estações de monitorização de ozono das fontes emissoras de NO, 

geralmente consumidor local de ozono. Assim, a modelação numérica da qualidade do ar 
ganha uma importância acrescida como meio de avaliação da situação actual na Região de 

Lisboa face a poluição por poluentes fotoquímicos. 

" .  ~, . . 
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Das a&cações idealizadas de avaliação qualitativa da sensibilidade dos modelos que compõem 
o Sistema MAR IV, ressaltaram alguns aspectos específicos deste domínio de aplicação que 
importam reter. Relativamente à análise com e sem' topografia é de realçar. a enorme 
importância da Serra de Montejunto e da Serra de Sintra para as circulações que afectam a 

área da cidade de Lisboa possibilitando a criação de zonas de convergência e potenciando as 
circulações de brisa, com urna importância capital ao nível da qualidade do ar. Também a Sul, 
a Serra de Grândola, exerce um efeito potenciador da circulação de brisa que se desenvolve na 

Costa Alentejana. ' - . . . . . . . 
. .I . . . .. . 

Relativamente aos ensaios, na ausência -de forçarhento sinóptico; comparativamente com a 
situação com forçamento sinóptico, verificaram-se situações de inibição ou potencimento das 
circulações de brisa' consoante a orientação relativa da linha de costa e encosta dos principais 
maciços montanhosos face à direcção do forçamento sinóptico. 

. . 
A validagão face a situações observadas foi efectuada para dois dias com regimes de circulação 

distintos extraídos da companha LisbEx 96. Ambas Bs aplickções apresentaram.resultados 
satisfatórios. A'prestagão menos boa do modelo de mesoscala para as zonas do interior do 
, . ,  
domínio não constituem motivo de preocupação dada a distância a que. se encontram estas . . .  
regiõek das"u>nas onde se ver%cam a maior concentração de fontes emissoras e.  onde os 

escoamentos são m& 'complexos. Aliás - a  proximidade das estações de Évora e Beja da 
fi-onteira do domínio pode justifícar parte deste desempenho menos bom. 

Para além da validação do sistema numérico, a realização da campanha experimental foi .um 

passb fundamental no sentido do aprofundar do conhecimento das circulações atmosféricas 
qué dehemm '6s' padrões de transporte e .de dispersão dos poluentes bem como: de 

produção/remoção fotoquúnica na região.. ' '  

A análise dos dados meteorológico5 medidos durante a campanha permitiu verificar a 

importância das circulações de mesoscala no domínio de estudo, com reflexos quer ao nível do 
de evoluçâo de temperaturas, quer ao nível do padrão de evolução da humidade 

específica. Também se verificou .que o estuário do ' Tejo tem dimensão suficiente para 

influenciar a climatologia das suas zonas ribeirinhas. 
. .  , . . .  . .  . .  . . 

Para a kálise da qualidade.do .ar, usaram-se duas aproximações baseadas nos dois regimes de 

vento superficial ocorridos durante a campanha. Para o primeiro regime, de E-NE, verificou-se 
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a advecção da massa poluente emitida na região de Lisboa durante a manhã para o largo da 

costa sendo posteriormente transportada para Sul reentrando na Costa Alentejana com a brisa 
de mar durante a tarde. Nesta situação, as zonas da Costa de Cascais e Península de Setúbal 
são menos afectadas. Na situação de regime de N-NW, a advecção dos poluentes pela 
circulação do Vale do Tejo em direcção à sua Foz não é tão eficaz pelo que, só parte da massa 

poluente é transportada para Sul e, mesmo assim, esse transporte é feito essencialmente sobre 
a Península de Setúbal. A restante parte fica retida na zona de convergência formada na Foz do 
Tejo, resultante da confluência das circulações do Vale do Tejo, com a circulação complexa de 
mesoscala que se forma junto à costa. Esta situação levou à observação de concentrações 

elevadas de ozono durante a tarde na estação de Tires. 

Os perfis verticais de ozono e dos parâmetros meteorológicos realizados na estação de Tires 
permitiram identificar dois regimes de evolução, um associado a uma atmosfera fortemente 
estratificada e um outro a uma atmosfera mais instável. No primeiro caso, os perfis de ozono 

apresentam fortes gradientes verticais ao contrário das situações mais instáveis em que os 

perfis de ozono apresentam uma estrutura praticamente homogénea fiuto de uma maior 
redistribuição vertical das massas.de ar. Este mesmo aspecto de evolução de uma cAndição 
atmosférica mais estável, associada a um perfil estratificado e com gradientes térmicos 
elevados, para .urna mais instável, com um perfil de ozono mais homogéneo, foi verificada na 

evolução diurna comparada de um perfil medido ao nascer e ao pôr do Sol. 

