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Definições

Uma fonte pode ser definida como um objeto geométrico através do
qual um fluxo mássico de substâncias é emitido na atmosfera
Um inventário de emissões é uma descrição quantitativa das
substâncias emitidas na atmosfera, geradas por fontes
antropogênicas ou biogênicas
Um inventário de emissões deve:
• Levar em consideração todas as fontes
• Ser homogêneo no período de estudo
• Ser realizado com uma metodologia documentada

Os diferentes tipos de
fontes
•

Fontes pontuais: são identificadas individualmente, por exemplo chaminé
por chaminé: correspondem a fontes fixas onde as emissões são
canalizadas e em quantidade importante. Estas são tratadas como um
objeto geométrico pontual, possuindo parâmetros termodinâmicos (altura,
diâmetro, velocidade de saída, temperatura) a fim de tratar a emissão da
pluma.

•

Fontes linha: correspondem a vias de comunicação (rodovias, vias
férreas, vias marinhas, vias aéreas…) e são utilizadas para representar os
efeitos das fontes móveis. Estas são descritas por linhas.

•

Fontes Áreas: são utilizadas para representar agregação de todas as
fontes que não as pontuais e linhas. São incluídas as fontes domésticas,
as emissões difusas do tráfego urbano, as zonas industriais sem
inventários precisos, as florestas, as zonas agrícolas… Estas serão
representadas por polígonos.

Substâncias

Cette liste va dépendre de l’objectif de réalisation de l’inventaire :
• Acidificação, eutrofização e transformações fotoquímicas: SO2, NOx,
NH3, NMVOC (total ou especiado), CO
• Mudanças Climáticas: CO2, CH4, N2O, HFC, SF6
• Metais Pesados (Efeitos a saúde): Arsenic (As), Cadmium (Cd),
Chrome (Cr), Copper (Cu), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Lead (Pb),
Sélénium (Se), Zinc (Zn)
• Produtos Orgânicos Persistentes (POP): Trichloroetileno (TRI),
Trichloroetano (TCE), Tetrachloroetileno (PER), Dioxinas e furanos
(Diox), Hidrocarbonetos Policiclicos Aromáticos (HPA),
Polychlorobiphényls (PCB) et Hexachlorobenzène (HCB)
• Partículas: partículas totais em suspensão (PTS), partículas finas
(PM10, PM2.5 et PM1.0)

Nomenclaturas

• A identificação das fontes de emissão utilizam uma nomenclatura
(código) relacionada as atividades emissoras:
• A Classificação SNAP: Selected Nomenclature for Air Pollution
01 – Combustão na indústria de energia
02 – Combustão externa indústrial
03 – Combustão na indústria de manufaturados
04 – Processos de produção
05 – Extração e distribuição de combustíveis fósseis
06 – Uso de solventes e outros produtos
07 – Transporte rodoviário
08 – Outras fontes móveis e maquinaria
09 – Processos de resíduos e eliminação
10 – Agricultura, florestas
11 – Outras fontes e sumidouros

Cadeia de tratamento
das emissões
“Line”

“Point
”

“Area”

Inventory
data

(ton/year)

SPACE
DISAGGREGATION

Modulation profiles
(daily, weekly, yearly)

TIME
MODULATION

2.5

2

Formaldeide
Acetaldeide

1.5

Aldeidi superiori
Chetoni

1

Etilene
0.5

NMVOC SPECIATION
& PM DIM. CLASSES

3
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Alcani (B.R.)
Latifoglie
Alcani (A.R.)

Conifere

HOUR

Auto

2

Aromatici (B.R.)

1.5

Aromatici (A.R.)

1

Olefine (B.R.)

