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Uwoâtkq

Qualidade do Ar – novas ferramentas para guiar ações de melhoria

Solução de Qualidade do Ar Vaisala
� Rede de alta densidade
� Instrumentos e tecnologias
� Solução Completa
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TRANSPORTETRANSPORTE ENERGIAS RENOVÁVEISENERGIAS RENOVÁVEIS QUALIDADE DO ARQUALIDADE DO AR

Ogvgqtqnqikc"("Ogkq"CodkgpvgOgvgqtqnqikc"("Ogkq"Codkgpvg

METEOROLOGIAMETEOROLOGIA
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TENDÊNCIAS MUNDIAIS 

Dez 2019



Rqnwkèçq"fq"Ct<Rqnwkèçq"fq"Ct<
Ockqt"Tkucq"Codkgpvcn"rctc"c"Ucûfg"fc"RqrwncèçqOckqt"Tkucq"Codkgpvcn"rctc"c"Ucûfg"fc"Rqrwncèçq

�� Redução na expectativa de Redução na expectativa de 
vida em 1 a 2 anosvida em 1 a 2 anos

�� Nas áreas urbanas mais de 80% das Nas áreas urbanas mais de 80% das 

�� Mais de 5 milhões de pessoas Mais de 5 milhões de pessoas 
morrem prematuramente a morrem prematuramente a 
cada anocada ano
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�� Nas áreas urbanas mais de 80% das Nas áreas urbanas mais de 80% das 
pessoas estão expostas a níveis que pessoas estão expostas a níveis que 
excedem os limites da OMSexcedem os limites da OMS

�� Número de mortes vai Número de mortes vai 
dobrar até 2050dobrar até 2050

�� Ameaça maior para as crianças e Ameaça maior para as crianças e 
os mais velhosos mais velhos �� Impactos na saúde ainda Impactos na saúde ainda 

sendo estudados.sendo estudados.

Dez 2019



Cèùgu"rctc"wo"ct"ocku"nkorq"g"rguuqcu"ocku"ucwfâxgku

Rncpglcogpvq"wtdcpq"g"tgikqpcnRncpglcogpvq"wtdcpq"g"tgikqpcn

Ngikuncèçq"swg"chgvc"cu"hqpvgu"fg"rqnwkèçqNgikuncèçq"swg"chgvc"cu"hqpvgu"fg"rqnwkèçq

•• Rtkpckrcku"rqnwgpvguRtkpckrcku"rqnwgpvgu
•• Fkuvtkdwkèçq"tgikqpcnFkuvtkdwkèçq"tgikqpcn

© Vaisala

AQT400AQT400

Guhqtèqu"fktgckqpcfqu"fwtcpvg"grkuôfkqu"fg"Guhqtèqu"fktgckqpcfqu"fwtcpvg"grkuôfkqu"fg"
swcnkfcfg"fq"ct"twkoswcnkfcfg"fq"ct"twko

Nkokvct"c"gzrqukèçq"fg"rguuqcuNkokvct"c"gzrqukèçq"fg"rguuqcu
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•• Fkuvtkdwkèçq"tgikqpcnFkuvtkdwkèçq"tgikqpcn
•• Xctkcèçq"vgorqtcnXctkcèçq"vgorqtcn
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Q"pqxq"rctcfioc"pq"oqpkvqtcogpvq"fc"swcnkfcfg"fq"ct

Ngikuncèçq"Gwtqrgkc"Ngikuncèçq"Gwtqrgkc"⁄⁄
Fktgcvkxg"422:1721GEFktgcvkxg"422:1721GE

Métodos indicativos já podem ser Métodos indicativos já podem ser 
utilizados para suplementar a rede utilizados para suplementar a rede 
convencional de monitoramento da convencional de monitoramento da 
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convencional de monitoramento da convencional de monitoramento da 
qualidade do arqualidade do ar



Ngikuncèçq"Gwtqrgkc"⁄ Fktgcvkxg"422:1721GE
Métodos indicativos podem ser utilizados para suplementar Métodos indicativos podem ser utilizados para suplementar 
a rede convencional de monitoramento da qualidade do ara rede convencional de monitoramento da qualidade do ar
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Cxcnkcèçq"vêcpkcc"fqu"ugpuqtgu"cqorccvqu"
fg"swcnkfcfg"fq"ct
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Gpvgpfgpfq"c"swcnkfcfg"fq"ct"?"Tgfg"fg"cnvc"fgpukfcfg
Composição, principais poluentes urbanos e industriais

� NO2 / CO / SO2 / O3 - CONFIG. INDICDA PARA MONITORAMENTO DE VIAS
� NO2/ CO /  SO2 / H2S – CONFIG. INDICADA PARA MONITRAMENTO INDUSTRIAL
� TODAS AS CONFIGURAÇÕES PODEM SER ACRESCIDAS DE PM10 E PM2,5