Com o conhecimento acumulado nos últimos anos sobre os processos fisicos e químicos que 
intervêm na produção e transporte do ozono troposférico na Região de Lisboa e no sentido de ' 

contribuir para um melhoramento da representatividade da actual rede, foi proposta a 
redefinição e ampliação da rede de mon$orização de ozono. A.redefinição proposta implica o . s 
recondicionamento de duas estações nas regiões onde actualmente já se encontram, 
Entrecampos e Hospital Velho, a exthção de outras duas, Santiago do Cacém e Monte Chãos 
e a criação de outras cinco, na região de Peniche, Tires, Península de Setúbal Évora e Beja. 

e ~ 

A RI,, face ao trabalho efectuado com o diagrama de EKMA, apresentou um regime de 

produção de ozono claramente controlado pelas emissões de NO,. 

Por outro lado, a produção de ozono, tanto no domínio de estudo como na zona urbana de 

Lisboa, é fortemente condicionada pelas emissões de fontes móveis, maioritariamente emissões 

provenientes do tráfego automóvel. 

b ~ 

Conclusões 



As emissões biogénicas, ao contrário do que ocorre em outros países da Europa e nos Estados 

Unidos, em particular no Sul, não afectam signifkativamente a produção de ozono. Este 
aspecto dá consistência ao regime de produção controlado pelas emissões de óxidos de azoto, 

anteriormente avançada. 

Apesar das lacunas de infomiação relativamente a cenários de emissões, o estudo realizado 

com cenários idealizados admitindo.para as emissões móveis um cenário de redução a 50% ou 

uma duplicação a prazo, demostrou ser possível controlar significativamente os níveis de 

ozono apenas pela gestão das emissões provenientes das fontes móveis. 

A análise detalhada agora'efectuada sobre a evolução dos níveis de ozono na.Região de Lisboa 

pemiitiram sentir as lacunas existentes pelo que é -pertinente apresentar algumas' linhas de 

investigação futura no domínio. 

É fundamental, para qualquer actividade de investigação ou mesmo de gestão e controlo dos 

níveis de ozono no domínio da RL, ampliar e redefinir a rede monitorização e, mais do que 

isisso, desenvolver e aplicar uma metodologia periódica de manutenção preventiva e calibração 

dos sensores, fundamentada num stantard primário nacional e um ou mais standards 

secundários. Só assim se obterão séries com um nível de eficiência suficientemente elevado e 

fiável. A actual ausência de fiabilidade, leva a que o nível de incerteza associado a análise das 
séries seja elevado. Neste quadro, a utilização de modelos numéricos passa de meio 

complementar de análise a único meio disponível de trabalho, o que não é de todo desejável. - 

Ao nível dos modelos, embora o Sistema agora implementado seja já uma ferramenta poderosa 

de trabalho para análise de cenários de poluição aguda causados por penachos urbanos e tenha 

demostrado ser realista, ainda há um longo caminho a percorrer, quer ao nível do refinamento 

numérico do modelo fotoquímico, quer ao nível dos dados de entrada. Chama-se 

particularmente atenção para o trabalho que ainda está por executar ao nível das emissões, 

nomeadamente das emissões provenientes das fontes móveis para além do trabalho de 

actualização, que deverá ser constante. A especiação dos compostos orgânicos voláteis é outra 

vertente que só nos últimos anos começou a ter algum desenvolvimento susceptível de vir a ser 

utilizada para a criação de ficheiros de emissões mais consistentes com os mecanismos 

químicos dos modelos numéricos. 
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Por outro lado, os recentes avanços no conhecimento do impacte ambienta1 do ozono apontam 
para que os efeitos a longo prazo sejam, a par com os efeitos agudos, igualmente perniciosos. 
Este dado, tem sido acompanhado por uma alteração da legislação que estabelece os níveis de 
ozono troposférico, como .é o caso da recente alteração.da norma Americana e da próxima 

norma Europeia. 

Actualmente existem vários modelos ou sistemas de modelos capazes de ~~hulações do ozono 
troposférico a longo prazo e para escalas bastante alargadas como é o caso dos modelos 

EMEP e LOTOS. No entanto, devido às condições especílicas das zonas costeiras do Sul da 

Europa, sujeitas a circulações de mesoscala importantes, é premente o desenvolvimento de um 
modelo que permita simular a longo prazo a evolução dos níveis de ozono troposférico sob 

estas condições. Esta nova geração de modelos poderá ser desenvolvida para escalas 
relativamente restritas (à mesoscala) ou mesmo local, usando como condições fronteira e 
iniciais as saídas dos modelos de escala mais alargada, quer meteorológicos quer de qualidade 

do ar. Os primeiros passos para a integração da infomiação proveniente de modelos de 

circulação. geral em modelos de mesoscala,. mas ainda-apenas para.um,dia, já, foi efectuada . " .  com , 

resultados, satisfatórios. [Barros et al., 19951. -. I .  . _ ,  . . . .. . . z . ,.. b .. a ~ 

. 
, ,, 

Mantém-se em aberto uma vasta área de investigação que permitirá, não só, ,.. verificar . . . ~ a 
evolução da qualidade do ax sob condições de circulações de mesoscala.a longo . prazo, , .como 

testai cenários alternativos, quer de emissões, quer de forçamentos ,,sinóptico,s.. Uma aplicação 
imediata deste tipo .de sistema seria a .análise de cenários decorretes ;dos fenómenos 

associados às 'alterações globais. . . .  

