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RESUMO

_

Foi feita uma avaliação de caráter prelimi-

nar dos efeitos ecológicos r.c< Baia de Piraquara de Fora ,

resultantes da emissão de efluentes térmicos provenientes

do sistema de refrigeração dos condensadoras das usinas -

que comporão a Central Nuclear Almirante Ãlvaro Alberto .

O cálculo da distribuição de temperatura a

partir do ponto de descarga do efluente foi feito utili -

zando-se o modelo de Stolzenbacn para descargas térmicas

superficiais.

Considerações sobre os potenciais danos eco

lógicos na fauna marinha for.ií.i feitos baleados nas carac-

teristicarj de aumento da temperatura calculado.

Especial atenção foi prestada para as poten

ciais conseqüências sobre os nectons, provenientes das

alterações previstas para o meio ambiente , obtendo-se -

uma estimativa da probabilidade de ocorrência de tempera-

turas superiores e tempera turci letal para diferentes espé

cies . As espécies consideradas foram identificadas nos

dados fornecidos no Relatório de Análise de Segurança da

Unidade I da Centrai. [ Qj.'J£*S\
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ABSTRACT

A preliminary evaluation was done of the

potential environmental consequences derived from the

emission from the condenser cooling of the nuclear power

plants at the Angra dos Reis site.

The calculation of the temperature field

starting from the point of emission of the coolant dis -

charge was done using the model of Stolzenbach for three

dimensional heated surface discharge.

Considerations were made of the potential

environmental damage to the marine life based on the cal-

culated temperature increase .

Special atention was given to the poten-

tial damage to the necton's life, by estimating the pro

bability of occurance of higherftemperaturejzhan lethali -

for the known species living at the site. These species -

were given in the Safety Analysis Report of the Unity I

of the nuclear station. [ffl
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1. INTRODUÇÃO

1. 1 -RAZÕES DESSE ESTUDO

A crescente demanda de energia para assegurar e me-

lhorar a qualidade de vida em todo mundo, aliada ã limi_

tação dos recursos mundiais de combustíveis convencionais,

por exemplo, carvão e petróleo, vem exigindo atenção espe-

cial dos tecnõlogos para o desenvolvimento de novas fontes

de energia para geração de eletricidade.

Desta forma, o Governo brasileiro tem ativado o pro-

grama energético brasileiro por meio de pesquisas acerca -

da energia solar, energia eólica e energia das marés, uti-

lização do álcool e carvão vegetal, tanto para a produção

de eletricidade como para o consumo interno de combustível

para geração térmica.

O Brasil lançou-se no campo da energia nuclear visari

do complementar termicamente a geração da hidroeletricidci

de , tendo firmado um acordo nuclear com a República Fede_

ral da Alemanha no sentido de desenvolver a geração nu-

clear.

Nesse acordo, além da transferência de tecnologia das

unidades do ciclo de combustível nuclear, consta ainda a

instalação de oito reatores nucleares com tecnologia ale-

mã, além da primeira unidade, Angra I, já em término de

construção.

Segundo previsão de Syllus /95/ teremos em 1990 a

| energia nuclear ocupando 14% da capacidade total instala-

da sendo que essa percentagem aumentará para 35% no ano

2.000.
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Esta capacidade de geração nuclear está sofrendo re-

formulação por parte do Governo tendo em vista o atraso -

sofrido já na instalação da primeira unidade alemã, contu

do, dado o vulto potencial do programa nuclear brasileiro,

o treinamento de técnicos qualificados, em todos os nl -

veis, tem sido intenso.

Sabemos, no entanto, que a produção de energia elétri

ca por intermédio de fontes de calor, como usinas nuclea -

res, do tipo "Pressurized Water Reactor ", fornecem quanti

dades substanciais de calor residual (2/3 do calor total -

produzido ) o qual ê em última análise depositado no meio

ambiente. A forma como esse calor é liberado e a capacida-

de assimiladora do ambiente ( meio aquático ou atmosféri -

co), são fatores fundamentais para o estudo da localização

de centrais nucleares e avaliações de seus impactos ambien

tais.

O Brasil, entrará definitivamente no campo da geração

de energia elétrica por intermédio da energia nuclear, em

19 80, quando a primeira das três unidades programadas para

operar na baia de Itaorna, em Angra dos Reis, deve entrar

em operação.

Ê óbvio que num país que se inicia na operação de rea

tores nucleares, as atenções estejam voltadas para os fato

res de segurança da usina. Desta forma, não é raro deixar

para um segundo plano a preocupação com os efeitos ecology

cos não radioativos, como a poluição térmica. Porém, basea

| do na experiência obtida em países que já operam reatores

nucleares e onde, com o passar dos anos, se depararam com

| tal tipo de problema, devemos preparar-nos adequadamente

para enfrentar esses problemas.
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O despertar dessa atenção é uma das razões prin

| cipais desse estudo, em que propomos analisar os efeitos -

potenciais da poluição térmica, utilizando-se de métodos -

de previsão dos efeitos físicos e biológicos, tanto quanto

possível, limitado, no momento, pela disponibilidade de

dados e métodos de cálculo restritos a uma análise de natu

reza preliminar. Calculamos a distribuição de temperatura

no local onde será descarregado o efluente térmico da Cen-

tral Nuclear Almirante Álvaro Alberto, CNAA, e realizamos

uma análise preliminar dos possíveis efeitos ecológicos no

ambiente aquático.

1.2- Objetivos

Os dois objetivos principais deste trabalho são, o es-

tudo da distribuição de temperatura na baía de Piraquara de

Fora, onde serão liberados os efluentes térmicos provenien

tes da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, e a análi^

se preliminar dos efeitos ecológicos causados pelas des -

cargas térmicas naquela baía.

Como parte do primeiro objetivo deste trabalho, estu-

damos se as condições que influenciam a distribuição de

temperatura na água do mar. As áreas determinadas pela dis_

tribuição de temperatura no ambiente aquático da região e£>

tudada constituem uma parte essencial da análise prelimi -

nar dos possíveis efeitos ecológicos.

I
^ Com a finalidade de ilustrar esse estudo realizamos o

calculo das áreas delimitadas pelas isotermas da distribui

ção de temperatura na água do mar, e a variação dos princi

pais parâmetros que influenciam esta distribuição. Por



exemplo, velocidade , temperatura, número de Froude e per

da de calor ao longo da descarga. Para o desenvolvimento -

desses cálculos consideramos os seguintes casos: (1) s o -

mente operando Angra I; (2) Angra II somente; (3) Angra I

+ II; (4) Angra II + III, e (5) Angra I + II + III operan

do simultaneamente.

A unidade I da usina nuclear de Angra dos Reis terá

potência líquida de 626 MWe , sendo as demais unidades

com potência de 1.325 MWe , cada uma.

O cálculo da distribuição de temperatura envolveu uma

série de suposições, para que fosse possível a utilização

do programa desenvolvido no "Ralph M. Parsons Laboratory -

for Water Resources and Hydrodynamics " do Departamento de

Engenharia Civil do M.I.T. ( Massachusetts Institute of

Technology). 0 programa utilizado possibilita o cálculo da

distribuição de temperatura em corpos d'água naturais em

função de poucos parâmetros de controle, facilitando dessa

forma a sua aplicabilidade.

Para se alcançar o segundo objetivo deste trabalho ,

foi necessário fazer um pequeno levantamento da população

marinha da região baseado nos dados disponíveis no Relató-

rio Final de Segurança de Furnas Centrais Elétricas S/A. -

para a unidade Angra I.

Na avaliação preliminar dos possíveis efeitos ecolõ-

t gicos foram considerados algumas formas de deterioração do

meio ambiente aquático, causados pela utilização do siste-

. ma de refrigeração da central nuclear de Angra dos Reis

Determinou-se ainda um parâmetro básico para prever a so-

brevivência de peixes no local.
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Como parte final desse trabalho , sugeriu-se vários

estudos futuros os quais devem ser de grande interesse pa-

ra uma análise mais sofisticada do impacto ambiental.

1.3 - Tópicos Considerados

A análise preliminar dos efeitos ecológicos causados

pelas descargas térmicas no ambiente aquático, pode ser es

timada, considerando-se os seguintes aspectos:

1 - Magnitude das descargas térmicas

2 - Deposição do calor residual

3 - Efeitos da temperatura sobre o ambiente aquático

4 - Efeitos da temperatura sobre organismos marinhos

Distribuímos nosso trabalho segundo esses aspectos ,

tecendo-se considerações sobre a poluição térmica a medida

em que elas tornassem relevantes e benéficas para a melhor

compreensão do problema.

No Capítulo 2 "Considerações sobre as Descargas Tér-

micas " estudamos esses aspectos em quatro secções.

Na primeira secção fez-se considerações sobre as usî

nas geradoras de energia elétrica, em especial, as usinas

térmicas. Na segunda secção estudamos os requisitos exigi-

dos para a utilização dos sistemas de refrigeração. Na ter_

ceira secção apresentamos as características típicas e
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eficiências da ger&ção de energia elétrica por intermédio

das usinas térmicas. Na última parte, tecemos alguns co -

mentãrios a respeito da aplicação e utilização de modelos

físicos e matemáticos para o calculo da dissipação de ca-

lor dos efluentes térmicos.

No Capítulo 3 abordamos os métodos de eliminação de

calor residual, tanto para o ambiente aquático como para

o atmosférico.

No Capítulo 4 , enfatizamos o estudo dos efeitos da

temperatura sobre o ambiente aquático, dividindo-se o estu

do em três secções . A primeira trata das considerações -

sobre os efeitos físico-guimicos; a segunda, sobre os efe,i

tos biológicos e, a terceira, aborda pormenorizadamente os

efeitos da temperatura sobre o ambiente marinho.