Distribuição regional
� Fenômeno local = condições climáticas + fontes de emissão locais
� Poucos analisadores de alta precisão = pouca quantidade de dados

Variação temporal
� Amostragem ≠ tomada de decisões táticas em tempo-real

© Vaisala

� Amostragem ≠ tomada de decisões táticas em tempo-real
� Monitoramento densificado em tempo real = alertas e dados para previsão

9

Dez 2019

convencional suplementar MET + AQ



Tgfgu"uwrngogpvctgu"fg"swcnkfcfg"fq"ct

Rede convencional Rede suplementar de 
alta densidade

Meteorologia + Qualidade do Ar 

© Vaisala
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• Tipicamente as medições da 
qualidade do ar são feitas com 
estações fixas de monitoramento 
terrestres, que custam muito

• Estas estações só podem representar 
uma área muito limitada

• O conceito AQT400 permite redes 
de medição densas mas 
econômicas

• A melhoria do monitoramento da 
qualidade do ar também melhora a 
modelagem e a previsão da 
qualidade do ar

• Também pode ser usado para 
alertar as pessoas sobre possíveis 
riscos à saúde

• As condições meteorológicas afetam 
a qualidade do ar e a qualidade do ar 
afeta o clima.

• Os transmissores AQT400 podem ser 
conectados com o WXT530 para 
obter uma imagem mais completa dos 
fenomenoss

• Isso melhora a previsão da qualidade 
do ar

Dez 2019



Kpuvtwogpvqu"fg"swcnkfcfg"fq"ct"fc"Xckucnc

Fácil de implantar
� Compacto, wireless & energia solar

Baixa manutenção
� Intervalo anual & feita no campo

AQT400

WXT530

WXT530

© Vaisala

Desempenho próximo a referência
� Desempenho verificado para os principais poluentes urbanos

11

Meteorologia + Qualidade do Ar

AQT400

concept

Dez 2019
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Ugpuqtgu"cqorccvqu"fg"swcnkfcfg"fq"ct"Xckucnc"rctc"
tgfg"fg"oqpkvqtcogpvq"uwrngogpvct
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Mede até 4 gases:
NO, NO2, SO2, CO, O3 e H2S

Mede até 4 gases além de Material 
Particulado PM2.5 e PM10

Dez 2019



Ogfkèçq"fqu"icugu"rqnwgpvgu

� O AQT400 tem 4 células eletroquímicas para medir gases

� Reação de oxirredução nas células eletroquímicas

� A corrente elétrica = concentração dos gás poluente

© Vaisala12/19/2019 14

� Algoritmo Vaisala = compensação dos efeitos da temperatura, 
umidade e oxidação da célula

� Desempenho otimizado =  custo-beneficio bastante atraente

Dez 2019



Eênwncu"gngvtqswîokccu

� Reação de oxirredução dos gases 
poluentes nas células eletroquímicas

� A reação gera uma corrente elétrica 
(tipicamente 1 e- gerado por molécula 
do gás)

� A sensibilidade para os diferentes 
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� A sensibilidade para os diferentes 
gases é obtida utilizando camadas 
catalíticas e filtros

� A corrente elétrica é proporcional a 
concentração dos gas poluente

Dez 2019
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Cniqtkvoq"fg"cqorgucèçq"fc"ogfkèçq"fq"CSV622

Ogfkèçq"fq"
ugpuqt"fg"

vgorgtcvwtc

Ogfkèçq"fq"
ugpuqt"fg"
jwokfcfg

Cniqtkvoq"fg"cqorgpucèçq"
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Ogfkèçq"fktgvc"fq"ugpuqt

Jkuvôtkcq"fg"
gpxgnjgckogpvq"

fc"cênwnc"
gngvtqswîokcc

Jkuvôtkcq"fcu"
cqpcgpvtcèùgu"

ogfkfcu

Ukpcn"cqttkikfq

Cniqtkvoq"fg"cqorgpucèçq"
fc"ogfkèçq"fq"CSV622
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Ogfkèçq"fq"Ocvgtkcn"Rctvkcwncfq
� Mede tamanhos das partículas dispersão óptica

� Quantidade de luz dispersa = tamanho da particula

� Algoritmo Vaisala = compensação dos efeitos da humidade

� Amostras de 1 minuto em intervalos de 5 a 10 minutos Contador de Partículas
à Laser

© Vaisala12/19/2019 18Dez 2019



Eqpvcfqt"fg"Rctvîcwncu"ä"Ncugt"⁄ RO407 g"RO32

� Mede a concentração e a distribuição dos tamanhos das 
partículas >0,3 µm

� Para cada particula ocorre uma dispersão de luz, a 
quantidade de luz dispersa é proporcional ao tamanho da 
particula

