
Resumo  

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema integrado especialmente vocacionado para 

a modelação da produção, transporte e dispersão de poluentes fotoquímicos em regiões costeiras - 

sistema MAR - Modelo Atmosférico Regional. Neste sistema, os campos das variáveis meteorológicas 

necessários ao modelo fotoquímico de dispersão são gerados por um modelo mesometeorológico.  

Foi incluida a descrição detalhada, não só do sistema desenvolvido e respectivos modelos 

integrantes, mas também a sua aplicação à região de Lisboa para uma situação sinóptica típica de 

Verão. Baseado nesta situação de referência, foi efectuado um exercício inédito em Portugal das 

perspectivas de controlo e gestão da qualidade do ar em termos de ozono.  

Outra vertente, fundamental para a aplicação do sistema MAR, passou pelo desenvolvimento de uma 

base de dados de emissões baseada na discretização espacial, para o nível concelhio, do inventário 

de emissões CORINE AR. Verificou-se ainda a necessidade do desenvolvimento de uma base de 

dados de emissões com maior discretização espacio-temporal e pela inclusão das emissões 

biogénicas.  

A aplicação do sistema evidenciou a existência de uma zona de convergência onde os níveis de 

ozono atingidos poderão ultrapassar os Valores Guia da legislação em vigor. O facto de não se poder 

validar os resultados do sistema, demostra a incapacidade da actual rede de monitorização para 

avaliar a qualidade do ar prevalecente na região.  

A análise dos cenários de emissões demostraram que, no caso de aumento de emissões de VOC e 

NOx, como será de esperar, o controlo da poluição fotoquímica passa preferencialmente pelo controlo 

das emissões de NOx.  

Abstract  

This work describe the implementation of an integrate system specially designed for the 

simulation of photochemical pollutants production, advection and dispersion in coastal 

regions - system MAR. In this system, the meteorological fields input needed to the 

photochemical dispersion model are generated by a mesometeorological model.  

The description of the system and the models used on it are included. The application of the 

system MAR to the Great Lisbon Area for a typical meteorological Summer situation is also 

described. With this base case, a simulation of emissions scenarios have been made to 

study the possibilities of air quality control, specially for ozone.  



A spacial discretization over the Portugal 1985 CORINE AIR emissions inventory until the 

municipality level was performed and utilized as emission input data base. It was verified that 

the emissions inventory have to include a more spacial and time discretization and expanded 

in order to include the biogenic emissions.  

Some features of the wind fields generated areas where the ozone concentration might 

exceed the Guide Value of Portuguese Legislation. A validation campaign is essential to 

verify the Sintra convergence area. The actual monitoring pollutants network is not 

appropriated to do that.  

The analysis of the emissions scenarios show that, in case of increase VOC and NOx 

emissions, like it is expected, the control of the photochemical pollutants, specially ozone, 

have to pass by the NOx emissions control.  