A poluição térmica possue suas alternativas de cará-

ter positivo. Assim, a utilização benéfica do calor resi -

dual i objeto, suscintamente, do Capítulo 5.

No Capítulo 6 apresentamos o programa utilizado no -

cálculo da distribuição de temperatura e os resultados pa

ra os casos estudados.

No Capítulo 7 realizamos uma avaliação preliminar -

dos possíveis efeitos ecológicos resultantes das descar -

gas térmicas na região de interesse , utilizando-se dos -

resultados obtidos nos cálculos anteriores, em conjunto -

com os dados sobre a fauna local obtidos do relatório fi-

nal de segurança para Angra I c as medições de temperatu-

ra fornecidas pelo banco de dados oceanograficos da mari-

nha brasileira.
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~ O Capít(ulo 8 apresenta as conclusões e as suges_

toes para estudos posteriores.

* As principais características de computação do

método de cálculo utilizado estão apresentados no Apêndice

A; também, encontra-se no mesmo Apêndice , os dados de entra

da para o cálculo efetuado.

No Apêndice B apresentamos as legislações nacio-

nais, federais e estaduais, e os padrões de qualidade da

água exigidos pelos países que operam reatores nucleares, no

que diz respeito aos requisitos térmicos.

No Apêndice C apresentamos os campos de tolerân-

cia termohalina para determinadas espécies de peixes. No

Apêndice D são apresentados algumas figuras do sistema de re_

frigeração da CNAAA.

Finalmente, no Apêndice E apresentamos ilustra-

ções de alguns organismos marinhos.

1.4 - Estudos Anteriores

Após a legislação sobre proteção ambiental, ter

sido implantada em âmbito nacional nos Estados Unidos, em

1969 (National Environmental Act NEPA), as indústrias e

centrais energéticas foram obrigadas a revisar e tomar pro-

vidências para com problemas de poluição.

A "poluição térmica" como e denominada por ai -

guns autores, tomou lugar na pauta dos problemas associados

com a proteção do meio ambiente.

Embora , trabalhos esporádicos tivessem sido -

realizados em data anterior a 1969, quando do decreto do -

NEPA, foi somente na última década que o problema despertou

a atenção dos pesquisadores de modo significativo.



A partir de 1969, uma série de conferências fo

ram patrocinadas, visando a discussão do problema.

A seguir citaremos algumas das principais con-

ferências .:

1967 - Influência da Poluição Térmica sobre a

Localização de Centrais Nucleares (Vien

na) .

1968 - Aspectos Biológicos da Poluição Térmica

(Portland, Oregon ).

1968 - Aspectos de Engenharia da Poluição Tér-

mica ( Portland, Oregon).

1970 - Aspectos Ambientais de Usinas Nucleares.

(New York ).

1971 - Simpósio Nacional sobre Radioecologia

(Oak Ridge National Lab. ) (Oak Ridge ).

1972 - Descargas Térmicas em Usinas Nucleares :

Controle c Impactos Ambientais ( Vien

na ) .

1973 - Simpósio aobrc Produção de Energia e Efei

tos Térmicos ( Oak Brooks, 111. ).

1974 - Simpósio sobre Ecologia Térmica I e II

( Augusta, Georgia).

| 1974 - Efeitos Ambientais dos Sistemas de Arre-

fecimento em Centrais Nucleares ( Osle ,

a Norway).

1974 - Impacto Ambiental de Centrais Nucleares

( Atlanta, Georgia).
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1975 - Efeitos Combinados âe Liberações Térmicas Qui

micas e Radioativas no meio ambiente. ( Esto-

_ colmo/ Suécia).

I '
1977 - Conferência sobre Controle e Utilização do

I . Calor Residual ( Miami, EUA).

1979 - Deposição de Calor em Ambientes Aquáticos

( Belo Horizonte, Brasil).

Além desses trabalhos , publicados em âmbito interna

cional, encontramos inúmeras publicações versando sobre o

problema das descargas térmicas e seus efeitos ecológicos.

Clark / 22 / desenvolveu , em 1969, trabalhos sobre a

interação da vida aquática e a poluição térmica .

No mesmo ano Jaske / 50/ publicou um trabalho sobre o

aprimoramento dos métodos de planejamento para as descargas -

térmicas num programa de pré-seleção de local.

Parker e Krenkel/ 55,76 / publicaram os anais do

19 Simpósio Nacional sobre Poluição Térmica . Ainda em 1969 ,

Parker e Krenkel / 77 / publicaram outro trabalho completo so

bre a poluição térmica.

A Comissão de Energia Atômica dos EUA publicava , en

tão, um relatório sobre os estudos dos efeitos térmicos de

geração de energia pelas companhias de eletricidade / 100 /.

Parker / 78 / apresentou no Simpósio sobre radioeco-

logia um trabalho que, pelo seu título, já demonstrava a po

lêmica gerada em torno do assunto: poluição térmica- mito ou

realidade.

I
Em 1970, Wright / 106 / apresentava o impacto causado

pela radiação e pelo calor residual de usinas nucleares am§_

ricanas no Simpósio sobre Aspectos Ambientais de Centrais -

Nucleares.
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I
Spigarelli / 92 / e Glugston / 40 /, preo-

cupavam-se com o comportamento dos peixes nas proximidades

™ da descarga , analisando o problema da distribuição , diver

sificação, abundância e reprodução desses animais na presen.

ça das massas térmicas em deslocamento no meio aquático ,

em 1973.

Nesse mesmo ano, já se notava a > reocupação da Comis

são de Energia Nuclear Americana e dos seus licenciados ,

quando da publicação do relatório final de análise ambien -

tal da usina de San Onofre / 99 /. Relatório esse que apre-

sentava fatores importantíssimos sobre o impacto ambiental,

como a liberação do calor residual, levantamento da fauna e

flora do local, liberação e monitoração de produtos quími -

cos no sistema de refrigeração etc.

Em 1974, Dracup / 25 / salientava as implicações eco

nõmicas da poluição térmica apresentando algumas sugestões

para aplicação de um plano para o sistema de tratamento de

descargas térmicas de usinas nucleares.

Gallagher / 37 / estudou a relação entre a produção -

de energia e seus efeitos térmicos , enquanto que Jankows-

ki / 49 / e Becker / 8 / detinham-se a estudar a influên

cia da poluição térmica sobre o ecossistema aquático. Fu -

kuda / 33 / estudou os efeitos da poluição térmica sobre o

ambiente marinho no Japão.

Em 1975, a"Environmental Protection Agency dos EUA" ,

publicava todos os efeitos resultantes das descargas térmi -

cas em ambientes aquáticos causados por todas as usinas nu -

cleares americana. /101/.

Na França, Valiron / 103/ também publicava um artigo

sobre o problema da poluição térmica demonstrando que o as -



11

sunto tinha uma amplitude bem maior do que se acredita-
I

va na época ( 1977). No ano anterior, a Comissão Regulamen-

tadora dos EUA publicava o Guia para Relatórios Ambiem

tais / 10 2/ -

011a / 74 / ao estudar o efeito da temperatura

sobre o comportamento de peixes marinhos, estudo no qual ele

dava atenção ao peixe enchova, espécie encontrada na re -

gião de Angra dos Reis.

O mesmo aconteceu cm estudo desenvolvido Por

va /96/ que estudou o comportamento de outra espécie econtra

da na costa fluminense , a Sphyraena Barracuda.

Goldman / 41 / propôs um modelo físico para aya

liação do impacto causado pela liberação de cloro nos siste_

mas de refrigeração, sobre o fitoplancton marinho.

A seguir , descreveremos alguns estudos de com-

portamentos de animais marinhos nas .oximidades de descar-

gas térmicas:

Nyman / 72/ fez experiências de telemetria

para determinar o comportamento de peixes afetados pelas -

águas aquecidas e concluiu que a massa térmica poderia cau-

sar diferenças marcantes na composição das espécies. Como a

atração por água mais quentes, variações no tempo de desova

dentre outros fatores.

* Williams G.C. /L05/em contínuos trabalhos de in-

vestigações biológicas dos efeitos das descarga térmicas -

) provenientes da usina térmica de Northport, em Long Island

Sound verificou que a produtividade do fitopl-ncton -

que passava através da usina no verão foi muito reduzida

Porém, observações diretas revelaram poucas mudanças no nú-

mero de espécies representadas. Os efeitos foram atribuidos

muito mais aos efeitos fisiológicos ( calor) do que aos da-

nos mecânicos.
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A exposição a temperaturas elevadas era muito

mais prejudicial do que os danos mecânicos . Houve, tam -

bém, a redução da mobilidade do zooplancton durante a pass

sagem através dos condensadores. Grandes reduções de cer-

tos invertebrados no local mostraram evidência de possl -

veis limites térmicos letais para essas espécies.

Marcellus K. L. / 63 / afirmou que as adições

térmicas da central elétrica de Oyster Creek em Barnegat

Bay , New Jersey, aparentemente atraia os peixes durante -

os meses mais frios mas os afastavam durante as estações

mais quentes como indicou o seu levantamento estatístico .

Anteriormente/ espécies não identificadas foram encontra-

das próximo ã descarga após a operação da usina. Peixes ,

nos seus estágios primários, foram detectados mais cedo -

do que o normal, após a operação da usina indicando que a

desova pode ter se precipitado ou a taxa de crescimento aia

mentada devido as adições térmicas.

Landry A.M. Jr. / 60 / verificou que a grande

mortalidade de peixes economicamente importantes , asso-

ciada a P.H. Robinson Generating Station em Galverton Bay,

Texas, quase sempre era limitada aos meses de águas mais

quentes quando detetava-se uma minoria dos peixes.

