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Resumo : No presente estudo, uma avaliação do modelo de dispersão atmosférica CALPUFF foi 
realizada. O experimento adotado para avaliar a performance do modelo gaussiano foi o Over-
Land Alongwind Dispersion, desenvolvido no estado de Utah, Estados Unidos, pelo National 
Oceanic and Atmospheric Administration. O teste foi realizado com a liberação de quantidades 
conhecidas do contaminante Hexafluoreto de enxofre ao longo de uma linha perpendicular a 
direção prevalecente do vento. Os modelos de transporte e dispersão de contaminantes na 
atmosfera são ferramentas importantes para avaliar as influências antropogênicas no ambiente. 
Existem atualmente diversos tipos de modelos de dispersão e de maneira geral, os modelos 
gaussianos fornecem interpretações adequadas para a maioria das avaliações habitualmente 
realizadas, razão pela qual têm sido utilizados por agências ambientais e industrias, em âmbito 
mundial. O CALPUFF é um modelo não estacionário que simula a dispersão de contaminantes e 
transformações de espécies químicas na forma de Puffs a partir do momento em que são 
liberadas de fontes poluidoras. As simulações foram empregadas para uma camada limite 
planetária neutra. Os resultados do CALPUFF sugerem uma satisfatória concordância do 
processo de transporte turbulento, de um efluente atmosférico liberado por uma fonte em linha, 
quando comparados com os resultados experimentais. 

 
1 Introdução 

Os modelos de transporte e dispersão de contaminantes na atmosfera são 
ferramentas importantes para avaliar as influências antropogênicas no ambiente. Na maioria 
das vezes, as emissões atmosféricas podem contribuir com a alterações da qualidade do ar 
no ambiente industrial, urbano e rural. Existem atualmente diversos tipos de modelos de 
dispersão e de maneira geral, os modelos gaussianos fornecem interpretações adequadas 
para a maioria das avaliações habitualmente realizadas, razão pela qual têm sido utilizados 
por agências ambientais e industrias, em âmbito mundial. O principal objetivo deste trabalho 
é avaliar o desempenho do modelo CALPUFF em comparação com um experimento de 
liberação de contaminantes. O CALPUFF é um software de estado da arte em dispersão de 
contaminantes na atmosférica. Como parte de um estudo para desenvolver um sistema para 
modelar a qualidade do ar em condições dependentes do tempo e para licenciamento 
ambiental, a Sigma Research Corporation (SRC) desenvolveu o modelo de dispersão 
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CALPUFF incluindo programas e modelos relacionados, como o modelo meteorológico 
CALMET. Os modelos CALMET e CALPUFF são revisados e melhorados periodicamente, 
como parte de um trabalho conjunto da Interagency on Air Quality Modeling (IWAQM), 
United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) e empresas privadas nos 
Estados Unidos e exterior. O sistema do modelo CALPUFF tem três componentes 
principais: CALMET, CALPUFF e CALPOST, e ainda um grande conjunto de programas de 
pré-processamento, criados para realizar a ligação entre o modelo e o conjunto de dados 
meteorológicos e geofísicos disponíveis (SCIRE et al., 2000, p. 20).  

Em poucas palavras, o CALMET é um modelo meteorológico que desenvolve 
campos horários de velocidade do vento e da temperatura em uma grade tridimensional, 
incluindo campos bidimensionais de altura da camada limite planetária e características 
superficiais (SCIRE et al., 2000, p. 30). Neste sistema o modelo CALMET estabelece as 
variáveis micrometeorológicas a partir dos dados meteorológicos de superfície (estação 
meteorológica) e de dados de altitude (radiossondas) que estabelece o perfil atmosférico 
para a grade do sistema CALPUFF. O CALMET utiliza parametrizações, com base em 
balanço superficial de radiação solar, para a determinação dos parâmetros e fluxos 
turbulentos, tais como: fluxo calor sensível, fluxo de calor latente, comprimento de Monin-
Obukhov, velocidade de fricção, velocidade convectiva, entre outros para simular a 
dispersão de contaminantes (HOLTSLAG e VAN ULDEN,1983, p. 518).  

O CALPUFF é um modelo não estacionário que simula a dispersão de contaminantes 
e transformações de espécies químicas na forma de Puffs a partir do momento em que são 
liberadas de fontes poluidoras. O espalhamento a partir do centro de massa dos Puffs, nas 
três direções cartesianas, é representado por uma distribuição gaussiana com característica 
lagrangeana.  Os parâmetros de escala turbulenta gerados pelo CALMET e a variação 
temporal e espacial nos campos meteorológicos, são explicitamente incorporados na 
distribuição dos Puffs durante o período de simulação e ao longo do domínio. Os principais 
arquivos de saída do CALPUFF contêm concentrações horárias e demais períodos 
determinados em receptores locais ou de grade. Após a simulação, o módulo CALPOST é 
utilizado para processar estes arquivos, produzindo tabelas e gráficos que sumarizam os 
resultados da simulação (SCIRE et al., 2000, p. 25). 

