
Sistema de monitoramento
contínuo da qualidade do ar
de uma área industrial
A qualidade do ar de regiões industriais é um assunto cada vez mais
abordado pelos seus responsáveis, em particular devido às novas
restrições regulamentares e ambientais.

Levando em conta essa realidade, ARIA Technologies desenvolveu um
sistema operacional confiável e eficiente, chamado ARIA View, que
permite a indústria um acompanhamento contínuo da qualidade do ar
ao redor de sua área, com o intuito de disponibilizar uma visão
completa e precisa do impacto da atividade industrial no ambiente
atmosférico.  Igualmente, a indústria pode decidir utilizar o ARIA View

para produzir informação necessária às autoridades
competentes.

O programa ARIA View fornece o monitoramento de poluentes
convencionais como SO2, NOx, PM, CO2, Dioxina, e também
de outros parâmetros (odor, plumas quentes, etc).  

ARIA View possibilita aos responsáveis dos empreendimentos
prognosticar a qualidade do ar local em função das condições
meteorológicas e emissões previstas. Essa capacidade de
antecipação concede à indústria a possibilidade de responder
em conformidade e de programar operações excepcionais.
Essa é uma das principais vantagens do ARIA View, que se
baseia na modelagem em tempo real e prognóstica.  Desta
forma, ARIA View pode ser considerado um autêntico sistema
operacional de gestão da qualidade do ar. 

Além disso, ARIA View integra um módulo específico para
monitoramento da qualidade do ar composto com detalhada
representação em 3D da planta industrial. Este é
particularmente importante para a segurança das equipes e
das atividades, em que a boa qualidade do ar seja necessária.

A eficiência de certos processos industriais depende diretamente da
qualidade desse recurso (indústrias de cosméticos, biotecnologias,
microeletrônicas, etc.), o que torna ARIA View muito rentável pois
permite a otimização dos processos de produção.

Características do ARIA View: :

> Automático: funciona de maneira independente 

> Contínuo e em tempo real: os cálculos são rápidos, onde 30 minutos
são simulados tipicamente em menos de 5 minutos, mesmo para os
modelos mais avançados

> Flexível e potente: o software pode ser relativamente simples
(modelo gaussiano) ou mais elaborado (modelo langrangiano 3D
levando em conta os obstáculos)

> Multifuncional: monitoramento automático, simulação de episódios
passados, previsão, integração de dados (concentração média,
deposição e percentil durante um período) 
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Resultados 

• Tabela de
concentrações
máximas calculadas
na zona de estudo e
em pontos receptores
específicos (estações
de medição e pontos
críticos)

• Alerta em caso de
exceder um valor
limiar

• Mapa de
concentração e de
deposição

• Cálculo automático
dos valores
estatísticos
escolhidos (ex.:
médias mensais ou
anuais, percentil)

• Simulação de
episódios particulares 

• Backup dos dados

• Simulação de
episódios com
emissões fictícias 

• Integração
automática dos
resultados na
intranet ou extranet

Em

complemento

• Inventário das
emissões na
vizinhança da
instalação

• Relatório da
qualidade do ar

• Estudos de episódios
particulares e
cenários

• Atualização do estudo
de impacto e de
riscos à saúde

• Definição de um
possível programa de
monitoramento

Monitoramento

na rotina

Modelagem da
dispersão atmosférica a
partir de:

• Medidas de emissão
(ligação com o
sistema de aquisição
de dados) ou dados
mais recentes
disponíveis (valores
nominais calculados
ou deduzidos das
últimas medidas
regulamentares
efetuadas) 

• Dados meteorológicos
em tempo real,
obtidos a partir de
medidas efetuadas no
empreendimento ou
previstas por um
modelo de previsão
meteorológica 

• Execução automática
do modelo de
dispersão configurado
para a região
industrial, usando a
descrição geográfica
precisa do terreno e
dos edifícios

• Poluição de fundo da
região

uma solução

desenvolvida 

por peritos

• Qualidade e
confiabilidade dos
resultados
assegurados pelo
monitoramento
particular durante os
seis primeiros meses 

• Acompanhamento da
comunicação do
sistema para com os
residentes e
administração

• Assistência
telefônica

• Auditoria no local
efetuada diversas
vezes por ano.

ViewView

FicheARIAViewBRnov2011:FicheARIAViewFRNov06V4  16/11/11  11:16  Page2