Chesher R.H. / 20/ constatou que o cobre (1.766

ppb) e a temperatura (média de 359C) eram os dois maiores

agentes danosos dos efluentes da usina de dessalinizaçao em

Key West, na Florida. Grandes descargas de cobre resultaram

na mortalidade de organismos em teste nas estações de bioeii

saio no local. A temperatura e a salinidade do efluente -

eram tais que, o efluente estratificou no fundo da baía re-

ceptora. Esta estratificaçao, reduziu a circulação da água .

Em estudos de campo durante o verão , Hechtel

G.J., Ernst E.J. e Kalin R.J. / 43 / verificaram que a

área de descarga abrangida pela descarga térmica de North

port Power Plant, Long Island pode ter aumentado o habitat
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• com baixa biomassa intermarés e biomassa bêntica. A área

estendeurse por quase 1,5 km do ponto de descarga, en -

I quanto a maioria das variações detectadas ocorreram den -

tro de poucas centenas de metros. Algumas espécies de al-

gas e invertebrados que eram abundantes em outras épocas

não foram encontrados na zona da massa térmica, ou desapa^

receram com o aumento de temperatura durante o verão. A

diversidade das espécies calculadas por diversos métodos,

foi consistentemente baixa na massa térmica. Peixes e pás-

saros aparentemente não foram afetados.

Nos estudos desenvolvidos por McCain J. C. , Peck

J. M. Jr / g^ /' a s descargas térmicas da Kahe Steam Elec-

tric Generatin Station, no Hawai, induziram uma mudança -

na composição das espécies de peixes nas áreas onde a mas-

sa térmica, normalmente alcançava o fundo. Essa mudança

aparentemente estava relacionada com um aumento na popula-

ção de algas bênticas que eram capazes de sustentar grande

número de peixes. A estimativa da produção de peixes dos -

recifes da Kahe Point geralmente estavam de acordo com as

estimativas de outras áreas Hawaianas de recifes abrangen

do de 450 kg/hectare nas praias a 1.960 /ha nos recifes

mais profundos. Isto incluia a área diretamente adjcente a

descarga da usina onde a estimativa de biomassa excedeu -

5.600 kg/ha .

Em estudos conduzidos sobre os peixes e macro-

invertebrados da região , sobre os efeitos de adições tér

micas da descarga da Florida Power and L.ight Company , em

Turkey Point , Roessler, M.A. e Tabb D.C. / 85 / verifica-

ram que elevações médias de temperaturas acima de 49C cau-

f saram condições não produtoras para alguns animais e qua-

se nenhuma macroalga ou planta marinha, numa área de
2

• 72.000 m . Elevações médias, entre 39C e 49C, acima da tem

peratura ambiente causaram sérios danos ao biota numa área
2

de 960.000 m . Elevações médias entre 2 e 39C causaram dai
2

nos ao biota numa area de 1,2 km .
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Uma área total de 2,88 km mostrou um declínio

na abundância de animais que eram estatisticamente mensura

veis durante grande parte do ano. A temperatura ótima para

diversidade de espécies e número máximo de individuos osci^

lava entre 26 e 289C. Porém, 50% da temperatura de exclusão

superior para peixes , moluscos e crustáceos estava entre

30 e 349C. As áreas com suaves variações de temperatura não

foram tão afetadas como aquelas constantemente expostas a

temperaturas elevadas. A maioria dos animais eram captura-

dos em áreas onde algas vermelhas eram abundantes. Tempera.

turas máximas no verão de 329C causaram variações prejudi-

ciais no ambiente porém reversíveis no inverno , enquanto -

que temperaturas acima de 339C causaram danos irrecuperá -

veis durante os meses mais frios.

Wagenheim K. /IO 4/ , documentou que uma queda

de temperatura de 149C ( de até 17 para 39C) em águas pró-

ximas a Oyster' Creek Power Plant, seguida de uma parada do

reator em 27/1/72 foi responsável pela morte de peixes do

t.ipo "menhadém". Essa espécie de peixe surgia durante o

inverno para águas mais quentes, mas foram atraidos pelo

aumento artificial de temperatura nas proximidades da des -

carga não migrando e sujeitando-se a aclimatação e conse -

quentemente morte por resfriamento durante as paradas da

central.

Dados biológicos e hidrológicos foram coletados

por Gallaway , B.J. e Straun K / 38 / nas proximidades das

descargas de P. H. Robinson Generating Station em Gaiveston

Bay, Texas. Durante todos os meses frios, a maioria dos pe_i

xes foram atraidos pelo efluente . Durante os meses quen-

tes eles geralmente evitaram o efluente térmico. Alguns pe_i

{ xes das espécies "menhaden" e "catfish" morreram durante o

verão.

í
Kolehmainen, S. E., Martin, F.D. e Schzoeder D.

B. / 53 / desenvolveram estudos sobre a fauna de zooplanc-

ton, micro e macrobentos e peixes nas proximidades de uma

usina térmica de 310 MW que estavam operando por duas dé-

cadas. As temperaturas variarcim de 359C, no inverno, a -

1

,
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409C, no verão, ou 109C acima da temperatura ambiente da

água. Seus resultados indicaram que 95% dos zooplancton -

foram mortos nos condensadores e no canal de descarga

Neste ponto, as temperaturas ainda estavam 89C acima do

ambiente. Com o aumento de temperatura de 1 a 69C a diver

sidade de .espécies e a biomassa eram mais altas do que em

temperaturas ambientes. Isto foi atribuido ao aumento do

conteúdo de nutrientes na água devido a decomposição do

plancton morto. Durante um período, guando grandes volu -

mes de água em temperaturas ambientes eram bombeadas atra

vês de uma nova unidade geradora, foi observado que a maî

oria da mortalidade devia-se a longa exposição ( 14 mimi

tos ) em temperaturas elevadas no canal de descarga do

que a pequena exposição ( 4 seg.) nos condensadores ou da

nos mecânicos atribuidos a passagem desses animais pelas

bombas. Microorganismos bênticos não foram encontrados em

áreas onde a temperatura da água, no fundo, era 59C supe-

rior acima da temperatura ambiente. 0 número de espécies

de peixes na água aquecida foi de 28 comparado com 53 na

área de controle. As espécies mais tolerantes a temperatii

ras elevadas foram as algas verde-azuis, árvores de man -

gues, moluscos, carangueijos e peixes todos tendo popula-

ções vivendo acima de 379C.

Young J.S. e Gibson C.I. /IO7 / constataram que

durante agosto e setembro de 19 71, mortes de "menhadem" fc)

ram observadas em Long Island Sound. As mortes ocorreram -

quando peixes juvenis migrantes, passaram da camada fria

de água abaixo do efluente térmico para a camada superfi -

ciai aquecida. Os peixes que receberam o choque térmico -

afundaram, morrendo a seguir. A temperatura da água nessa

época do ano oscilava entre 22 e 239C e a temperatura de

descarga imediatamente adjacente ã usina era 37a 389C

Powles D.M. / 83 / documentou que a enchova aus-

traliana desova ' nas baias marinhas e estuários, de setem

bro a fevereiro. Grande número de ovos passam através de

condensadores de refrigeração de usinas elétricas austrália

na . Em Vales Point, a sobrevivência de ovos nos canais de
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I- captação e de descarga foi 90?, e 60% , respectivamente,

mas somente 30% quando as temperaturas do canal de des-

1 carga subiam acima de 329C. Parte dessa mortalidade po-

de ser atribuida a turbulência.

Carpenter E.J., Peck B.B. e Anderson S.J. /18/

verificaram que a mortalidade dos copépodes em Millstone

Point foi afetada primeiramente pelos danos mecânicos e

hidráulicos do arraste. Cerca de 70% dos copépodes que

penetravam no sistema de refrigeração da usina não retor-

navam.

Isto podia representar uma perda de aproximada-

mente 0,1% a 0,2% da produtividade de fitoplancton em -

uma área de 333 km ao Estreito de Long Island. Durante -

os meses mais frios a produtividade de fitoplancton era

geralmente aumentada de 5 a 25% acima daquelas na captação

devido ao aquecimento durante o arraste. Quando as tempe -

raturas da água de captação estavam 10 ou 159C acima do am

biente normal, a produtividade decrescia de 50 a 90%. A

cloração quando aplicada, abaixava a produtividade pri-

mária em 80%.

Marcello R.A. Jr. e Fairbanks R.B. / 62/ consta

taram a morte de "menhaden" ocorrida no canal de descarga

e na descarga térmica da Usina Nuclear de Pilgrim. A morte

dos peixes foi atribuida a embolia gasosa e a preferência

pelo campo de temperatura no canal de descarga e na massa

térmica evitou que a espécie rejeitasse a descarga com su-

persaturação gasosa.

Finalmente, em 19 79, a Nuclebrás patrocinava um

curso sobre liberação de calor residual no ambiente aquã -

tico / 71 / em Belo Horizonte, mostrando que, embora , o

País não possua nenhuma usina nuclear em operação, o pro -

blema merecia ser estudado.
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Esperamos que, ao final desse trabalho, estejam

elucidados alguns aspectos da poluição térmica e sua mag-

nitude potencial que, obviamente, devem existir na mente

de todos aqueles que se preocupam com a melhoria da qua-

lidade de vida na Terra, elucidação essa que, caso consu

mada, dará como cumprida a missão que o autor desta dis -

sertação propôs realizar desde o início.

t
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DESCARGAS TÉRMICAS

t
2.1 - Usinas Geradoras de Energia Elétrica

* 2.1.1 - Os Meios de Produção de Energia Elétrica

Existem vários meios de produção de energia elétri-

ca, porém, no atual estado de desenvolvimento tecnológico, so-

mente dois procedimentos são industrialmente viáveis:

a - A energia de origem hidráulJca;

b - A energia de origem térmica, que trata da quei

ma de combustíveis fósseis ( carvão, óleo )

ou de fissão de produtos nucleares.