Só a continuação da investigação nesta área permitirá o desenvolvimento de políticas de 
controlo e gestão da qualidade do ar cada vez -mais eficientes, .capazes de garantir um 
crescimento económico sustentado associado a mais e melhor. qualidade de vida. 

" .  
Conclusões 
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ANEXO A 

' 1  ' / I ,  

Dados referentes aos episódios no Sécuhie MVelho 

Neste anexo são apresentadas duas tabelas de dados considerados relevqtes das situagões em 
. . .  " . .  -, 

que foram,ultrapassados os 180 y g . ~ 3 d e  concentragão média brária de ozono, classficadas ,i.  
. . . . . . . .  

como episódios neste trabalho . .- .. 
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Tabela A-1 Lista de episódios verificados durante o Inverno (0ut.-Mar.) nas séries do Século e MVelho. 

Data 

3 Jan 90 

no Hora Período (horas) Local 
Conc. Méd. O3 > 

Sit. Sinóptica Prevalecente 
180 pg.m.3 

15 Jan 92 

16 Jan 92 

21 Jan 92 

23 Jan 92 

31 Jan- 1 Fev89 

6 Fev 92 

7 Fev 91 

9 Fev 97 

10 Fev 89 

10 Fev 92 

15 Fev 97 

22 Fev 97 

24 Fev 97 

3 Mar 97 

4 Mar 97 

8 Mar 89 

9 Mar 97 

18 Mar 97 

26 Mar 97 

29 Mar 89 

30 Mar 89 

1 Out 90 

4 Out 89 

23 Out 89 

10 Nov 89 

12 Nov 89 

14 Nov 89 

18 Nov 89 

19 Nov 92 

22 Nov 89 

23 Nov 89 

24 Nov 89 

25 Nov 89 

23 Nov 92 

30 Nov 89 

8 Dez 89 

10 Dez 91 

11 Dez 89 

16 Dez 89 

23 Dez 92 

MVelho 

Século 

Século 

Século 

Século 

Seculo 

Século 

Século 

MVelho 

Século , 

Século 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

Século 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

Século 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

Século 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

Século 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

MVelho 

Século 

MVelho 

Século 

Século 

Século 

MVelho 

Século 

-------- ----- 
Ciclónica 

Nd 

Nd 

Nd 

Nd 

Anticiclónica 

Nd 

Ciclónica (FF) 

Anticiclónica 

Ciclónica (FQ) 

Nd 

Ciclónica 

Ciclónica 

Ciclónica 

Anticiclónica 

Anticiclónica 

Anticiclónica 

Ciclónica 

Anticiclónica 

Anticiclónica 

Ciclónica 

CicIónica 

Ciclónica 

Ciclónica 

Ciclónica (FQ) 

Anticiclónica 

Ciclónica (FF) 

Ciclónica 

Ciclónica (FQ) 

Ciclónica (FQ) 

Ciclónica (FQ) 

Ciclónica 

Ciclónica 

Ciclónica (FQ) 

Nd 

Ciclónica 

Ciclónica 

Ciclónica 

Ciclónica (FF) 

Ciclónica (FF) 

Nd 

nd: Dados não disponíveis; FQ: Frente quente; FF: Frente fk 
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Tabela A-2 Lista de episódios verificados durante o Verão (Abr.-Set.) nas séries do Século e MVelho. 

~ , " ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - - ~ - " - ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ " m ~ = ~ m ~ ~ m - = ~ ~ = ~ = = - c - - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ , ~ , ~ > ~ ~ ~ ~ . - w ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ w ,  

Sit Sinó~tica Cone. M a .  O3 > 
Data nOHoras Período (horas) Prevalecente 80 lrg.d 