0.5

Olefine (A.R.)
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Isoprene

12

mese

Monoterpeni
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Speciation &
dimensional
profiles
Hourly
gridded &
speciated
emissions

Modulação temporal
Para cada SNAP e/ou cada fonte, é possível definir as modulações
temporais seguintes:
 Uma modulação horária durante o dia
 ex : Modelagem de picos horários de tráfego, …
 Uma modulação diária em uma semana
 ex : Diminuição da atividade humana no fim de semana, …
 Uma modulação mensal no ano
 ex : Influência da sazonalidade na produção de energia…
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Consideração das emissões
não-locais
 É impossível realizar um inventário
detalhado (fonte por fonte) sobre um
domínio de 1500*1500 km
 Para conhecer as reais concentrações de
ozônio em 1 ponto, é necessário considerar
as emissões não-locais de certos poluentes
primários
 COVs: tempo de vida variável ~ entre
algumas horas (isopreno) e 10 dias
(propano)
 Os COVs podem ser transportados em
centenas de kilômetros -> poluição
transfronteiriça
 Utilisação de um inventário global

(LS)

(RS)
(LcS)

Os inventários
de grande
escala
 Inventário global RETRO
RETRO::
 RE
RE--analysis of the TROpospheric
chemical composition over the past 40
years (2000)
 http://retro.enes.org/reports/D16_final.pdf
 Inventário construido pelo The
Emission Assessment Model (TEAM)
 Dados de emissão em resolução de:
0.5°*0.5° ~ 50*50 km
 Espécies presentes no inventário,
utilizadas nas reações fotoquímicas:
CO, COVs, NOx
 As emissões antrópicas são dados
com classificação SNAP

Os inventários
de grande
escala
 Inventário global EDGAR
EDGAR::
 Emission Database for Global
Atmospheric Research (2005):
 http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
 Dados de emissão em resolução:
 3 resoluções possíveis:
 1°, 0.5° ou 0.1°
 10 km de resolução a melhor
 Espécies: CO, NMVOCs, NOx, SO2, NH3
 Classificação NFR/CFR (IPCC) das emissões:
 Correspondência com a classificação SNAP
 Metodologia: Informações estatísticas sobre atividades humanas, aplicação de fatores de
emissão

Os inventários
de grande
escala
 Inventário continental VOCA (2008)
 Inventário das emissões obtidas no
projeto SAEMC (South American
Emissions, Megacities and Climate)
 http://www.cgrer.uiowa.edu/VOCA_emis
 Dados de emissões em resolução:
0.10833° ~12 km
 Espécies: NOx, SO2, CO, NH3, Black
Carbon, Organic Carbon, NMVOC,
PM10, PM2.5
 Sem classificação SNAP, mas a
especiação dos VOCs é dada
 Resulta da combinação de campanhas
de medidas e de outros inventários
(incluindo EDGAR)

Comparação
qualitativa
 Espécies presentes, data, resolução, classificação:
 RETRO: 2000
 NOX, NMVOC, CO ; ausência de SO2, NH3, aerossóis
 Resolução 0.5°
 Classificação SNAP das emissões
 EDGAR: 2005
 NOX, NMVOC, CO, SO2, NH3 ; ausência de aerossóis
 Resolução 0.1°
 Classificação NFR das emissões; equivalência com SNAP
 VOCA: 2000-2008
 NOX, NMVOC, CO, SO2, NH3, Black Carbon, Organic Carbon
 Resolução 0.1083°
 Presença de uma especiação recomendada de NMVOC; busca de uma
classificação das emissões por setor de atividade.