Podemos citar, ainda, a utilização da energia eóli-

ca e energia solar, alem de outras formas de energia capazes de

gerar energia elétrica, porém nenhuma dessas fontes foi desen-

volvida em uma escala economicamente viável.

Em muitos países, o potencial hidráulico aproveitá-

vel em condições econômicas, está praticamente esgotado. Des-

ta forma, a produção de energia elétrica por intermédio de uŝ L

nas térmicas, vem tomando vulto ao longo dos úlLimos anos.

2.1.2 - As Exigências das Centrais Energéticas

As liberações térmicas em centrais energéticas re -

sultam das descargas de água de refrigeração dos condensadores

das usinas. Durante as últimas décadas o crescimento da gera -

| ção de energia elétrica tem duplicado a cada dez anos princi -

palmente nos países em desenvolvimento, e essa taxa tende a

• crescer nos próximos anos de forma a suprir a crescente deman-

da de energia. Além do mais, os problemas associados com aâ

descargas térmicas concentradas acompanham a necessidade do
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aumento do porte das centrais elétricas e a conseqüente quanti

dade de calor liberado, principalmente, para as usinas nuclea-

res.
t

Estima-se que uma substancial parte da eletricidade

gerada por centrais térmicas seja, a partir de 1990, gerada

por intermédio de usinas nucleares. As centrais térmicas de

origem nuclear exigem aproximadamente 50% mais de água de re -

frigeração para um determinado aumento de temperatura do que

uma usina de origem térmica que se utiliza de combustível fós-

sil, da mesma grandeza. Espera-se que o desenvolvimento da te£

nologia reduza essa exigência adicional, para 25% quando os

reatores regeneradores rápidos diminuirem a quantidade especí-

fica de calor residual a ser dissipado.

Existem atualmente nos Estados Unidos aproximadamen

te 72 reatores nucleares em funcionamento e cerca de 130 em to

do o mundo. O crescente aumento das dimensões das usinas nu-

cleares é evidente: note-se que até 196 2 os reatores tinham em

media uma capacidade de 22 MWe por unidade; em 1973, es-

sa média alcançou 624 MWe e, atualmente, já está em torno de

1000 MWe /77 /.

A Figura 2.1 apresenta o crescimento antecipado da

indústria geradora de energia elétrica, no Brasil, até o

ano 2000. Note-se que a percentagem de geração de potên-

cia que contribue por intermédio de fontes de geração de

vapor será praticamente igual a geração de energia hi-

dráulica, por volta do ano 2000, para o programa energé

tico brasileiro / 95 /.

1

l

l
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Figura 2.1 - Previsão de Geração de Energia

Elétrica até 2000 / 95 /•

2.2 - As Exigências para Água de Refrigeração

A utilização de corpos de água com a finalidade de

refrigeração de usinas nucleares leva os países que operam

com centrais nucleares a ter uma grande demanda de água de re

frigeração. Em geral, a água aproveitada é utilizada para fa-

bricação de metais, produtos químicos, produtos industriais de

petróleo e demais produtos, porém, a produção de energia elé-

trica é a principal responsável pela utilização dos corpos de

água para refrigeração dos condensadores das usinas .
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~ Nos Estados Unidos da América, a produção de ener-

gia elétrica representa 4/5 do uso total de água de refrigera

|) ção e representa ainda 1/3 do uso da água para quaisquer pro-

pósitos. O uso da água de refrigeração ê importante para o es

tudo da localização de centrais nucleares, devendo-se sempre

levar em conta a deposição do calor residual inerente na pro-

dução de energia elétrica em usinas térmicas.

Como a disponibilidade de locais para a instalação

de usinas hidrelétricas tem-se tornado limitada e como a ten-

dência é de que a produção de energia seja feita por intermé-

dio de centrais elétricas movidas a vapor, mesmo se conside -

rarmos as pesquisas substanciais de fontes alternativas de

energia, prevê-se que, no futuro, a geração de energia elétri

ca através de centrais nucleares tenha um destaque considerá-

vel de forma a aumentar os problemas associados com a deposi-

ção do calor residual proporcionalmente ã demanda de energia.

A maioria dos países industriais, que são favoreci^

dos pela existência de grandes rios, têm-se utilizado destes

para fins de refrigeração de suas usinas térmicas. Por essa

razão, as temperaturas dos rios poderiam atingir níveis ina -

ceitãveis se esta prática continuasse irrestrita, e é óbvio

que essa afirmação estende-se aos demais corpos d'água natu -

rais como lagos, represas e estuários.

Pelas razões acima citadas é que hoje nota-se a

utilização da refrigeração atmosférica como alternativa para

amenizar o impacto ambiental. Uma outra forma de refrigeração

| ê a utilização de águas marítimas costeiras.

• A refrigeração através do sistema sem reciclagem -

("once through") ê uma solução limitada para refrigeração de

centrais nucleares. A grande maioria das centrais elétricas

operam por intermédio do ciclo de vapor. A rejeição do calor
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residual não utilizado ocorre através dos condensadores de v£

V por, localizados após a exaustão da turbina. 0 vapor é conden

sado pelo contato com a água de refrigeração que está em uma

ft temperatura menor.

A água de refrigeração provém de um corpo d'água

natural ou artificial podendo passar uma única vez através

dos condensadores ou ser reciclada.

A quantidade e a temperatura da água de refrigera-

ção são governadas por relações básicas de fluxo de calor. Pa

ra uma central elétrica de P Megawatts de capacidade, o ca -

lor residual produzido P , é determinado pela seguinte rela -

ção:

2.1

onde n é a eficiência da usina e P é expresso em Megacalorias

por segundo. A taxa de vazão Q através dos condensadores, em

m /s, e o correspondente aumento de temperatura AT, em 9C, são

tais que vale a relação:

P = AT.Q 2.2

Os projetos de engenharia determinam valores ótimos

de AT e Q para determinada usina. Em geral AT varia em torno -

de 109C.

Desta forma, podemos assumir que 1 GWe de capacida-

de elétrica exige cerca de 50 m /s (Eq. 2.2) de água de refri-

I geração em uma usina com queda de temperatura através dos con-

densadores igual a 109C e com eficiência de 33%. Estima-se que.
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|) no mínimo, se tenha uma/vazão de água duas vezes maior do que a

necessária para refrigeração visando não trazer prejuízos para o

^ meio ambiente aquático / 46 /. Portanto, para cada GWe de

capacidade, deveremos ter uma vazão disponível de no mínimo

100 m /s e a partir daí podemos estimar, de maneira geral, a ca-

pacidade de vazões disponíveis para recepção de descargas térmi-

cas .

Na Inglaterra, por exemplo, a vazão média dos rios

soma 2100 m /s, portanto, o limite básico de referência de 21GWe

foi alcançado nesse país por volta de 1950. Já nessa época foi

iniciada uma mudança no sistema de refrigeração adotando-se tor-

res de refrigeração e águas costeiras para tais finalidades. Por

causa dessa escassez de água superficial, a Inglaterra possui

cerca de 300 torres de refrigeração que provêem refrigeração pa-

ra mais de 50% da capacidade instalada / 46 /.

Còm uma vazão média de 4.000 m /s a República Fede

ral da Alemanha alcançou seu limite básico de 40 GWe por volta

de 1960, tendo também o país adotado torres de refrigeração/46/.

Nos Estados Unidos, a vazão de 53.000 m /s permiti

ria uma instalação de 530 GWe sendo que esse nível será alcança-

do por volta de 1980 / 46 /.

A refrigeração sem reciclagem também se tornou ex-

cessão na União Soviética onde, em 1965, cerca de 60% das cen

trais eram refrigeradas desta forma e, em 1970, somente 40% . La

gos artificiais e torres de refrigeração são cada vez mais utili^

zados desde que as possibilidades para utilização do sistema sem

reciclagem estejam sendo exauridos / 46 /.

Desta forma, a crescente atenção dedicada em diver

sos países, em relação aos efeitos de acréscimo de temperatura -

nas águas superficiais e também a disponibilidade, a longo prazo.
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" de suprimentos de água'de refrigeração têm resultado numa ten -

dência para métodos alternativos de descargas térmicas para as

|: futuras usinas nucleares.

A refrigeração de centrais nucleares utilizando

água do mar representa uma solução adequada para a dissipação de

calor residual. Por outro lado, a refrigeração atmosférica com

torres de refrigeração ou por reservatórios, podem substituir o

sistema sem reciclagem para centrais localizadas longe da costa

marítima. A capacidade atmosférica quanto ã absorção de calor é

extremamente alta, levando assim um grande número de usuários a

optarem pela refrigeração atmosférica, quer seja por limitações

de recursos hídricos quer seja por limitações ambientais.

Para o caso do programa nuclear no Brasil, onde o

potencial hídrico e a disponibilidade de água de refrigeração -

não constituem fatores limitantes, as centrais elétricas pode -

riam ser localizadas junto ã costa marítima, aproveitando-se as

sim da disponibilidade de água superficial oceânica para as deji

cargas térmicas ou mesmo em locais interioranos aproveitando-se

do grande manancial de rios.