Além do CALMET, CALPUFF e CALPOST, o sistema de modelamento de dispersão 
atmosférica possui pré-processadores, que realizam a ligação entre o sistema CALPUFF e 
outros modelos (SMERGE, READ62, CTGPROC, TERREL, MAKEGEO), bem como a 
preparação de dados de topografia e cobertura do solo para o CALMET. A figura 1 mostra o 
sistema CALPUFF e suas ligações com modelos e processadores (DEGRAZIA et al., 2007, 
p. 295) 

 

2 Experimento 
O experimento Over-Land Alongwind Dispersion (OLAD) foi conduzido de 8 a 25 de 
setembro de 1997 na localidade de Dugway (U.S. Army Dugway Proving Ground), no West 
Desert Test Center, que está localizado no centro-oeste do estado de Utah, 
aproximadamente 1300 m acima do nível do mar. O OLAD foi desenvolvido pelo National 
Oceanic and Atmospheric Administration. O objetivo principal do teste, foi adquirir 
informações do deslocamento longitudinal da nuvem de contaminantes sobre distâncias de 
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2-10 km. O objetivo secundário do experimento, foi determinar a uniformidade lateral da 
dispersão da nuvem, de uma fonte em linha, perpendicular à direção principal do vento 
(BILTOFT et al., 1999, p. 5). No total foram onze ensaios ao longo de 18 dias. 
 

Figura 1: Sistema CALPUFF de modelagem atmosférica. 

 
Fonte: Degrazia, 2014. 

O teste foi realizado com a liberação de quantidades conhecidas do contaminante 
SF6 (Hexafluoreto de enxofre) ao longo de uma linha perpendicular a direção prevalecente 
do vento. As liberações foram realizadas por sistemas de disseminação montados em um 
caminhão. O sistema de disseminação produziu a liberação de 1,5 kg/min de emissão, por 
uma distância de 10 km (fonte em linha de 10 km), sobre a linha vermelha da figura 2. 
Foram realizadas três liberações, a 3 metros do nível do solo, de no máximo 15 minutos, ao 
longo das três horas do experimento. A nuvem de contaminantes foi transportada na direção 
dos analisadores de concentração. As amostras de concentração foram obtidas, usando-se 
três linhas de amostragem paralelas às fontes em linha, nas distâncias de 2, 5 e 10 km – 
linhas verdes da figura 2 - espaçados de 100 em 100 metros. Os amostradores produziram 
médias de concentrações de 15 minutos, necessárias para a determinação da uniformidade 
da nuvem ao longo da linha de amostragem. 

Para a medição das variáveis meteorológicas foram instaladas oito estações de 
medição PWIDS (Portable Weather Information and Display System) e oito estações SAMS 
(Surface Atmospheric Measurements Systems). As PWIDS obtiveram dados meteorológicos 
à 2 metros do solo, de velocidade do vento, temperatura, umidade relativa e direção do 
vento, com resolução de 10 segundos. Já as estações SAMS, proveram medições 
meteorológicas à 10 metros do solo, com frequência de aquisição de 15 minutos. Além 
destas estações, foram liberados em horários determinados pelos realizadores, balões 
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meteorológicos (radiossondas) para estabelecer o perfil atmosférico. A rugosidade 
superficial aerodinâmica do terreno (z0), foi estabelecida pelo método de inspeção, 
observando que o solo do local de teste é formado, principalmente, por barro seco liso, com 
presença escassa de gramas e arbustos - z0 = 0,03 metros. 

 

2 Avaliação da Modelagem Atmosférica 
A região avaliada compreende uma área total de 100 km2 (10 km x 10 km) – grade 

computacional, em azul na figura 2, com espaçamento de 500 metros. Esta área 
compreende o local de emissão, a região de localização dos amostradores de 
contaminantes e as estações meteorológicas de superfície e altitude. A topografia da região 
foi incorporada à área de domínio do modelo, por intermédio do uso de imagens de satélite. 
Estes dados permitem inserir na modelagem uma topografia de 90 metros de resolução 
espacial, de forma a descrever satisfatoriamente a influência topográfica na dispersão de 
contaminantes. Os dados digitais de elevação do terreno foram disponibilizados pela NASA 
(National Aeronautics and Space Administration). 

 

Figura 2: Área de estudo de realização do experimento e da modelagem atmosférica. 

 
Fonte: Degrazia, 2014. 
 

A performance do modelo foi estabelecida a partir da comparação dos níveis de 
concentrações superficiais com o experimento de liberação do gás traçador SF6. O ensaio 
escolhido para simular foi o dia 15 de setembro de 1997, com a camada limite planetária 
neutra, em razão de uma velocidade do vento significativa de 10 m/s. O período de 
amostragem considerado na simulação foi de 3 horas. O CALPUFF considera fonte em 
linha por uma aproximação de várias fontes de volume ao longo do comprimento da linha.  
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Tabela 1: Resultados do modelo CALPUFF em comparação com o experimento. 