© Vaisala12/19/2019 19

particula

� O algoritmo de compensação da medição é aplicado para 
calcular a concentração de PM2.5 e PM10 levando em conta 
os efeitos da humidade do ambiente 

Dez 2019



Ugpuqt"ôrvkcq"fg"rctvîcwncu

� Mede a quantidade de luz dispersada

� A fonte de luz é típicamente LED ou 
diodo laser

© Vaisala12/19/2019 20

diodo laser

� A contagem de partículas ou o sinal é 
convertido massa das partículas 

Dez 2019
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Rctcogvtqu"ogvgqtqnôikcqu"cvtcxêu"fq"YZV752

� É possível conectar o WXT530 diretamente 
ao AQT400

� O WXT530 é um sensor multiparâmetros 
meteorológicos que mede até 6 diferentes 
variáveis: temperatura, humidade, pressão, 

© Vaisala

variáveis: temperatura, humidade, pressão, 
velocidade do vento, direção do vento e 
chuva

� Os dados meteorologicos podem ser 
visualizados no software Vaisala Network 
Manager NM10 ou no software Beacon Cloud 
junto com os dados de qualidade do ar

22
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Uqnwèçq"fg"tgfg"fg"oqpkvqtcogpvq"Xckucnc

Baseado no software Vaisala Network Manager NM10
� Software modular para redes pequenas e grandes
� Rede de monitoramento e gerenciamento dos dados na mesma plataforma

© Vaisala
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Ilustração
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Uqhvyctg"fg"oqfgncigo"fg"swcnkfcfg"fq"ct"
HOK/GPHWUGT
� Enfuser pode ser implementado sem 

necessariamente haver o conhecimento prévio das 
fontes de emissão

� O inventário de emissões, em qualquer nível de 
detalhe, ainda pode ser incluido na modelagem

� A modelagem é baseada na dispersão física dos 
poluentes (em 3D), utilizando os dados 

© Vaisala
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poluentes (em 3D), utilizando os dados 
meteorologicos e de relevo

� A qualidade e confiabilidade individual de cada 
sensor pode ser configurada no modelo de 
assimilação

� O transporte químico de longo alcance dos 
poluentes pode ser considerado ao incluir modelos 
específicos como o SILAM

Dez 2019



Uqnwèçq"cqorngvc"fg"swcnkfcfg"fq"ct

OQFGNCIGO"
HOK"GPHWUGT

Interfaces web para 
disseminação da 

informação

XCKUCNC"PGVYQTM"
OCPCIGT"PO32

TGFG"FG"OQPKVQTCOGPVQ"
EQO"UGPUQTGU"FG"SWCNKFCFG"

FQ"CT"G"OGVGQTQNłIKEQU

© Vaisala
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DCPEQ"FG"FCFQU

Análise do modelo e 
previsão da 

qualidade do ar
Disseminação 
direta para o 

cidadão

• Aquisição de dados
• Gestão operacional e 

de manutenção da rede

UGTXKFQT"RCTC"
CRNKECVKXQU

Acesso aberto, 
padrão API

Dez 2019



Uqnwèçq"rctc"ckfcfgu"itcpfgu"g"rgswgpcu

Cidades grandes com infraestrutura já existente

� Fácil de implementar 

� Rede suplementar de alta densidade ao custo 
de uma estação de referência

Cidades pequenas sem infraestrutura

� Estabelecer uma rede de monitoramento 

� Rede de monitoramento ao custo de 
uma estação de referência 

© Vaisala

� Os dados integrados medição de todas 
estações

� A solução completa de um mesmo 
fornecedor

26Dez 2019



Tgfg"fg"oqpkvqtcogpvq"qrgtcckqpcn
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Sensores AQT420 instalados

Coleta de dados pelo Vaisala NM10

Modelo de qualidade do ar the alta resolução

MLA Dez 2019



Vgcpqnqikc"NKFCT"g"
Qhgtvc"fg"Rtqfwvqu
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Oqpkvqtcogpvq"go"uîvkqu"Kpfwuvtkcku"⁄ Kfgpvkhkccèçq"
fg"rctvîcwncu"go"uwurgpuçq
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Uqnwèùgu"fg"Oqpkvqtcogpvq"Ogvgqtqnôikcq"g"
Codkgpvcn
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Sensores de solo e serviço de 
detecção de descargas atmosféricas.

Estações Meteorológicas.
Sensores para 
monitoramento 
Diversos, como pressão 
atmosférica, Velocidade e 
direção do vento, qualidade 
da água, etc.
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