2.3 - Características e Eficiência da Geração de Energia Elétri^

ca das Usinas Térmicas

A eficiência térmica (n) de uma central nuclear in

dica a quantidade de energia elétrica produzida pela conversão

da energia térmica dos reatores, sendo o restante descarregado

í nas proximidades, através dos sistemas de refrigeração dos con-

densadores.

l
Burkhard e Baster / 16 / afirmam que o calor pode

ser convertido em trabalho por intermédio do processo termodi -

nâmico, mas sempre com limitações, mesmo se o processo for li-
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vre de perdas. Os autores definem a quantidade de calor que pode

ser convertido em trabalho, chamando-a de "exergy" e, para um

fluxo de calor Q" sob temperatura T, essa quantidade é expressa

por:

Q"(T -TJ
2

ou ainda, como uma quantidade adimensional:

E (T - Ta)
— = . nr 2.4
Q" T

onde T é a temperatura ambiente e n é a eficiência do ciclo dea c
Carnot.

0 calor residual restante, que é dissipado no ambi

ente é denominado pelo autor de "anergy" sendo expresso pela se

guinte expressão:

A = Q" T 2.5
a

ou ainda, como uma quantidade adimensional:

A T
— . -2. = i-n 2.6
Q.I T c

De acordo com a Eq. 2.1, uma usina rejeita P Mega-

watts de resíduos térmicos.

A eficiência térmica depende de vários fatores de

projeto que são determinados com base numa otimização geral da

usina. Para uma primeira aproximação a eficiência pode ser ex -

pressa como produto de dois termos:
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2.7

A eficiência ideal de Carnot n depende da tempe_

ratura quente final T2 e da temperatura fria final T-, do ciclo

de calor:

nc = 1- 2.8

e g i uma constante que varia de acordo com o tipo de reator.

As eficiências das usinas nucleares variam de açor

do com o tipo de reator, dependendo da capacidade do reator de

fornecer altas temperaturas para a entrada da turbina. Os se -

guintes valores resumem a performance dos reatores em termos de

produção de calor residual:

TABELA 2.1 - EFICIÊNCIA DOS REATORES NUCLEARES / 46 /.

Temperatu Fator de Campo de
,__ , ~ eficiência

ra (<?C ) correção, g t e m i c a ( % )

Taxa de ca
lor resi -
dual- Pw/Pe

Reatores a água
pesada (HWR )

Reatores a água

leve (LWR)

Regeneradores

(Sódio ou I-lêlio)

Reatores de alta

temperatura (HTR)

Reatores coro tur-
binas movidas

a Hélio de alta

temperatura (HHT)

240 0.68 29 2.4

277 0.68 32 - 34 2.1 - 1.9

510 0.65 38 - 41 1.6 - 1.5

530 0.65 39 - 41 1.6 - 1.4

850 0.63 37 - 41 1.7 - 1.1
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Somente reatores de altas temperaturas e os reato-

res regeneradores apresentam o mesmo nível de eficiência têrmi-

* ca das modernas usinas/térmicas. Mas, em geral, sem levarmos em

conta o tipo de reator, as usinas nucleares atuais e as futuras

usinas baseadas no ciclo de vapor da turbina, rejeitam para o

ambiente grandes quantidades de calor de baixo teor de qualida-

de que, geralmente, é de difícil utilização para fins benéficos

além de exigirem grandes estruturas de descarga para a sua libe_

ração .

Torna-se assim necessário mencionar a grande atua-

ção dos pesquisadores para o desenvolvimento das turbinas a gás,

acopladas aos reatores de alta temperatura . Ao contrário das

turbinas de vapor, as turbinas a gás têm o potencial de produzir

calor residual de alta qualidade em temperaturas acima de 1009C.

Processos industriais utilizando-se de calor resi-

dual ou, ainda, a utilização desse calor para aquecimento urba-

no podem elevar as eficiências térmicas totais. Da mesma forma,

o calor residual é liberado no ambiente aquático ou atmosférico.

Existe, então, uma razão de esperar que a utilização de reatores

de altas temperaturas possa aliviar o problema de refrigeração

das centrais nucleares.

Ainda, em relação ao trabalho de Burkhard / 16 /,

o autor define um fator denominado fator de poluição devido ao

processo de conversão de energia. Esse parâmetro ê definido pe-

la seguinte relação:

f _ Energia Produzida _ g
Energia Utilizada

Segundo o autor, todos os processos termodinâmicos

| que já são utilizados ou com grande probabilidade de serem em -

t
pregados num futuro próximo, para o suprimento de energia elé -

trica, afetam o ambiente como mostra a Tabela 2.2.
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I

I

TABELA 2.2 - POLUIÇÃO DC» AMBIENTE DEVIDO A DIFERENTES ESPÉCIES DE USINAS
TÉRMICAS

Fonte de Energia

Usina térmica a carvão

com condensação

Usina térmica de

aguecijnento distri-

tal a carvão

Usina nuclear com

reatores de água leve

Usina nuclear com

reatores de alta tem

peratura

Usina térmica a

carvão com turbinas

a gás

Dados do Ciclo

Estágio simples de super-
aquecimento para 5309C.

Estágio múltiplo de super
aquecimento para 5609C

Estágio simples de super-

aquecimento para 5309C

Temperatura máxima de

3009C com água de refri-

geração de rios com tor-

res de resfriamento úmi-

das

Com turbina a vapor ou

a gás

Turbina a gás com ciclo

aberto

f

285

2.5-2.6

1.1-1.2

3.0

3.2

2.4-2.6

3.7

Temperatura de

calor residual

309C

309C

90 - 13C9C

309C

409C

309C

4009C

2.4 - Modelos Físicos e Matemáticos de Dissipação de Calor

2.4.1- Modelos Matemáticos

A mais valiosa consideração no projeto geral das es

truturas de captação e de descarga para sistemas de refrigeração

sem reciclagem é justamente a utilização apropriada de modelos -

analíticos que descrevem a interação física do efluente aquecido

com o corpo d'água receptor. Na Tabela 2.3 são apresentados os

parâmetros que exercem influência na forma e no desenvolvimento

das massas térmicas no tempo.
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TABELA 2.3 -PARÂMETROS CONSIDERADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS MASSAS

TÉRMICAS / 3 /.

* DESCARGA '

I Características do efluente

|> a. vazão
b. diferença de densidade
c. velocidade de descarga

II Característica da estrutura de descarga:

a. localização
b. orientação
c. submergencia
d. forma
e. dimensões

ÃGUA RECEPTORA

I Dinâmica do fluxo

a. campo de velocidade existentes
b. correntes de marés
c. correntes induzidas pelo vento e outras
d. ondas superficiais
e. turbulência natural

II Estratificação

a. estratificação pré existente devido a temperatura,
sólidos e solventes

b. efeitos dos ventos e marés sobre a estratificação

III Caracteristicas geométricas

a. forma
b. dimensões
c. batimetria

ATMOSFERA

I Vento

a. velocidades (magnitude e direção)

b. tensões superficiais na superfície da água

II Ar

a. temperatura
b. umidade relativa

III Radiação Solar

r

i

i



30

A elaboração de modelos matemáticos é de grande va-

|, lor paia as estimativas, dos efeitos Geológicos causados pelas de£

cargas térmicas. Por exemplo: Sanford, Levin e Raines / 9- /

I desenvolveram um trabalho de modelos matemáticos para previsão -

dos efeitos ecológicos provenientes das liberações térmicas das

usinas nucleares. Os modelos matemáticos servem também de base

para projetos de estrutura de descarga que satisfaçam as condi -

ções exigidas pelos órgãos regulamentadores para padrões de qua-

lidade dos corpos d'água / 12 / (ver Apêndice C,"Normas de

controle de poluição do governo estadual e federal").

Em geral, existem duas categorias de liberações tér

micas de água de refrigeração; são as descargas superficiais e

as descargas submersas. Nessas categorias existem cinco proces -

sos básicos que contribuem para a dispersão de calor em corpos -

d'água de grandes dimensões.

Os três primeiros processos: arraste do jato, difu-

são turbulenta e dispersão superficial, contribuem a princípio -

para a mistura do efluente térmico no corpo d'água receptor. Por

outro lado, em contraste com este processo que simplesmente re -

distribue o calor residual no corpo d'água , o quarto processo

transfere o calor da superfície da água receptora para a atmosfe_

ra. 0 quinto processo , a interação do momentum do jato inicial

e da corrente transversal, geralmente determinam o campo de loca

lização da massa térmica em relação ao ponto de liberação, ã es-

trutura de descarga e ao corpo d"água receptor. Até hoje, foram

poucos os pesquisadores que conseguiram simular os cinco proces-

sos hidrodinâmicos e quando o fizeram, tornaram o modelo de difl^

cil aplicabilidade devido a complexidade de formulação das condi^

ções de contorno.

Quando a água aquecida ê descarregada num corpo

d'água , o campo de temperatura resultante pode ser dividido em

duas zonas distintas, e a maioria dos modelos matemáticos desen

volvidos consideram apenas uma dessas regiões.

As duas regiões são descritas a seguir:

1
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- 1 - Região próxima ao local de descarga ("Near Field)

I /
», Esta é a região onde as variações de temperatura são

governadas principalmente pela geometria e hidrodinâmica da des -

carga . Os mecanismos que afetam a redução de temperatura na re-

gião próxima ã descarga, são: diluição e arraste devido ao momen-

tum do jato de descarga e os efeitos de flutuação devido ãs dife-

renças de temperatura entre a descarga térmica e o corpo d1água

receptor.

Qualquer modelo considerando o campo próximo ã des -

carga ou modelo de jato, precisa simular todas as características

totais do efluente térmico e da água receptora.

2 - Região afastada do local de descarga ("Far Field")

Esta é a região onde a distribuição de temperatura é

governada pelas condições da água receptora. As propriedades im -

portantes da água receptora são: estratificaçoes devido a tempera

tura natural; advecção , dispersão devido a corrente de marés; cor

rentes induzidas pelo vento e ações de ondas, além da dissipação

de calor da superfície da água.