-- 
4 Abr 90 2 12 + 13 Século Ciclónica (FQ) 296 

4 Abr 90 4 (1 1 - 14) MVeiho Ciclónica (FQ) 
. . 

698 

5 Abr 97 12 (O-2)+3+(6-9 )+13+14+16+22+23  MVelho Anticiclónica 189 

6 Abr 97 2 (22 - 23) MVelho Ciclónica 1 92 

9 Abr 92 1 9 Século Anticiclónica , 215 

17 Abr 97 5 (2 - 6 )  MVelho Ciclónica 188 

18 Abr 97 3 ' (O - 2) MVeiho Ciclónica 193 

29 Abr 97 2 (17- 18) MVelho Anticiclónica 186 

30 Abr 97 3 (16 - 18) m e l h o  Anticiclónica , 186 

20 Abr 92 1 10 Século Antic$Ónica . 211 

29 Abr 92 1 1 O Século nd . 196 

28 Mai 92 1 13 Século Ciclónica (FQ) . 186 . . 
22 -23 Jun89 17 14 + 15 +(l8  - 8) Século Anticiclónica . 379 

28 Jun 89 3 '  (13 - 15) Século nd " 219 

29 Jun 89 1 9 Skulo nd 216 

17 Ju191 1 ' 14 Século Anticiclónica 182 

26 Jul97 4 (16 - 19) MVelho Anticiclónica . . 188 

28 Jul89 1 9 Século Ciclónica 232 

31 Jul89 1 ' 15' SBculo Ciclónica 1.88 

1 Ago 89 3 (7- 8)+ 13 Século Ciclónica 23.7 . . 
2 Ago 89 2 13 + 19 Skulo ~iclónica 288 

3 Ago 89 2 11 + 13 MVelho Ciclónica 183 

4 Ago 89 2 9 +  14 Século Ciclonica 181 

14 Ago 91 1 9 século ~icl8nica 207 

20 Ago 9 1 1 14 Século Ciclónica 245 

22 Ago 90 1 10 Século Ciclónica 198 

4 Set 89 1 14 Século Anticiclónica 181 

5 Set 90 1 14 Século Anticiclónica 218 

14 Set 90 1 6 Século Ciclónica 243 
~ ~ * ~ . " ~ * ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ = ~ . ~ m ~ ~ ~ r w ~ ~ ~ = m ~ ~ ~ . ~ - - ~ ~ - ~ ~ ~ = = ~ ~ ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ - ~ ~ = ~ ~ = - ~ : = % % L - ~ ~ & . ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - . = : ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " ~ ~ ~ - - ~ ~ m ~ . 7 r ~ = , - , " , .  

nd: Dados não disponíveis; FQ: Frente quente; FF: Frente fiia . , .  
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Análise climatológica detalhada das séries de 4 e NO2 

Neste mexo é efectuada uma análise detalhada da importância dos aspectos clunáticos na 
evolução das concentrações de NO2 e O3 nas estações do Século e de MVelho. 
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Para este trabalho, para além das séries de ozono e de NO1 da estação do Século e de MVelho, 

encontravam-se disponíveis as médias diárias de velocidade e direcção de vento e temperatura 

para o período de 1989 a 1994 para as estações meteorológicas de Lisboa (aeroporto) e Sines. 

Dada a ausência, já referida, de dados de ozono para o ano de 1994 na estação do Século, a 

análise para esta estação cingiu-se ao período 1989- 1993. 

Na Figura B-1 está representada a 

relação entre a temperatura, a 

velocidade do vento e os níveis de 

ozono observados na estação do 

Século entre 1989 e 1993. Com 

excepção para a classe de 

temperaturas entre os 15 e os 20 'C, 

existe urna clara tendência, com 

correlações negativas acima dos 

90%, para o aumento dos níveis de 
Figura B-1 Relação entre a velocidade do vento, a temperatura com a diminuição da 
e os níveis de ozono na estação do Século entre 1989 e 1993. 

velocidade do vento. Se para 

temperaturas elevadas esta tendência 

poderá corresponder a produção fotoquímica local, para temperaturas mais baixas era de esperar 

um decréscimo dos níveis de ozono com a diminuição da velocidade do vento. A redução da taxa 
de ventilação da cidade e a temperatura relativamente baixa deveria conduzir a um incremento dos 

níveis de NO e, como tal, ao consumo de ozono, ao contrário do que se passa. Outros factores, não 

contemplados nesta análise, como a altura da camada de mistura ou a radiação solar poderão 

explicar esta situação. 

Por outro lado, só para situações de velocidade de vento elevadas, neste caso classificadas como 

superiores a 19 kmh-', os níveis de ozono apresentam uma correlação positiva e significativa de 

98% com o aumento de temperatura, embora os níveis máximos observados sejam modestos 

quando comparados com as situações de vento fiaco e temperatura elevada. Para esta situação 

poderão concorrer dois aspectos: por um lado a velocidade do vento elevada aumenta o transporte 

de ozono das regiões suburbanas e rurais para o centro da cidade e, por outro lado, com o aumento 

da turbulência mecânica induzida pelo vento, as concentrações de NO proveniente do trsego 

automóvel diminuem, permitindo a manutenção dos níveis de ozono na cidade. Nas restantes 
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situações as correlações não são significativas. 

Como pode ser verificado pela Figura B-2, os níveis de NO2 crescem de forma consistente 

para qualquer gama de temperatura com a diminuição da velocidade do vento com correlações 

superiores a 95%. Isto significa que com o decréscimo da taxa de renovação do ar e de 

turbulência mecânica os níveis de NO2 sobem por acumulação. 