Comparação quantitativa:
RETRO, Escala Grande

Comparação quantitativa:
EDGAR, Escala Grande

Comparação quantitativa:
VOCA, Escala Grande

Comparação quantitativa:
RETRO, Escala Regional

Comparação quantitativa:
EDGAR, Escala Regional

Comparação quantitativa:
VOCA, Escala Regional

Comparação quantitativa:
RETRO, Escala Local

Comparação quantitativa:
EDGAR, Escala Local

Comparação quantitativa:
VOCA, Escala Local

Escolha de um inventário de grande
escala
 Uma escolha dupla será realizada:
 EDGAR
EDGAR:: Para as espécies gasosas ( CO, NMVOC, SO2, NOx, NH3 )
 VOCA
VOCA:: Somente para as espécies de partículas
 Estes são os inventários de grande escala com as melhores resoluções possíveis: ~ 10 km
 EDGAR possui uma classificação por setor de atividades
 Este não é o caso do VOCA
 A especiação dos COVs é possível com o EDGAR
 Especiação não é necessária para os Aerossóis -> utilização do VOCA é possível
 Não há a espécie NH3 no VOCA (exceto no Chile)
 VOCA é um inventário estritamente terrestre
 Nenhum dado sobre as regiões marítimas
 Ao contrário, EDGAR possui dados offshore (tráfego marítimo, plataformas… )

As emissões
biogênicas
A base de dados MEGAN

Guenther et al., 2006

• LAI : Leaf Area Index (Indice de área foliar)
• Grade Global:
• Longitude: 8571 pontos, de -179.97°
179.97° a 179.96°
179.96°
• Latitude: 3333 pontos, de -56.97°
56.97° a 82.96°
82.96°
• Resolução: 150’’ = 2’30’’ = 1/24 °
• Produto de média diária de observação MODIS
• MODIS = Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
• Ano Base: 2003
• Unidade do Leaf area index: m2.mm2.m-2
Leaf Area Index : May

Leaf Area Index : November

As emissões
biogênicas
A base de dados MEGAN

Guenther et al., 2006

• Uma base de dados de fatores de emissões (EF: Emission factor ou Fator de Emissão)
• Na mesma grade que os indices de área foliar
• Utiliza uma base de dados estática, ano de referência 2000
2000--2001
• Espécies:
• Isopreno, alphaalpha-pineno, betabeta-pineno
• Mirceno, sabineno, limoneno, delta3delta3-careno, oo-cimeno, NO
• Considera todos tipos de vegetação:
• Broadleaf and needle trees
• Shrubs…
• Unidade dos Fatores de Emissão: mcg/m2/hora

Emission factor :
Isoprene

Emission factor :
Alpha-pinene

As emissões biogênicas
necessárias para o CHIMERE
• As emissões de isopreno, alpha
alpha--pineno, betabeta-pineno, limoneno, oo-cimeno e NO são calculadas a partir dos
dados do modelo MEGAN

•
•
•
•

ER: taxa de emissão de uma espécie, em mcg.m
mcg.m--2.h2.h-1
EF: fator de emissão nas condições padrões do dossel, em mcg.m
mcg.m--2.h
2.h--1
Gamma: coeficiente de atividade que considera os desvios das condições padrões do dossel
Rho: fator que leva em consideração a produção e as perdas no dossel

• Condições padrões:
• T: 303 K ; LAI: 5m2.m5m2.m-2
• PPFD (Photosynthetic Photon flux density) : 1500 mcmol.m
mcmol.m--2.s2.s-2
• Rho = 1
• O modelo MEGAN fornece os fatores de emissão e os indíces de área foliar numa malha global, que
posteriormente é projetada na grade de cálculo do Chimere
• As emissões biogênicas horárias são calculadas utilizando a temperatura em 2m e a radiação do modelo
meteoroloógico WRF
• As emissões de terpeno e humuleno
são setadas para zero.

As emissões biogênicas
no CHIMERE
Emissões de isopreno
(Escala Local)

Coerentes com as
zonas de florestas
(em verde na figura)
08/05/2011 0h UTC
08/05/2011 12h UTC

Realização
de um inventário local
1a etapa: definir a zona onde será realizado
o inventário mais detalhado
É inútil realizar um inventário detalhado muito
distante da zona de interesse (Rio de
Janeiro)
 Résolução muito grosseira
 Muito dados a coletar
No domínio RS e LcS, onde as resoluções são
de maior resolução (9 e 3 km), realizar um
inventário detalhado irá melhorar a
representação das fontes
 As células de grade de cálculo são
mais resolutas que as do inventário
global (10 km para EDGAR, 12km para
VOCA)
Os domínios RS e LcS, são focados no
estado do Rio