' Um modelo matemático para a região afastada do Io -

cal de descarga, geralmente, precisa descrever o movimento das

correntes ambientais, satisfazendo ao mesmo tempo as leis bási -

cas de conservação de massa e conservação de calor. Esses mode -

los geralmente utilizam o conceito de difusão para descrever a

taxa de mistura do efluente, supondo que o transporte devido a

I velocidade turbulenta superficial possa ser resumido em coefi -

cientes de difusão vertical e horizontal.

I
Com a finalidade de considerar a região intermediá-

ria entre as regiões próxima e afastada do local de descarga, a_l

guns pesquisadores desenvolveram modelos que consideram um cam-

po total, abrangendo todas três regiões. Na região intermediária
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existe uma transição do fluxo inercial para o fluxo natural tur

• bulento. Embora as equações hidrodinâmicas possam ser aplicadas

nessa região, precisar-se-iam novos estudos para uma melhor com

I preensão do comportamento dessa área. Inexiste um critério ge-

ral para se definir os limites entre as regiões próximas e afas_

tada do local de descarga. Porém, a simples utilização de um

modelo que considere a região próxima do local de descarga tem

sido suficiente para se determinar a distribuição de temperatu-

ra e confrontar os resultados com os padrões térmicos exigidos.

Nos Estados Unidos , porém, a implantação da Lei Nacional de

Proteção Ambiental (NEPA) tornou necessário a avaliação dos efei.

tos causados pela descarga térmica na região afastada do local

de descarga para estimativa do impacto ambiental total.

Em 1972, Policastro / 81 / reviu 31 modelos diferen

tes que foram considerados apropriados para previsão do movimen

to de massas térmicas superficiais cm grandes lagos. Onze mode -

los de regiões próximas do local de de.'jcarga, 13 modelos de re -

giões afastadas do local de descarga c 7 modelos de regiões com-

pletas foram analisados e comparados entre si, de acordo com as

seguintes características: método de aproximação analítica, di -

mensionalidade, flutuação, estratificação ambiente, perda de ca-

lor superficial, efeitos costeiros e interferência do fundo, po-

sição e configuração da descarga, considerações de fluxo e dispo

nibilidade de programas de computador. As Tabelas 2.4 a 2.6 resu

mem as características dos modelos do jato, analisados pelo au

tor. As previsões de 16 modelos analisados em um outro estudo de_

senvolvido por Policastro e Tokar / 82 / são apresentadas esque_

maticamente nas Figuras 2.2 a 2.4.

2.4.1.1 - Descrições Básicas da Elaboração de Modelos Matemáti -

{ cos em Ambiente Marinhos

Com base na consideração geral do fenômeno de difu-

são da descarga térmica da água de refrigeração lançada no mar



TABELA 2.4 - RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE JATOS PARA REGIÕES PRÓXIMAS DO LOCAL DE DESCARGA.

Koopes et ai.

Hayashi and Shuto

Kada (Kodel 4.)

Carter

Motz and Benedict

Koh and Fan(2D Model)

Koh and Eanfaxísym-

Barry & Hoffman
Stolzenbach S Harlenan

MacLay et ai.

Stefan

Direção e Variação

da Temperatura

<on
gi r

tudi
nal"

sim

SLF.

sin.

sim

SLIE

sini

sim

51m

sin

sim

Late

ral

sin

sin

sin

sim

nao

sim

sim

Slit

si

S1B

Verti

cal

nã

sim

sim

nao

nao

sim

sitn

sim

sim

sim

sim

His tu
ra
Ini -
ciai
(regi
me de
Jato)

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

nao

sim

Turbu
lên -
cia
ambi-
ente
(re -
gião
afas-
tada
da

des -
carga

não

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

sim

nao

Solução Matemática

Nume

rica

n-D

nao

sim

nao

nao

nao

nao

sim

nao

sim

nao

Inte

oral

sim

nao

sim

sim

sim

sim

nao

sim

sim

sim

for.

ma

aprox

sim

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

Semi
enpí
ri .-
ca

sim

slrn

sim

sim

sim

sim

sim

sim

nao

sim

Solu-
çío
depen
dentp.

do
tempo

nao

nao

sim

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

Flutua
ção

nao

sin

s ira

nao

nao

sim

Ela

S1T3

sin

nao

sim

Correi»
te ""
trans-
versal

sim

nao

nao

sim

sim

nao

nao

sim

sim

sim

sim

Bati^
me -
tria

nao

não

SISl

nao

nao

nao

nao

sim

sim

nao

nao

Perda
de ca
lor
super
fici-
«1

sin

sim

sim

nao

nao

sim

sim

sim

S1C1

sim

sim

Geome
tria
da

des -
carga

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

S1CB

sim

sim

Intera
ção c/
i es -
crati-
fica -
çío ajn
bientê"

nao

não

Efeitos
diretos

das
tensões
causa-
das p/-
vento

sim

nao

nao 1 nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

sim

sim

Circu
Ia; ao
da

massa
de

igua

não

não

sim

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

Comparado ou Verticado
com:

Dados de
campo

sim

não
desconhec.

nao

SIS

nao

nao

sim

nao

sim

nao

lados de
laboratõ -
rio

*-•

nao

sim

Programa
de

computa-
dor

sim

nâío

desconhec.• sim

sim sim

sim

nao

nao

nao

sim

nao

sim

sim

sim

nao

sim

sim

sim

sim

CO



TABEIA 2.5. - RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE JATO PARA REGIÕES AFASTADAS DO LOCAL DE DESCARGA.

!

|

•

-

•

Vada (Mod. 1)

Vada (Mod. 2)

_ Wada (Mod. 3)

Lavler et ai.

Falnar & Izatt

Edinger & ?olk(2D model)

Edinger S Polk(3D model)

Çsanady(offshore oodel)

Csanady(shoreline model)

K'oh and Fart (FTD)

Koh and ran (UID)

Kolezar and Sonnichsen

Hnek

Direção e Variação
da Temperatura

Lon
gi"
cudi

n»r

sim

sin

sim

sin

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Late
ral~

sim

nao

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Verti
cal

sim

sim

nao

nao

nao

sim

nao

não

sim

sim

não

sim

Mistu
ra
Ini -
ciai
(regi_
ne de
jato)

não

não

nao

não

nao

nao

nao

nao

não

nao

não

não

:urbu
lên -
cia
ambi-
ente
(re-
gião
afas-
tada
da

des -
carga

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Solução Matemática

Nume
rica

sim

sim

nao

não

nao

nao

Inte
gral

nao

não

nao

nao

nao

nao

nao ; nao

não

sim

sim

sim
a.rtl

não

não

nao

nao

não

fO£

ma
aprox

nao

se-
mi
.en-
pi-
ri-
ca.

nao

não ' sim

sim ' nao

sim ' sim

sim

Solu-
ção
deper
dente
do
tempc

nao

nno

nao

sim

nao nao
t ~

sim nao nao

sim > nao nao

sim

nao

nao

sim

não

sim nao

sim

sin

não

não

nao

sim

sim

sim

Flutua
ção

não

sim

não

nao

não

não

nao

nao

nao

não

nao

não

Correii
te
trans-
versal

sim

nno

nao

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Bati
me -
tria

sim

sim

nao

nao

Perda
de ca
lor ~
super
fici-
al

sim

Geome
tria
da

des -
carga

sim
sia

sim ' sim

sim

sim

nao sim

nao

nao

não

nao

não

sim

nao

nao

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sir.

nao

nao

nao

não

sim

nao

nao

nao

sim

Intera
ção c7
a es -
trati-
fica -
ção am
bien -
te.

sim
nao

não

não

nao

não

não

nao

não

não

não

não

sim

feitos
iretos
das
ensões
ausa -
as p/

vento

não
nao

não

não

Circu
laçao
da

massa
de
água

sim
sim

sim

nao

nao nao

nao

não

não

nao

nao

não

nao

não

nao

nao

não

nao

nao

nao

não

sim

Comparado ou Verticado
com:

Dados de
campo

sim
desconhe
cido

desc.

nao

não

sim

sim

não

nao

não

nao

sim

não

Dados de
laborató-
rio.

desconhecido
descoi.hecido

desconhecido

nao

nao

não

não

nao

nao

nao

não

nao

não

Programa
de

Cooputa-
dor

sim
sim

sia

nao

nao

sim

SÍQ

não

sim

sim

sim

sim

nao

•J



TABELA 2.6 - RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE JATO QUE CONSIDERAM A REGIÃO COMPLETA.

Pritchard

Sundaram et ai.

Tsai

Asbury & Irigo

Elliot & Hark-
ness

Giles et ai.