Amostrador Distância do 
Amostrador (m) 

Concentração 
Experimento (µg/m 3) 

Concentração 
CALPUFF (µg/m 3) 

Amostrador 1 2000 2,59 1,27 
Amostrador 2 2000 3,79 1,23 
Amostrador 3 2000 2,48 1,23 
Amostrador 4 2000 2,81 1,20 
Amostrador 5 2000 3,45 1,33 
Amostrador 6 2000 2,45 1,26 
Amostrador 7 2000 2,76 1,18 
Amostrador 8 5000 1,48 0,33 
Amostrador 9 5000 1,17 0,32 
Amostrador 10 5000 1,16 0,30 
Amostrador 11 5000 1,14 0,29 
Amostrador 12 5000 1,30 0,28 
Amostrador 13 5000 1,41 0,26 
Amostrador 14 5000 1,74 0,23 
Amostrador 15 5000 1,31 0,23 
Amostrador 16 5000 1,15 0,24 
Amostrador 17 5000 1,38 0,24 
Amostrador 18 5000 1,38 0,25 
Amostrador 19 5000 1,33 0,26 
Amostrador 20 5000 1,44 0,26 
Amostrador 21 5000 1,43 0,25 
Amostrador 22 5000 1,60 0,23 
Amostrador 23 10000 0,31 0,17 
Amostrador 24 10000 0,35 0,15 
Amostrador 25 10000 0,30 0,14 
Amostrador 26 10000 0,34 0,14 
Amostrador 27 10000 0,46 0,12 
Amostrador 28 10000 0,50 0,12 
Amostrador 29 10000 0,47 0,10 
Amostrador 30 10000 0,47 0,09 
Amostrador 31 10000 0,47 0,09 
Amostrador 32 10000 0,54 0,09 
Amostrador 33 10000 0,52 0,09 
Amostrador 34 10000 0,27 0,10 
Amostrador 35 10000 0,50 0,10 

Fonte: Degrazia, 2014. 
 

Na tabela 1 os resultados medidos e computados de concentração superficial 
atmosférica são apresentados. A figura 3 mostra o diagrama de espalhamento das 
concentrações superficiais atmosféricas previstas e observadas. Os resultados do 
CALPUFF apresentam uma tendência de sub previsão das concentrações atmosféricas. Os 
índices estatísticos foram estabelecidos na comparação entre experimento e modelo. Foram 
calculados o erro normalizado médio (ENM), tendência fracional (TF), desvio padrão 
fracional (DPF), coeficiente de correlação (COR) e fator de 2 (FA2) (HANNA, 1989, p. 1385). 
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Os índices estatísticos mostram boa concordância dos resultados, especialmente para o 
índice de correlação.  

 
4 Conclusões 

A avaliação do modelo CALPUFF é estabelecida a partir da comparação entre o 
fenômeno natural da dispersão atmosférica e a simulação do modelo. A versão corrente do 
CALPUFF aceita somente informações meteorológicas horárias e prevê somente 
concentrações atmosféricas no intervalo mínimo horário. Como resultado, a previsão do 
modelo não pode ser comparada diretamente com os dados de concentração do 
experimento estabelecidos numa frequência de amostragem superior (15 minutos). Mesmo 
assim, a presente simulação sugere uma satisfatória concordância do processo de 
transporte turbulento de um efluente atmosférico liberado por uma fonte em linha. A 
limitação de médias horárias resulta do fato de que o CALPUFF tradicionalmente tem sido 
usado em aplicações de regulação da agência ambiental americana, que lidam com 
emissões rotineiras e constantes de industrias, na avaliação de impactos ambientais por 
intermédio do modelo. Nestes casos a variável predominante de interesse é a média horária 
de concentração de contaminantes. O experimento OLAD contou com emissões de no 
máximo 15 minutos, por três vezes no intervalo de 3 horas de simulação. Esta é uma das 
possíveis razões de discordâncias entre modelo e experimento, e está associado ao fato de 
que o CALPUFF considera somente emissões horárias. Uma segunda possibilidade de 
discordância é retratada em (CHANG et al., 2003, p. 464) que argumenta que existe muita 
variabilidade espacial de direção e velocidade do vento. A dificuldade reside no fato de 
simular o transporte e a dispersão de contaminantes em áreas planas com montanhas na 
vizinhança. 

Figura 3: Resultados do CALPUFF em comparação com o experimento. 

 
Fonte: Degrazia, 2014. 
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Tabela 2: Índices estatísticos do experimento OLAD de acordo com os dados da tabela 1. 
Modelo ENM TF DPF COR  FA2 

CALPUFF 2,35 1,08 0,77 0,91 0,06 

Fonte: Degrazia, 2014. 
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