Na Figura B-3 apresenta-se uma 

análise efectuada para as 

observações em MVelho entre 

1989 e 1994 semelhante a 

anteriormente realizada para a 

estação do Século. Quando a 

velocidade de vento é 

relativamente baixa, inferior a 13 

km.h-', aumento da temperatura Figura B-2 RelaçHo entre a velocidade do vento, a temperatura 
conduz ao aumento dos níveis de e os níveis de NO, na estação do Século entre 1989 e 1993. 

ozono. Esta relação apresenta 

uma correlação positiva superior a 85%. Para velocidades de vento superiores não existe 

correlação entre os níveis de ozono verificados e o aumento da temperatura. No entanto, 

quando a temperatura é relativamente 

baixa, inferior a 20 "C, existe uma 

correlação positiva significativa, 

superior a 86%, entre os níveis de 

ozono verificados e a velocidade do 

vento. Este comportamento pode 

indiciar que os níveis de ozono 

verificados a temperaturas mais baixas 

podem ter origem na redistribuição 

vertical das massas ar promovida pela 

mistura mecânica induzida pelos r - - -  

Figura B-3 Relação entre a velocidade do vento, a 
ventos mais intensos. Por outro lado, 

temperatura e os níveis de ozono na estação de MVelho 

entre 1989 e 1994. a medida que a temperatura sobe, os 

níveis de ozono verificados passam a 

depender mais dos processos fotoquímicos do que do transporte vertical elou advectivo de 
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massas de ar ricas em ozono. Em qualquer circunstância, tal como na estação do Século, os 

níveis de ozono mais elevados são observados para as temperaturas mais altas, tal como seria 

de esperar dada a estreita relação existente entre a temperatura e a produção fotoquímica. 

Na Figura B-4 está representada a relação entre os níveis de NOZ, velocidade do vento e 

temperatura para a estação de MVelho. Como se pode verificar a correlação entre as diferentes 

componentes é bastante baixa, 

excepção feita ao aumento do NO2 

com o decréscimo da velocidade do 

vento para a gama de temperaturas 

inferiores a 16 "C, tal como já 

acontecia para a estação do Século. 

A construção sazonal, Verão e Inverno, 

de rosas de concentração média diária 

(1989-1994) de ozono e NO2 por 8 
Figura B-4 Relação entre a velocidade do vento, a direcções de vento permitiu visualizar o 

temperatura e os níveis de NO2 na estação de MVelho 

entre 1989 e 1994. 
conteúdo médio das massas de ar que 

atingem as duas estações em estudo. 

Na Figura B-5 está representada a rosa 

de concentrações para o Inverno na 
estação do Século. Como pode ser 

verificado, as massas de ar 

provenientes de SE e E são 

particularmente ricas em ozono e 

relativamente pobres em NO2 quando 

comparadas com as massas de ar 

provenientes de outras direcções. Dado 

corresponder a urna situação de 

Inverno, a produção local de ozono 
deverá ser bastante limitada pelo que as 

emissões das zonas industriais do 

BarreiroISeixal, a julgar pelos níveis de 

Figura B-5 Rosa de concentrações médias diárias de 

ozono e NO2 durante o Inverno entre 1989 e 1993 no 

Século. 

NOZ, não influenciam directamente a cidade de Lisboa durante o Inverno. Os níveis de ozono 
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verificados correspondem a transporte de longa distância. É interessante verificar que é de NW 
que provém a massa de ar mais rica em N02. Este massa de ar deverá ser enriquecida em NO2 

a partir das emissões de NO do tráfego suburbano de acesso a cidade à custa do consumo de 
ozono, como sustentam os níveis de ozono relativamente mais baixos nesta direcção. 

I - NO2 ( ~ g - m - ~ )  

! 

Figura B-6 Rosa de concentrações médias diárias de ozono e 
NOz durante o Verão entre 1989 e 1993 no Século. 

Na Figura B-6 está representada 
a rosa de concentrações para o 

Verão na estação do Século. 

Como pode ser veriíicado, as 

massas de ar provenientes de S 

e E são particularmente pobres 

em ozono e NO2 quando 
comparadas com as massas de 

ar provenientes de outras 

direcções. 

Ao contrário da situação de 

Inverno, neste caso existe 
influencia da industria do 

BarreiroISeixal bem como do tráfego da outra margem. Este aspecto é sustentado pelo 

incremento dos níveis de NO2 na direcção SE ao qual corresponde urna retracção dos níveis de 

ozono. De igual forma, de SW e N-NE os níveis de NO2 também são particularmente elevados. 
Trata-se de zonas fortemente industrhkada elou dotadas de uma rede viária densa, da qual se 

destaca a auto-estrada A1 e a Ponte 25 de Abril e acessos. Ao contrário da direcção SE 

verifica-se um incremento dos níveis de ozono nestas direcções o que poderá indiciar produçiio 

fotoquímica na massa de ar que provém do vale e estuário do Tejo. No quadrante Oeste são 

observáveis, particularmente a W e a SW níveis relativamente elevados de ozono quando 

comparados com os níveis provenientes de NW. Este facto poderá ter origem no efeito de 
recirculação induzido pelo desenvolvimento de brisas costeiras. Enquanto de NW as massas de 

ar marítimo são relativamente limpas e associadas a velocidades de vento maiores, as massas 

de ar a W e SW são típicas de situações de brisa sujeitas a um forçamento sinóptico pouco 

intenso e, como tal, situações mais propícias a processos de recirculação e velocidade de vento 

mais reduzidas. 
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Relativamente a MVelho, chama-se 
atenção do facto dos níveis de NO2 

serem bastante baixos e os níveis de 

ozono bastante mais altos do que os 

observados na estação do Século, o 

que obrigou a utilização de duas 

escalas. Esta diferença de 

concentrações já anteriormente foi 

explicada (vide 3.2.2). 

