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MODELAGEM E SIMULAÇÃO
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1 Introdução

A poluição atmosférica é um grande problema de saúde e meio ambiente a nı́vel mundial. A
exposição a poluentes atmosféricos pode ocasionar agravamento de doenças respiratórias e car-
diovasculares. Além disso, em 2017, a poluição do ar foi atribuı́da a 9% das mortes no mundo
[1].

Em estudos que tratam da poluição do ar, é pertinente o ponto de vista de que os sistemas
ambientais em geral possuem dimensões extensas e estão sujeitos a eventos de distintas naturezas
constituı́dos por fenômenos complexos. Ao buscar as essências desses fenômenos, a modelagem
matemática tem muito a contribuir para o entendimento de sistemas naturais. A partir de um mo-
delo matemático é possı́vel obter descrições e estudos preditivos, que podem colaborar para a
elaboração de ações que visem zelar pela saúde humana e preservar o ambiente natural [2].

Tendo em vista esse contexto, por meio de equações diferenciais ordinárias, este trabalho teve
como objetivo modelar o ciclo do ozônio troposférico, com vistas a descrever a variação temporal
da concentração do óxido nı́trico (NO), do dióxido de nitrogênio (NO2) e do ozônio (O3) observada
em dados de concentrações de NO, NO2 e O3 disponı́veis no sistema QUALAR da CETESB [3].

O ozônio troposférico é formado de acordo com as seguintes reações fı́sico-quı́micas [4]:

NO2 + h ν
k1

−−−−→ NO + O(3P ) (1)

O(3P ) + O2

k2
−−−−→ O3 (2)

NO + O3

k3
−−−−→ O2 + NO2 (3)

em que a reação (1) refere-se a fotólise do dióxido de nitrogênio, a reação (2) diz respeito à
formação do ozônio e (3) descreve o consumo do ozônio por sua reação com o óxido nı́trico, for-
mando novamente o dióxido de nitrogênio. Ademais, em (1), (2) e (3) os parâmetros ki (i = 1, 2, 3)
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denotam as “constantes” cinéticas das referidas reações que representam a influência tanto das
substâncias precursoras quanto da temperatura e da radiação solar global [5, 6].

2 Modelo Matemático

Teoricamente, a dinâmica da cinética quı́mica das reações (1), (2) e (3) é dada pelo seguinte
sistema de equações diferenciais ordinárias no tempo [7]:

d [O(3P )]
dt

= k1 [NO2] − k2 [O(3P )]

d [NO]

dt
= k1 [NO2] − k3 [NO] [O3]

d [NO2]

dt
= k3 [NO] [O3] − k1 [NO2]

d [O3]

dt
= k2 [O(3P )] − k3 [NO] [O3]

(4)

(5)

(6)

(7)

em que k1 e k2 são parâmetros cinéticos de primeira ordem e k3 é um parâmetro cinético de segunda
ordem oriundo da lei de ação das massas.

A partir de uma análise de estabilidade linear do referido sistema de EDOs (detalhes omitidos),
obteve-se uma única solução de equilı́brio cujos autovalores da matriz jacobiana são não-positivos
(dois nulos e os outros dois com parte real negativa). Além disso, do ponto de vista numérico, o sis-
tema de EDOs apresenta caracterı́sticas stiff, demandando o emprego de métodos numéricos mais
sofisticados para resolvê-lo (por exemplo, tal como o que está implementado na função ode15s
do MATLAB). Dessa forma, como resultado prático, se não há fontes externas de poluentes, os
valores de O3, NO e NO2 tendem a um certo equilı́brio e nele permanecem [8, 5]. Esse resultado
apresentou concordância com literatura cientı́fica pertinente [5].

Dado o padrão oscilatório das concentrações de NO, NO2 e O3 apresentado nos dados do
sistema QUALAR, faz-se adequado acrescentar ao modelo matemático uma fonte externa de po-
luentes variável no tempo que produza as referidas oscilações observadas. Dessa forma, tem-se:

d [O(3P )]
dt

= k1 [NO2] − k2 [O(3P )]

d [NO]

dt
= k1 [NO2] − k3 [NO] [O3]

d [NO2]

dt
= k3 [NO] [O3] − k1 [NO2]− α sen

(
2 π

T − τ
t+ φ

)
d [O3]

dt
= k2 [O(3P )] − k3 [NO] [O3]

(8)

(9)

(10)

(11)

em que, na equação (10), α é a amplitude do termo fonte, τ permite aumentar ou diminuir o perı́odo
T da função e φ é um ângulo de fase. A fim de observar o comportamento do modelo com o termo
fonte, o sistema de equações diferenciais ordinárias foi resolvido em linguagem R, utilizando-se a
interface gráfica do RStudio. Os valores dos parâmetros do termo fonte utilizados na modelagem
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e as condições iniciais adotadas estão apresentados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. Os valores
dos parâmetros foram determinados por meio de tentativa e erro, a fim de verificar a capacidade
do modelo em simular o comportamento observado em dados experimentais. Dessa forma, requer
futuros estudos mais aprofundados. Entretanto, o resultado apresentado na Figura 1 está em con-
cordância com padrões oscilatórios observados em dados reais disponı́veis no sistema QUALAR.

Tabela 1: Valores dos parâmetros do termo fonte aplicado na modelagem.

Parâmetros Valor Unidade de Medida

α 4 µg/m3/ hora
T 24 horas
τ 6 horas
φ 12 –
k1 4 horas−1

k2 1 horas−1

k3 2 m3 µg−1 horas−1

Tabela 2: Valores da condição inicial para os poluentes.

Poluente Condição Inicial (µg/m3)

O3 80
NO 2
NO2 30
O(3P ) 2

Figura 1: Padrão oscilatório das concentrações dos poluentes descrito pelo modelo matemático.
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3 Considerações Finais

Neste trabalho apresentamos um modelo matemático de equações diferenciais ordinárias no
tempo para a modelagem do ciclo do ozônio troposférico, a fim de descrever a variação temporal
das concentrações dos poluentes óxido nı́trico (NO), dióxido de nitrogênio (NO2) e ozônio (O3).
Para tanto, abordamos as situações sem e com fonte externa de NO2.

Os estudos sem fontes externas de poluentes abordaram alguns aspectos analı́ticos e numéricos
do sistema de equações diferenciais ordinárias apresentado. Para o estudo analı́tico, realizou-se
uma análise de estabilidade que resultou em uma única solução de equilı́bro cujos autovalores da
matriz jacobiana são não-negativos, sendo dois nulos e dois com a parte real negativa. Além disso,
a solução numérica apresentou caracterı́sticas stiff. Dessa forma, são necessárias fontes externas
de poluentes para que o sistema apresente soluções oscilatórias.

Os estudos com fontes externas foram realizados com base no padrão oscilatório apresentado
nos dados disponı́veis do sistema QUALAR. Para isso, adicionou-se no sistema de equações uma
fonte externa de NO2 capaz de reproduzir qualitativamente a dinâmica oscilatória observada nos
nos dados reais. Embora seja um resultado preliminar, ele indica que a necessidade de estudos mais
quantitativos, inclusive paramétricos, a fim de melhorar a modeladem desenvolvida com o termo
fonte, de modo a se poder contribuir para estudos descritivos de qualidade do ar.
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