Loziuk et ai.

ireção e Variaçãc
a Temperatura

,on
;i-
udi
al~

sim

sim

SÍQ

sim

sim

sim

sim

late

ral

sim

sim

sim

sim

sin

sim

sim

verti-
cal

sim

não

não

nao

nao

sim

nao

Mistu
ra
Ini -
ciai
(re -
gião
de
jato)

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Turbji
lên -
cia
ambi-
ente
(re -
giao
afas-
tada
da

des -
carga

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Solução Matemática

iume
rica

nao

não

nao

não

não

sim

siffi

Inte
gral

forma
aprox

sim sim

não

nao

não

sim

sim

não

sim

sim

sim

nao

nao

nao

semi
empí-
rica

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

Solu-
ção
depeii
dente

do
tempo

nao

nao

nao

não

não

nao

não

lutua
ção

não

não

nao

não

não

nao

não

:orren
e
rans-

versal

não

sim

sim

não

sim

sim

sim

ati
me -
tria

não

nao

não

nao

não

sim

não

'erda
de
alor
uper

fici-
al

sim

sim

não

nao

não

sim

sim

eome
ria
da
es —

carga

sim

sim

sim

nao

sim

sim

sim

nter£
ão c/

a es -
rati-

fica -
ção am
biente

não

nao

nao~

nao

não

nao

nao

feitos
iretos
das
ensões
ausa -
as p/
vento.

não

não

nao

nao

nao

sim

nao

ircu-
ação
da
massa
de
gua

sim

não

nao

nao

nao

sim

nao

omparado ou Verticado
om:

Dados de
'ampo

sim

sim

nao

sim

sim

sim

sim

Dados de
1aborato -
rio

sim

nao

nao

nao

nao

nao

sim

Programa
de

computa-
ção

sim

sin

nao

sim

sim

sim

sim

OJ
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FIGURA 2.4 - ESQUEMA DE ALGUNS MODELOS PARA

REGIÕES COMPLETAS.
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I deve-se fazer um balanço do comportamento termodinâmico e hidráu

lico da descarga. Desta forma três conjuntos de equações são ut£

. lizadas para a análise: equações de movimento,, considerando a

viscosidade, equações de continuidade, e equações termodinâmicas

incluindo balanços térmicos e troca de calor entre a superfície

do mar e a atmosfera. Resolvendo numericamente essas equações sob

condições de contorno, considerando fatores, tais como, vazão ,

velocidade e temperatura da água de refrigeração, topografia da

costa, Iocali2açao da descarga, estrutura da temperatura natural

na região oceânica, parâmetros meteorológicos (vento, insolação,

temperatura do ar, umidade, nuvens, e t c ) , características de

turbulência no mar e condições marítimas (marés, correntes cos -

teiras induzidas pelos ventos e pelas ondas) pode-se obter uma

distribuição pormenorizada tanto da temperatura como da velocida

de nas proximidades da estrutura de descarga da usina.

2.4.1.2 - Modelo Matemático para um Oceano de Duas Camadas

Embora a base da simulação numérica se comporte co-

mo mencionamos no item anterior, é difícil tratar com o fenômeno

de difusão térmica por intermédio de uma análise tridimensional.

A partir dos resultados de estudos teóricos e pesquisas de campo

considerando os mecanismos da difusão térmica, nota-se que a

água de refrigeração aquecida descarregada, espalha-se horizontal

mente, formando uma camada superficial na região marítima. De

acordo com essa afirmativa deve ser proposto um modelo matemáti-

co de duas camadas como um dos métodos analíticos para resolver o

problema.

Baseado na atual compreensão teórica do fenômeno da

| difusão térmica, as soluções obtidas por meio de computadores e

utilizando esse modelo, resultam na mais provável estimativa da

. geometria de dispersão térmica em áreas costeiras. De qualquer

forma, é necessário uma grande capacidade computacional reduzin-

do, por tanto, a aplicação prática dessa aproximação . Em vista

disso, outros métodos mais simplificados tem sido desenvolvidos

para analisar a dissipação de calor em águas costeiras.
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2.4.1.3 - Modelos Práticos de Análise de Simulação

No desenvolvimento de métodos práticos da análi-

se de simulação é necessário compreender o efeito das correntes

em regiões marinhas sobre o processo de difusão.

Portanto, é necessário observar durante um longo

período , o comportamento das correntes costeiras. Da análise

estatística dos dados observados sobre a velocidade turbulenta

pode ser deduzido que existem dois padrões distintos para o pro

cesso de dispersão no mar. O primeiro, é afetado por uma corren

te costeira irregular e, o segundo, é devido ao efeito da osci-

lação de marés.

Supondo-se, a partir de um ponto de vista prático,

que o movimento dinâmico e a dispersão de calor da descarga tér

mica sejam limitados na camada superficial com uma certa profun

didade de acordo com a natureza da corrente de densidade, é pos_

sível tratar o fenômeno da dispersão térmica com uma análise b.i

dimensional no plano horizontal tomando-se a média das varia -

veis na direção vertical dentro da camada superficial.

Baseado nessa suposição, os seguintes métodos de

análise matemática são propostos:

a - O caso de mar aberto

a.l - Análise bidimensional uniforme.

Este método analítico corresponde ao padrão de dis_

persão de correntes costeiras irregulares. Nesse método supõe -

se que o fluxo oscilatório não age como efeito advectivo, con-

tribuindo mais para a dispersão . Por esta razão, esse método

pode fornecer a distribuição média de temperatura que pode ocor

rer durante um longo período.
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a.2 - Análise bidimensional não uniforme

Este método analítico corresponde ao padrão de dis_

persão da oscilação de marés. Quando existe uma corrente de ma-

rés, com um período regular, paralela ã linha costeira, tal flu

xo oscilatõrio é considerado como função do tempo nesse método,

para que possamos obter a variação dependente de tempo da dis-

tribuição da temperatura resultante da descarga térmica.

b. - O caso de uma baía

No caso em que a água de refrigeração aquecida é

descarregada numa baía estreita, com pequena largura e grande

profundidade, a dispersão térmica pode ser tratada aproximada -

mente como um fenômeno unidimensional.

No caso em que a baía é relativamente larga, ê ne-

cessário tratar o fenômeno da dispersão como um fenômeno bidi -

mensional e o método analítico descrito no item a.2 deve ser

aplicado.

2.4.2 - Modelo Hidráulicos e Físicos

Os modelos hidráulicos têm sido importantes instru

mentos de engenharia durante vários anos. Esses modelos são uti

lizados como meio para desenvolver previsões quantitativas de

valores de fluxo como: velocidades, profundidades e pressões pa_

ra auxílio do projeto de protótipos hidráulicos. Os parâmetros

significantes envolvidos no desenvolvimento de modelos hidrãuli

cos para massas térmicas em deslocamentos estão resumidos na

Tabela 2.7.
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TABELA 2.7 - PARÂMETROS ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE MODELOS HIDRSHLICOS

PARA MASSAS TÉRMICASi /91/

MODELO FENÔMENOS FÍSICOS PARÂMETROS

MAIS IMPORTANTES IMPORTANTES

OBSERVAÇÕES

Região próxima da

descarga

("near-field")

Arraste

Região intermedia

ria

Arraste

Flutuação

Resfriamento Su

perficial

Convecção

Geometria; números

densimitrioos de

Froude, números de

Richardson, condi-

ções de contorno.

Condições de

contorno a montan

te e a juzante do

modelo (rios), ta

xas de refirgera-

ção superficial ,

números de Richard

son, locais , es -

tratificaçao pré -

existente, corren-

tes pré-existentes,

vento.

Pode ser de-

senvolvido

com quaisquer

fluídos mis-

civeis de di-

ferentes den-

sidades. Esca

Ia não disto£

cida.

Pode ser com-

binado com o

modelo da re-

gião próxima

da descarga -

para eliminar

o problema eli

minando o pro

blema da oon-

dição de con-

torno a mon -

tante.

Região afastada da

descarga

("far-field")

Resfriamento su

perficial

Convecção

Dispersão

Condiões de contqr

no a montante e a

juzante do modelo,

taxa de refrigera-

ção superficial ,

número densimétri-

oo de Froude, cor-

rentes pré-«xisten

tes, vento.

Pode ser com-

plementado com

a parte final

do modelo da

região inter-

mediária, po-

rém ê imprati^

cável a sua -

associação com

o modelo da

região próxi-

ma a descarga.



43 1
A elaboração* de modelos de massas térmicas em deslo-

camento tem proposto vários tipos de problemas para os modelos

hidráulicos. A distorção de escalas , horizontal para vertical,

o efeito da estratificação nas relações do modelo protótipo e

a amoldagem da superfície ar - água são problemas que têm si-

do reconhecidos e solucionados com suas limitações.

Uma das maiores necessidades na elaboração de mode

los físicos de descargas térmicas é a coleta de dados apro-

priados para o protótipo para verificação dos resultados obti-

dos através dos modelos físicos.

2.4.3 - Estudos de Campo

Talvez a maior defasagem na tecnologia de descar -

gas térmicas esteja no fato de que a maioria dos modelos analí-

ticos não são comparados com os dados de campo do protótipo. Da

dos de campo são necessários não somente para verificação de

modelos de campo, mas para verificar e aprimorar as suposições

do modelo . Devem ser coletados dados de rios, lagos e estuã -

rios de forma a fornecerem um grande c?" o de números de Frou-

de, condições meteorológicas e geometria do corpo d'água recep-

tor. Somente dessa forma, um modelo pode ser experimentado apro

priadamente num vasto campo de condições de contorno. A coleta

de dados deve sempre ser desenvolvida mantendo-se o modelo a

ser experimentado em mente. Por exemplo: os coeficientes de ar-

raste e parâmetros de transferencia de calor são simplesmente -

alguns dos fatores onde as boas condições de campo são exigidas

para determinar a validade do modelo .

2.4.4 - Sistema de Modelos Atmosféricos
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2.4.4.1 - Modelos para Previsão do Comportamento da Pluma Atmos_

ferica

Considerando a elaboração de modelos de "plumas "

térmicas provenientes de efluentes térmicos de sistemas de re -

frigeração auxiliares de usinas nucleares, nota-se gue foi dedî

cada grande atenção ao estudo do comportamento da fumaça ou das

"plumas"secas originadas de grandes chaminés. Briggs/ 14 / re-

sumiu algumas das considerações físicas e as equações que têm

sido utilizadas para prever a altura alcançada pela"pluma" Com

a utilização dessas equações pode-se prever a taxa ã qual as

"plumas"" são diluidas e dispersas em atmosferas de estabilidade
n ii

variável e estrutura do vento. Plumas de vapor provenientes de

torres de resfriamento são similares em vários aspectos a"plu -

mas"de fumaça e, de qualquer forma, existem determinadas dife -

renças significantes que precisam ser consideradas na previsão

do comportamento dessas"plumas" Por exemplo, as diferenças do

porte das estruturas são muito grandes.

