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A qualidade do ar: Uma questão
prioritária de saúde ...
2003: onda de calor no verão no Oeste
Europeu
Cerca de 30 000 mortes prematuras na
Europa atribuídas as concentrações de
Ozônios, incluindo 15 000 na França
O estudo de APHEKOM (2011) em 25
cidades européias (39 M de habitantes)
afirma que a ultrapassagem a cada ano
dos valores limites definidos pela OMS
para PM2.5 está ligado à 19 000 mortes
prematuras.

Poluente

Valores da diretriz da OMS

PM10

50 µg/m3 média diária
20 µg/m3 média anual

PM2.5

25 µg/m3 média diária
10 µg/m3 média anual

O3

100 µg/m3 média em 8 horas

NO2

40 µg/m3 média anual
200 µg/m3 média em 1 hora

Valores guia da OMS para Ozônio,
Partículas (PM10, PM2.5), dióxido de
SO2
enxofre e dióxido de nitrogênio:
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20 µg/m3 média diária
500 µg/m3 média em 10 minutos

… suportada por uma regulamentação imposta
•

•
•
•

Diretiva unificada da Qualidade do ar: 2008/50/CE
Poluentes

Diretiva QA 2008/50/CE

PM10

50 µg/m3 média diária não deve exceder mais que 35 vezes por ano
40 µg/m3 média anual

PM2.5

Índice de exposição com base na média diária
25 µg/m3 média anual (20µg/m3 em 2020)

O3

120 µg/m3 média em 8 horas não deve exceder mais que 25 dias por ano

NO2

40 µg/m3 média anual
200 µg/m3 média em 1 hora não deve exceder mais que 18 vezes por ano

SO2

350 µg/m3, média horária não deve exceder mais que 24 vezes por ano
125 µg/m3 média diária não deve exceder mais que 3 vezes por ano

Relatório anual sobre as ultrapassagens e os planos de ação de longo prazo e de
urgência
Restrições Financeira (multas) em caso de não cumprimento pelo estado membro
Informação obrigatória ao público
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Implantação na France
•

Não cumprimento dos valores limites para PM10 e NO2 em diferentes zonas
geográficas e áreas de medição

•

Implementação do “Plano de Partículas” destinado a reduzir as emissões de PM2.5
em 30% até 2015

•

Desenvolvimento de Plano de Proteção da Atmosfera em 30 cidades

•

Criação de um instrumento legal exigindo a implementação de medidas de gestão
de urgência em caso dos valores limites de curto prazo para o Ozônio, PM10 e o
NO2 serem ultrapassados

•

Definição de regras de início das ações de gestão não mais baseadas nas
observações das estações, mas sim na previsão
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Novos desafios para a modelagem

Implementação de modelos numéricos para descrever e
prever o processo evolutivo das espécies químicas na
troposfera: o modelo CHIMERE e o sistema PREV’AIR
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2003: primeiros passos para o PREV’AIR

•
•

•

Experiência de previsão da qualidade do ar lançada
em 2003: A onda de calor de verão!!
Suporte de rotina para Ministério responsável de
Ecologia para a gestão de episódios:
• Capacidade operacional demonstrada
• Desempenho validado
• Perpetuação do sistema em um plano de ação do Ministério
Rápida expansão do sistema para mapear os campos de concentração para o
monitoramento em tempo quase real de sua evolução
• Combinação dos resultados da modelagem e das observações
• Estabelecimento de um banco de dados de observações em “tempo real”
• Elaboração de uma rotina de “mapas analisados” para o dia anterior e o próprio dia
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As expectativas do sistema PREV’AIR
 Um sistema operacional que contribui para o dispositivo nacional de monitoramento
da qualidade do ar
 Apoiar e reforçar a rede francesa de monitoramento da Qualidade de Ar (~27
associações regionais (AASQAs))
 Previsão: desde 2003, a informação ao público e as medidas de urgência são
implantadas com base na previsão
• Poluentes regulamentados: O3, NO2 e PM
• Escala Global / Europa / França
• 3 dias de prazo
 Monitoramento: regiões pouco ou não cobertas por estações de medição fixas
• Mapas criados a partir de dados de medição locais de AASQA: Conecta quase
em tempo real em 350 a 700 estações
• Integração da medição e da aproximação numérica Análises
 Circulação diária de informação via Internet (www.prevair.org)
• Acesso livre, grande publico  Mapas de previsão / observações / análises
• Acesso restrito, usuários registrados  Dados numéricos
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A plataforma de modelagem do PREV’AIR
Campos
meteorológicos
vento, temperatura …
1. Previsão meteorológica
2. Tratamento dos dados de entrada
3. Modelos de qualidade do ar:
• Chimere (CNRS/INERIS)
• Mocage (METEOFRANCE)
4. Pós-processamento:
• Combinar observações e
simulações

Modelos de transportequímicos
Gases químicos
Aerossóis
advecção, turbulência
Deposição seca e úmida
Concentrações horárias:
gás (O3, NO2, CO, SO2…)
aerossóis (PM10, PM2.5, poeira…)

PósPós-processamento
Mapas, pontuação de Análises – correção
estatística das previsões

DCO - 08/09/2004 - titre - 8

Dados de entrada
•Condições de contorno
•Emissão
•Ocupação do solo

CHIMERE no PREV’AIR
• Domínios
 resolução horizontal:
 resolução vertical:

Europa
França
0.5°x 0.5°
0.15° x 0.1°
8 níveis desde a superfície até 500 hPa

• Dados meteorológicos
 GFS (NOAA) / Arpege (MeteoFrance)
 MM5 (WRF) (36km, 18km)

• Condições de contorno
 Valores mensais a partir de modelos globais
LMDzINCA (O3,CO,CH4,VOC …)
GOCART (PM, dust …)

• Emissões
 Produzidos pelo programa da ONU EMEP
(informações regulamentares de emissões Européia)
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Previsão no PREV’AIR: www.prevair.org
 Emitir as previsões cada manhã antes das 8
horas.