Na Figura B-7 está representada a 

rosa de concentrações para o Inverno 

na estação de MVelho. Como pode Figura B-7 Rosa de concentrações médias diárias de ozono e 

ser verificado, destacam-se duas NO2 durante o Inverno entre 1989 e 1994 em MVelho. 

situações consoante as massas de ar são continentais, do quadrante leste, ou marítimas, do 
quadrante Oeste. No primeiro caso há um claro enriquecimento em Noz, com uma evidente 

retracção dos níveis de ozono. No segundo caso, verifica-se exactamente o contrário, os níveis 

de ozono são mais elevados e os níveis de NO2 são relativamente mais baixos. Tratando-se de 

uma estação costeira, os níveis de ozono observados podem ser explicados pela baixa 

velocidade de deposição deste poluente sobre o mar o que leva as massas de ar marítimo, 

quando poluídas, a possuírem níveis 
. . 

111 8 relativamente elevados de ozono. Por 

outro lado, o relativo empobrecimento 

em NO2 das massas de ar marítimo 

E poderá indiciar alguma actividade 

fotoquímica, apesar das condições 

meteorológicas de Inverno não serem 

favoráveis. 

Na Figura B-8 está representada a rosa 

' I _ _  
I . -.. ,---. 

de concentrações para o Verão na 
, .-.. . estação de MVelho. É de salientar o 

Figura B-8 Rosa de concentrações médias diárias de 
ozono e NO2 durante o Verão entre 1989 e 1994 em 

MVelho. 

claro enriquecimento em ozono das 

massas de ar provenientes de Leste, 

acompanhadas de uma retracção dos 
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níveis de NOz, o que indicia a presença de uma massa ar "madura" onde os processos 
fotoquímicos não locais serão predominantes. Outro aspecto relevante é a presença de níveis 
relativamente elevados de NO2 quer nas massas de ar de Norte quer nas massas de ar de Sul. 
Este facto apenas poderá ser explicado pela influência que, quer o complexo industrial de 
Sines, a Sul quer o polo industrial de Setúbal a Norte, têm sobre esta estação. É de salientar 

que as massas de ar provenientes de E apresentam valores relativamente elevados de NOz de 

Inverno e valores modestos de omno e que, pelo contrário, durante o Verão, com condições 
propícias há produção fotoquimica, apresenta valores relativamente elevados de ozono com um 
claro decréscimo dos níveis de Noz. Outro aspecto que interessa realçar são os níveis de ozono 
provenientes das massas de ar de W que são igualmente elevados de Inverno e de Verão. 
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ANEXO C 

Análise da importância das circulaçóes de mesoscala 

Neste anexo são apresentadas comparações da evolução de alguns parâmetros meteorológicos 

em 6 estações de três sub-regiões consideradas de interesse para a avaliação das circulações de 

mesoscala durante a Lisbex 96: Lisboa, com as estações do Aeroporto e da E q o  98 
(actualmente Parque das Nações), Península de Setúbal, com as estações do Cabo da Malha e 
da Herdade da Mesquita e Costa Alentejana, com as estações de Sines e Beja. Também foram 

usadas as estações meteorológicas da CPPE-Barreiro e Tires - Aeródromo de Cascais. 
'C 
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A evolução temporal da temperatura em estações meteorológicas, diferentemente distanciadas 
da costa ou de massas de água importantes, como o estuário do Tejo, permite observar o seu 
efeito moderador, quer em termos de amplitudes térmicas quer em termos de temperaturas 
médias observadas. Também na humidade específica são observadas diferenças importantes. 

Este efeito está associado ao transporte de ar húmido e relativamente mais fiesco (durante o 

dia) e mais quente (durante a noite) das massas de água com suficiente importância. Por outro 
lado, a uma escala mais alargada, os gradientes térmicos desenvolvidos entre as massas de 
água e as regiões interiores possibilitam a promoção de condições favoráveis à formação de 
circulações de brisa. Soprando inicialmente perpendicularmente à costa, normalmente com uma 

forte componente zonal, este tipo de circulações vê a componente meridional reforçar-se para 

o fim da tarde, h t o  do efeito da força de Coriolis, passando a desenvolver-se 
preferencialmente ao longo da costa. Outro aspecto importante desta circulação em Portugal 
prende-se com facto de se desenvolver geralmente no mesmo sentido da circulação 
geostrófica, o que leva ao reforço da componente horizontal mas eventualmente à perda da 
circulação de retorno, característica das circulações de brisa típicas. 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Horas 

Figura C-1 Evolução média da temperatura em Lisboa 
durante a LisbEx 96. 

