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ARIA Impact é um software de interface clara

desenvolvido para avaliação do impacto em longo

prazo ocasionado por emissões (gases e

partículados) de atividades industriais, tráfego

veicular e fontes difusas. O sistema é destinando

para os reponsáveis em  decisões na área

ambiental, gerando resultados que podem ser

comparados com normas regulatórias da qualidade

do ar, assim como também pode ser utilizado para

avaliações de riscos à saúde e propagação de odor.

> ARIA Impact é um modelo do tipo gaussiano 

de segunda geração que considera a topografia,

situações de calmaria, conversão de NO/NO2 

e os efeitos de construções urbanas.

ARIA Local modela poluição atmosférica em

condições de pequenas escalas em ambientes

industriais e urbanos para emissões contínuas ou

acidentais considerando dados detalhados de

obstáculos (edificações, topografia, etc). O

software pode ser utilizado em aplicações de

menores escalas meteorológicas como usinas de

energia eólica, construção de estruturas ou

avaliação de qualidade do ar interior.

> ARIA Local é uma ferramenta baseada em

modelo de Dinâmica dos Fluídos Computacional

(CFD) dedicado ao ambiente atmosférico,

incluindo modelagem 3D não-estacionária de

escoamentos multi-fásicos, turbulência e

dispersão atmosférica

ARIA Wind é uma ferramenta para planejamento

de parques eólicos e previsão de produção durante

operação. Baseado na avaliação de fontes de

energia disponíveis pode ser utilizado estimar o

potencial de energia eólica, otimizando o projeto

do parque e determinando a variabilidade de

produção de energia. Utilizando conexões em

tempo real de dados meteorológicos previstos

permite uma confiável previsão da produção das

turbinas.

> ARIA Wind é baseado em um modelo 3D que

utiliza campos de vento adaptado a aplicações

de energia eólica, integrando dados

meteorológicos (diversos tipos de estações),

topografia (inclusive complexa), uso do solo e

obstáculos.
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ARIA Risk é um software 3D de avaliação de riscos

industriais ligado à dispersão de gases tóxicos

(acidente de estocagem, ruptura de canalização,

fumaça de incêndio, etc). Este programa gera

mapas de concentrações instantâneas ou integrais

e de deposição permitindo a determinação de

limites de segurança e zonas de exposição críticas

(comparação aos valores limiares: efeitos letais ou

irreversíveis). ARIA Risk pode ser integrado a um

sistema de alerta.

> ARIA Risk é baseado nos modelos de cálculos

3D para a meteorologia e a dispersão (modelo

puff ou de partículas) e leva em consideração à

topografia complexa, os efeitos das construções

no escoamento e condições de vento muito

fraco.

ARIA Industry é um software que possibilita as

indústrias o conhecimento do impacto de suas

atividades na qualidade do ar, através da simulação

de cenários de emissão reais ou virtuais. 

O programa simula em 3D a dispersão atmosférica

de poluentes (gases ou partículados) provenientes

de fontes canalizadas e/ou fugitivas, considerando 

de maneira detalhada a topografia, o efeito das

construções no escoamento, e diversos dados

meteorológicos simultâneos (superfície e altitude)

medidos ou simulados (previstos).

> Destinado as indústrias, empresas de consultoria

e comitês de gestão da qualidade do ar nas

zonas industriais, ARIA Industry é um software

de avaliação detalhada dos riscos crônicos, que

integra um modelo de dispersão lagrangiana 3D.

Quando inserido como ferramenta 

computacional do sistema ARIA View, com

conexão a monitoramento de emissões e dados

meteorológicos, permite produzir em tempo real

mapas detalhados do impacto de uma área

industrial.
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ARIA regional é um sistema completo de análise e

de previsão da poluição atmosférica em escala

regional e urbana, para os poluentes primários e

secundários, com um modelo fotoquímico de

última geração. O programa compreende um

conjunto de módulos permitindo avaliar e

administrar as emissões de poluentes atmosféricos

por fontes variadas: industrial, tráfego

automobilístico, fontes naturais. Utilizado em

modo diagnóstico, este sistema permite a 

compreensão de episódios de poluição

anteriormente ocorridos. Em modo cenário, ele

permite testar e avaliar o impacto de medidas

destinadas a melhorar a qualidade do ar (controle

de tráfego, limitação/redução de emissão

industrial, composição de combustível,...)

> Em modo de previsão, através da utilização de

um modelo meteorológico de previsão em

mesoescala, ARIA Regional fornece informação

sobre a qualidade do ar em até 48 horas

simuladas (Ozônio, Dióxido de Nitrogênio,

material Particulado). 

RegionalRegional

ARIA View é um sistema de vigilância da qualidade

do ar que utiliza modelagem contínua conectada a

estações de medição no parque industrial. Ele

permite aos gestores ambientais das indústrias

acompanharem a evolução da qualidade do ar em

tempo real ao redor de sua área, com o intuito de

informar regularmente às autoridades competentes

e à comunidade interessada o impacto de sua

atividade industrial no ambiente atmosférico. 

ARIA View possibilita aos responsáveis da

produção prognosticar a qualidade do ar local em

função das condições meteorológicas e de

emissões previstas, assim evitando episódios

críticos de poluição.

> Conectado online aos sensores meteorológicos 

e aos valores de emissão, este constitui então

um verdadeiro sistema de gestão da qualidade

do ar.
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Para necessidades particulares (cobertura

meteorológico de eventos esportivos, defesa

civil, cobertura de operações militares,

monitoramento de edificações...) ARIA

Technologies configura e instala sistemas

específicos, baseados nos programas

desenvolvidos por nossa equipe ou em módulos

de domínio público. 

Desse modo, para o CNES, ARIA Technologies

desenvolveu um sistema operacional permitindo

o cálculo do impacto das emissões por cada

lançamento do ARIANE 5 na qualidade do ar. 

> No domínio da defesa, ARIA propõe também

estruturas baseadas em arquiteturas paralelas

para programar ferramentas de resposta em

tempo real a um ataque terrorista em meio

urbano, ou ferramentas de previsão

meteorológica de alto desempenho. 
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