 Pico e média diária para:
J+0, J+1, J+2
 Poluentes: O3, NO2, Partículas em suspensão
(PM10, PM2.5 e poeira desértica)
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Gestão do fluxo de dados de observação

Base de dados europeias:
•Ozoneweb
Ozoneweb (NRT)
•Airbase
Airbase

Requête

Transfert
Requête

Base de dados do banco de dados francês:
•BASTER
BASTER (NRT)
•BDQA
BDQA
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PREV’AIR vs. observações:
avaliação do desempenho
1. Indicadores estatístico


Biais, RMSE, correlação ...

2. Séries temporais


Comparação com as observações in-situ
próxima ao tempo real (BASTER,
Ozoneweb)

3. Tabelas de contingência
•

De acordo com as normas francesas e
europeias (180 µg/m3 e 240 µg/m3 O3

4. …
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PREV’AIR + observações = desde previsões sofisticadas e mapas
analisados
 Analises: assimilação de
dados
•BUT: Para ter a melhor representação
possível , injetando as informações
fornecidas pelas observações.

 Adaptação estatística:

• Correções das previsões resultantes do
aprendizado pelo erros anteriores.

 Conjunto de previsão:
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 Combinação das previsões dos modelos
Prev’Air de acordo com seu desempenho
geográfico.

PREV’AIR e os usuários



~65 contas de usuários
 ~ 35 AASQA
 ~ 10 associações italianas
 ~ 15 agências ambientais
européias,
laboratório/universidades
 projetos de pesquisa europeus
(Géomon, Promote, Mégapoli ,…)
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PREV’AIR e os usuários

+ « France Télévisions » no âmbito do
acordo assinado em 2005 com o
Ministério do meio ambiente
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PREV’AIR e os usuários
• Fornecimento de dados digitais Prev’Air para as
previsões locais e regionais
2D para mapeamento
3D para condições de contorno de subdomínios regionais

DCO - 08/09/2004 - titre - 16

PREV’AIR e os usuários
•

Previsões para DOM-TOM (colônias francesas):
Problemática específica ligada as poeiras desérticas
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PREV’AIR e os usuários
• Apoio as campanhas cientificas de medição
• Caso das megalópoles de Paris em 2010 para a realização de planos
de voos.
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Apoio aos poderes públicos em caso de episódio de poluição
Aprofundamento da análise dos episódios para o Departamento de Ecologia a fim de
identificar as razões e as alavancas de controle



Exemplo do episódio de PM10 de janeiro de 2009: Episodio de poluição
excepcional sobre o efeito de condições meteorológicas estáveis e frias

Analise de cenários de redução de emissões com o
intuito de estimar o impacto dos fluxos
transfronteiriços, ou ainda, a parte das emissões
ligadas a queima de madeira e do transito

Concentrações diárias máximas de
PM10 no período de 30/12/2008 a
20/01/2009
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Cenários

trânsito

•

Apoio aos governos para a busca de estratégias
de controle as emissão de longo e curto prazo


Representação do “ganho” em concentração de
PM10 (% de redução) de acordo com diferentes
estratégias



Cenário “trânsito”: circulação alternada de veiculo



Cenário “aquecimento”: eliminação do uso de
combustíveis de madeira
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Queima de madeira

Desafios futuros: melhorar a qualidade das previsões (2012)


Refinamento dos inventários de emissões: 1x1km2



Dados meteorológicos da ultima geração dos modelos meteorológico de mesoescala
(AROME/MétéoFrance) : 2.5x2.5 km2



Beneficio da aumento das capacidades de cálculo
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INS

Desafios futuros: integrar na previsão o impacto de acontecimentos
Erupção do Eyjafjallajökull, Islande, abril 2010)
excepcionais
Observação LIDAR, SIRTA, Paris, Abril de 2010

Previsão da pluma de cinzas na Europa
Previsões PREV’AIR, SIRTA, Paris, Abril de 2010
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Desafios futuros: aperfeiçoar a consideração das emissões
especificas para melhorar a previsão
• Queima de biomassa impactando fortemente os PM e Ozônio
• Emissões relacionadas as práticas agrícolas (pulverização de amônia)

Exploração de dados de observação de satélite
(fogo) ou de modelos específicos (pulverização)

Image modis
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Desafios futuros: integrar as observações de satélites
• Espessura óptica de aerossóis (AOT)
• Concentrações de certos poluentes atmosféricos (ozone, NO2)
• Assimilação de dados
• Limites: frequência de dados e cobertura espacial –
Disponibilidade de satélite não dedicados a qualidade do ar
• Um caminho promissor para tratar as zonas sem cobertura de um
dispositivo no solo

AOT chimere
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AOT polder