Assim, em Lisboa, o padrão de 

evolução de temperaturas entre as 

estações do Aeroporto e da Expo 98 
é significativamente diferente (Figura 

C-1). O máximo de temperatura na 
estação do Aeroporto surge em 
média às 14 horas e é 1,5 "C 

superior ao da estação da Expo 98 

que só surge muito tardiamente, em 

média às 17 horas. 

Por outro lado, a humida.de 

específica na estação da Expo 98 é 

em média 42% superior à do 

Aeroporto (Figura C-2). O padrão de evolução destes dois parâmetros está intimamente 
relacionado com o padrão de circuiações verificados em ambas as estações no período 
considerado (Figura C-3). 
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A presença de uma circulação que 
inclui em parte o estuário e vale do 

Tejo leva ao transporte de ar mais 
húmido e fiesco para os locais 

ribeirinhos, como a Expo 98. A estação 

do Aeroporto já está suficientemente 
afastada do estuário para que esta 

massa de ar mantenha a temperatura e 

o teor de humidade verscado na 

estação da Expo 98. Por outro lado, a 

kente de brisa atinge primeiro a 

estação da Expo 98, com rotação do 

vento para S-SW partir das 13 horas, 

Horas 

Figura C-2 Evolução da humidade especifica em Lisboa 
durante a LisbEx 96. 

mantendo-se a circulação de NE na estação do Aeroporto até às 14 horas, altura em que se 

atinge o máximo da temperatura nesta estação. 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Horas 

Figura C-3 Evolução média da direcção do vento 
em Lisboa durante a LisbEx 96. 

Na estação da Expo 98, a chegada de 
ar mais fiesco vindo do mar e com 

trajecto sobre o estuário mantém a 

temperatura nesta estação 

relativamente baixa e o teor de 

hurnidade elevado face à estação do 
Aeroporto. Cerca das 16 horas o 

regime de ventos já é idêntico em 

ambas as estações, atingindo-se então 

a temperatura máxima na estação da 

Expo 98 às 17 horas. Outro aspecto a 

realçar é o facto da temperatura 

mínima na estação do Aeroporto ser 

em média mais elevada, cerca de 1 O 

C, do que a estação da Expo 98. Este aspecto reflecte-se na evolução da temperatura nocturna 

quase sempre rnais elevada no Aeroporto do que na Expo 98. Este fenómeno poderá estar 

associado ao efeito térmico da cidade. Esta hipótese é ainda reforçada pelo facto da diferença 

de temperaturas mínimas entre a estação de Lisboa Aeroporto e Barreiro CPPE também ser 

cerca de 1 O C .  Por outro lado, a diferença entre os valores mínimos verificados na estação da 
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Herdade da Mesquita, que se encontra sensivelmente a mesma distância do mar que Lisboa 

Aeroporto mas bastante mais afastada do estuário, são superiores a 5 "C, o que demostra 

também a importância do próprio estuário na evolução da temperatura na cidade de Lisboa. 

Como se pode verificar por esta análise, durante a campanha, a cidade de Lisboa apresenta em 

média essencialmente 3 regimes de vento, um nocturno, de NW, um matinal, que se 

desenvolve no vale e estuário do Tejo de N-NE e um terceiro regime, associado a brisa de mar, 

que se desenvolve de W-NW durante a tarde. 

Outro aspecto que interessava investigar era a possibilidade de existência de duas células de 

brisa em Lisboa, uma associada ao estuário e outra a brisa de mar. Para isso foi comparada a 

evolução dos principais parâmetros meteorológicos de interesse nas estações meteorológicas 

de Lisboa Aeroporto, da Expo 98 e do Barreiro - CPPE. No sentido da maximização dos 

eventuais fenómenos de brisa, a análise foi efectuada apenas para o dia 16, escolhido pelas suas 

características sinópticas que deram origem a ventos muito íkaco e temperaturas elevadas na 

região de Lisboa. 

Como se pode verificar na Figura C-4, após o nascer do sol, a direcção do vento nas estações 

meteorológicas consideradas mostra urna circulação divergente sobre o estuário que atinge o 

seu auge no início da tarde, com a estação da Expo 98 a observar ventos de SE, Lisboa 

Aeroporto com ventos do quadrante Leste e a estação do Barreiro CCPE com ventos de NW. 

A esta circulação sobrepõe-se a brisa de mar cerca das 14 horas, com rotação do vento 

0 2  4 6 8 l O U U 1 6 1 8 l O P  

Horas 

Figura C-4 Evolução da direcção do vento na 

zona de Lisboa no dia 16, LisbEx 96. 