Escala Regional (RS)

Escala Local (LcS)

Realização
de um inventário local
 Estado do Rio de Janeiro -> quais
regiões?
 Região metropolitana
 Norte Fluminense (incluindo a
zona de Macaé)
 Médio Paraíba (incluindo a zona
de Volta Redonda)
 Por que?
 Muitas fontes industriais
 Tráfego importante
 Alta densidade populacional
…
 Devemos avaliar com mais precisão
outras regiões?

Fontes Pontuais

 Inventário das fontes industriais de 2007 (INEA):
 Mais de 1800 fontes
Emissions
SO2
NO2
NO
(kton/yr)
 Processo de atualização Point
4487.5 344.1 1031.6
Line
9.4
0.0
0.0
a ser realizado
3D
581.4
0.1
0.3
Total
5078.3
344.2
1031.9
 Dados suplementares
a coletar

NOx

CO

PM10

TPM

Methane

NMHC

THC

VOC

2928.6

977.2

442.8

82.4

525.6

238.4

446.4

24.5

1.6

40.4

218.7

290.1

13177.0

0.0

69.2

531.8

79.1

35.4

54.8

61.4

56.8

0.0

567.3

1105.4

3090.0

1538.2

736.0

797.9

13258.3

1.6

676.9

1855.8

Fontes Linha:
CARUSO, um modelo de tráfego
CARUSO : CAR Usage System Optimisation
CARUSO é um modelo matemático que tem como objetivo estimar os fluxos de veículos em
uma rede de transporte. Os dados de entrada nesse modelo são os seguintes:
- Contagens em certos pontos da rede
- Uma matriz origem/destino
Os fluxos podem ser partidos em
diversas categorias de veículos
(carros, veículos comerciais, ônibus,
etc.) onde são posteriormente
somados baseados no conceito de
veículos equivalentes.

As velocidades médias nos
links serão importantes
resultados secundários

Zona
Nó
Link

O/D
fluxo

Fluxo em
um link

Uma rede é composta de links, nós e zonas

Fontes linhas:
TREFIC, um modelo de emissões de
tráfego
TREFIC vai utilizar os
resultados do CARUSO,
e um banco de dados de
fatores de emissões
para calcular as
emissões de poluentes
para cada um dos links
da rede.

TREFIC

Emissões

Dados de tráfego

 Novos dados de tráfego foram transmitidos:
transmitidos:
 6000 pontos de contagem
 Os dados de contagem são especificados em
diversos períodos
 7h
7h--10h: horário de pico da manhã
 10h
10h--17h: entre picos
 17h
17h--20h: horário de pico do fim de tarde
 Volume total diário
 Estes dados serão utilizados pelo CARUSO
 Dados utilizados pelo TREFIC
 Fatores de emissões e curvas de sucateamento dos
veículos: CETESB
 Frota: DENATRAN / DETRAN (repartição na cidade)
 Curva de mortalidade da frota: SINDIPECAS

Année

Comptages Brins routiers

2003

804

543

2004
2005
2006
2007
2008
2009

731
1275
912
1115
1115
334

509
927
644
733
705
246

Outros dados

 Outras fontes linhas:
 Portos: superintendência dos portos
 Aeroportos: INFRAERO ( LTO, descrição da frota)
 Fontes difusas:
 Dados estatísticos e cartográficos: CEPERJ
 Energia: secretarias relacionadas
 Agricultura: anuárioa do IBGE
 Tráfego difuso: Agência Nacional de Petróleo (ANP)
 ARIA trabalhará com o CITEPA sobre a realização do inventário local
 Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique

Perguntas?

5 septembre 9h

… até as concentrações

Da meteorologia…

as emissões

