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Resumo   
Este trabalho apresenta a evolução de um simulador de dispersão de poluentes na 
atmosfera em 3 fases, cujo objetivo é auxiliar o usuário na escolha do melhor local 
para instalação de uma nova indústria. Na fase 1 é utilizado um modelo hipotético 
criado pelo grupo visando avaliar como as regiões vizinhas em um mapa são 
afetadas por uma ou mais indústrias. Para cada indústria é atribuído um índice inicial 
de poluição, sendo os impactos cumulativos e propagados com o passar das 
gerações. Um dos principais objetivos da fase 2 foi a substituição do modelo 
hipotético pelo modelo gaussiano estacionário ISC (Industrial Source Complex) de 
dispersão de poluentes que modela as emissões de fontes presentes em um 
complexo industrial. Por ser um modelo estacionário são avaliados apenas os riscos 
causados no entorno da indústria e em um período fixo de tempo. Em função disso 
na fase 3 foi substituído o modelo Gaussiano estacionário ISC pelo não-estacionário 
CALPUFF, para que fosse possível a previsão não apenas dos riscos causados em 
um único período de tempo e sim de um intervalo com um campo de concentrações 
variáveis no espaço e no tempo. Por fim pretende-se comparar e avaliar as 
melhorias obtidas com a evolução de cada etapa em detrimento das substituições 
dos modelos que tendem a tornar os resultados mais aproximados do fenômeno real 
da dispersão. Além do simulador a idéia é desenvolver um SAD (Sistema de apoio a 
decisão), que auxilie os agentes envolvidos na correta tomada de decisão. 