O 2 4 6 8  I0 U  14 16 1% P P 

Horas 

Figura C-5 Evolução da velocidade do vento na 

zona de Lisboa no dia 16, LisbEx 96. 
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progressivamente para o quadrante Oeste associada a uma intensificação da velocidade do 

vento (Figura C-5). Ao fim da tarde, como é característico da costa portuguesa, devido a força 

de Coriolis, o escoamento de Oeste passa a um regime de N-NW perfeitamente estabelecido 

em todas as estações. Assim, caso as condições meteorológicas o propiciem, Lisboa pode ficar 

sujeita a duas células de brisa, uma que se desenvolve durante a manhã associada ao estuário 

do Tejo e outra, mais intensa e que se sobrepõe à primeira, associada a brisa de mar e com 

expressão máxima durante a tarde. 

Na Península de Setúbal, a comparação entre os dados colhidos na estação do Cabo da Malha 

e da Herdade da Mesquita mostra claramente em média um gradiente térmico bastante mais 

atenuado no Cabo da Malha do que na estação da Mesquita (Figura C-6). 

De igual forma, também o teor em húmidade se mostra mais elevado no Cabo da Malha do que 

na Estação da Mesquita, em particular, durante o dia (Figura C-7). 

U 2 4 6 8 10 12 14 16 18 10 22 
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Figura C-6 Evolução da temperatura na 
Península de Setúbal durante a LisbEx 96 

Figura C-7 Evolução da hurnidade 
específica na Península de Setúbal durante 

a LisbEx 96 

A análise da componente zonal da velocidade do vento em ambas as estações permite 

confirmar a importância das circulações de mesoscala, nomeadamente, das circulações de brisa 

(Figura C-8). Repare-se, no entanto, que embora a componente zonal na estação da do Cabo 

da Malha comece a crescer cerca das 9 horas, na estação da Herdade da Mesquita esse 

aumento só se verifica cerca de uma hora depois o que deverá corresponder ao tempo 

necessário a fi-ente de brisa a percorrer a distancia que separa as duas estações. Por outro lado, 

a estação do Cabo da Malha a componente meridional do vento sofie uma alteração 

significativa a partir das 14 horas h t o  da rotação do vento induzida pela força de Coriolis 
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(Figura C-9). Pelo contrário, na Herdade da Mesquita a componente meridional mantém-se 
praticamente constante o que significa que a rotação do vento imposta pela força de Coriolis 

na Costa da Península de Setúbal, não chega a atingir de forma significativa a estação da 

Herdade da Mesquita. 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Zl ii 

Horas 

Figura C-8 Evolução da componente zona1 da 
velocidade do vento (m.sh1) na Península de 

Setúbal durante a LisbEx 96. 
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Figura C-9 Evolução da componente meridional 
da velocidade do vento (m.s-') na Península de 

Setúbal durante a LisbEx 96. 

Na Costa Alentejana, pela análise dos dados observados nas estações de Sines e Beja, é 

possível concluir que, tal como no Cabo da Malha e na Expo 98, a influencia da massa de água 
conduz a um efeito moderador nas amplitudes térmicas diárias e a aumentos consideráveis nos 

teores de humidade (Figura C-10 e C-1 1). As amplitudes térmicas máximas verificadas durante 

Rgwa C-10 EvoluqW da tmpemtum na Costa 

AlmFgejma durmte a L&b& 96. 
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Figura C-11 Evoluç80 da humidade 

especifica na Costa Alentejana durante a 
LisbEx 96. 
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a campanha entre as duas estações são em média superiores a 10 O C. 

Também os valores mínimos verificados são atenuados, sendo em média 2,l "C mais elevados 

em Sines do que em Beja. Relativamente aos teores em hurnidade, verificaram-se níveis em 

média 32% mais elevados em Sines do que em Beja. 

O crescimento da componente zonal do vento a partir das 8 horas da manhã em Sines é 

acompanhado por um aumento do teor em hurnidade o que demostra a entrada da brisa 

relativamente cedo, nesta estação. No entanto, trata-se de uma estação situada a 100 m da 

linha de costa e como tal sujeita de forma intensa a influencia da atmosfera marinha (Figura C- 

12 e C-13). Ao fim da tarde, a componente zonal do vento em Beja atinge o mesmo nível da 

verificada em Sines, o que poderá indiciar a chegada do ar marítimo a Beja. Repare-se que este 

nível máximo da componente zonal é atingido em Beja cerca de duas horas mais tarde do que 

em Sines o que deverá corresponder ao tempo que a fiente de brisa leva a atingir Beja. A 
componente meridional cresce em ambas 'as estações partir das 9 horas da manhã, só voltando 

a decrescer a partir das 17 horas em ambas as estações acompanhada da diminuição da 

componente zonal do vento. 
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Figura C-12 Evolução da componente zonal do 
vento (m.s-') na Costa Alentejana durante a 

LisbEx 96. 

Figura C-13 Evolução da componente meridional 
do vento (rn.s-') na Costa Alentejana durante a 

LisbEx 96. 
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