Os diâmetros da fumaça das chaminés são da ordem

de 3 metros ou menos, enquanto várias torres modernas, hiperbó-

licas possuem diâmetro de cerca de 100 metros. Também, a dinâmi

ca de torres de resfriamento são consideravelmente diferentes

devido as energias envolvidas na evaporação e na condensação na

pluma úmida e nas acelerações de flutuação produzidas.

Uma outra diferença importante entre"plumas" secas

e úmidas é o fato de que umahpluma"de vapor, saindo da torre ,

começa a resfriar imediatamente e resulta numa nuvem visível de

gotículas. Essa condensação contribue para a flutuação da plu-

ma crescente liberando o calor latente de condensação.

Na fronteira da"pluma"flutuante, onde gotas d'água

estão em contato com o ar, ocorre a evaporação e o conseqüente

resfriamento. A água que foi condensada representa uma massa de

material que é carregada ao longo da "pluma" e contribue para a

flutuação n' . ;.tiva.
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2.4.4.2 - Modelos Físicos

i

Os modelos físicos são úteis para determinação da

influência aérea dos edifícios vizinhos, montanhas ou das pró -

prias torres sobre o comportamento da pluma.

Esses modelos que podem ser constituídos de túneis

de vento ou instalações hidráulicas de teste não são geralmente

conclusivos por si próprios , mas são úteis na combinação de mo

delos matemáticos ou observações de campo. Os modelos físicos -

têm uma limitação maior na termodinâmica das"plumas"(condensa-

ção, resfriamento adiabático, etc.) que não pode ser efetivamen

te simulada.

A utilização da elevação da"pluma"e modelos de di-

fusão para análises de efluentes de refrigeração de torres so-

bre o meio ambiente têm sido estudados por um grande número de

pesquisadores.
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3. MÉTODOS DE REJEIÇÃO DO CALOR RESIDUAL

/

INTRODUÇÃO:

Em usinas geradoras de energia elétrica por vapor,

sejam elas movidas por combustíveis fósseis ou nucleares, pos-

suem condensadores resfriados por água proveniente de uma fon-

te inexaurível, como mar, rio, lago ou lagoa artificial. Os con

densadores possuem grandes áreas para trocas de calor. 0 calor

do vapor é transferido para a água de refrigeração que o con -

densa. O aumento de temperatura da água depende do projeto do

condensador, da potência gerada na unidade da usina e da vazão

de água que flui através dos condensadores.

Vários esquemas de fluxo de refrigeração de usinas

térmicas são apresentadas nas Figuras 3.1 a 3.5 / 5 /•

A seguir faremos algumas considerações sobre a

quantidade de calor residual liberado pelas usinas térmicas.

O calor equivalente a 1 kilowatt .hora de eletricida

de ê igual a 3.412 B.t.u ou 0,860 calorias . Desta forma, a

eficiência total de 40%, típica para centrais térmicas movidas

por combustíveis fósseis, exigem uma entrada de calor de

8.600 B.t.u para produção de 1 kilowatt.hora que pode ser com-

parada com a média de taxa de calor adotada para as usinas ame

ricanas que é de 10.300 B.t.u. por kilowatt.hora.

[ Por causa das limitações de temperatura e pres-

sões, reatores nucleares utilizando água leve têm taxas de ca-

| lor de 10.000 B. t. u/kilowatt .hora, ou mesmo maiores (como ê

o caso dos reatores regeneradores).
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FIGURA 3.1 - Esquemas dos Sistemas de Refrigeração
para Usinas Térmicas e Nucleares.
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FIGURA 3.2 - Esquemas dos Sistemas de Refrigeração
para Usinas Térmicas e Nucleares.
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FIGURA 3.3 - Esquemas dos Sistemas de Refrigeração

para Usinas Térmicas e Nucleares.
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FIGURA 3.4 - Esquemas dos Sistemas de Refrigeração
Para Usinas Térmicas e Nucleares
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FIGURA 3.5 - Esquemas dos Sistemas de Refrigeração

para Usinas Térmicas e Nucleares.
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A quantidade de calor residual descarregada nos con-

densadores está diretamente relacionada com a taxa de calor

bem como com o tipo da usina. Numa usina de combustível fós-

sil, aproximadamente, 15% do calor de entrada é perdido nas

caldeiras, chaminés, turbinas, geradores, além da quantidade

utilizada pela própria usina.

Desta forma, para uma usina térmica com eficiência

elevada e com uma taxa de calor de 8.600 B.t.u. a perda de

calor no condensador seria de aproximadamente, 3.900 B.t.u .

por kilowatt.hora gerado. Para uma central com uma taxa mé -

dia de 10.300 B.t.u., a perda para os condensadores seria de

aproximadamente 5.300 B.t.u. por kilowatt.hora gerado.

Numa central nuclear, inexistem perdas de calor

vis das chaminés, e as perdas de calor na usina são de 5%

ou menos, da quantidade térmica de entrada.

A razão intrínseca da ineficiência das usinas nuclea

res comparadas com usinas térmicas movidas por combustível

fóssil ê devida a alta temperatura do seu vapor super-aqueci^

do (superior a 6009C) enquanto que em usinas PWR, por exem -

pio, o vapor ê do tipo saturado com temperatura de 3009C.Des

ta forma, a percentagem de calor de entrada descarregada atra

vés dos condensadores é substancialmente maior numa usina nu-

clear do que numa usina térmica de combustível fóssil, com a

mesma taxa de calor. Para um reator de água leve com uma ta

xa de 10.500 B.t.u., a perda para os condensadores seria ,

aproximadamente, de 6.700 B.t.u. por kilowatt.hora gerado.Pa

ra um "regenerador" com uma taxa de 8.200 B.t.u., a descarga

do condensador seria da ordem de 4.500 B.t.u. por kilowatt -

hora gerado.

Sendo assim, para os PWR, toda quantidade de calor
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residual descarregado na água de refrigeração é posteriormen-

te dissipada no meio ambiente e corresponde a cerca de duas

vezes a quantidade de calor utilizado para geração de energia

elétrica.

A eficiência da produção de potência pelas cen -

trais energéticas abastecidas com combustíveis fósseis, ou

nucleares é governada pela termodinâmica do ciclo de calor .

Esta eficiência é uma função da temperatura da fonte de ca -

lor, e da temperatura da água que servirá como reservatório

do calor residual.

Para um ciclo ideal, essa relação pode ser ex

pressa pela seguinte relação:

1 - Reservatório I 1QQ

Tfonte J

equação essa que é similar a Eq. 2.3 que define a eficiência

do ciclo de Carnot.

De qualquer forma, na prática, as limitações com

binadas, do potencial teórico de transferência de calor bem

como a soma total de todos os processos de irreversibilidade

termodinâmica interagem para produzir uma eficiência total de

cerca de 40% para usinas térmicas de combustíveis fósseis e

33% para usinas nucleares. As diferenças entre esses dois ti-

pos de fontes de combustível são atribuidas, em parte, a lim:L

tações de temperaturas máximas do encamisamento das barras de

| combustível em usinas nucleares ( 3439C em comparação com

6499C para modernas usinas de combustível fóssil). Portanto,

I numa central nuclear, para cada kilowatt de capacidade gera -

da, produz-se 2 kilowatts de calor residual, que por sua vez

é liberado ao meio ambiente. Segundo L. D.Jensen / 51/, uma

usina nuclear de água leve produz cerca de 50% mais calor re-

sidual do que uma usina térmica de combustível fóssil e a
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maioria desse carlor é transferido para o ambiente aquático ou

atmosférico / 51 /.

i

A Tabela 3.1 apresenta os valores de calor resi-

dual produzidos em centrais geradoras de energia elétrica.

TABELA 3.1 - CALOR RESIDUAL EM CENTRAIS ELÉTRICAS / 51 /.

IDEAL: toda energia tér

nica convertida em ener

cjia elétrica.

Usina abastecida por

oombustível fóssil

Usina padrão americana

Usina nuclear de Cal -

vert Cliffs

Usina abastecida por

combustível fóssil pre

vista para o futuro ,

tipo HTGR .

Reator regeneraâor pre

visto para o futuro

Energia tér-
mica de en -
trada p/ ge-
rar 1 kilo-
watt, hora de
eletricidade

BTU

3412

8600

10300

11500

8000

8200

Energia
térmica
total -
dispen-
dida.

BTU

0

5200

6900

8100

4600

4800

Calor resi-
dual libera
do para a
atmosfera

BTU

0

1300

1600

500

1200

300

Calor resi -
dual libera-
do para a
água de re -
frigeração.

BTU

0

3900

5300

7600

3400

4500
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Para os reatores nucleares de água leve , 6 7% da

energia produzida é retida no vapor condensado que posteriormen

• te ê rejeitada no meio ambiente / 6 / . O calor residual, geral_

mente, ê transferido para um corpo d'água através de um fluxo -

de água , sem reciclagem. O rio, lago ou oceano em questão, age

como reservatório de calor. Uma forma direta de liberar o calor

residual é através da utilização de torres de resfriamento, poii

pando assim os corpos d'água do aumento de temperatura como

forma intermediária para eliminação do calor residual.

Existe uma crescente atenção entre os pesquisado

res e administradores para a delicada ecologia aquática, pois

sabe-se que ela pode ser adversamente afetada devido ao aumento

de temperatura resultante da prática de deposição do calor resi

dual em ambientes aquáticos. Apesar do nosso limitado conheci -

mento sobre os efeitos ecológicos causados pela prática das de_s

cargas térmicas, o número de locais disponíveis para deposição,

principalmente os ambientes de água doce, tem-se tornado limita

dos â medida que o número das centrais térmicas crescem.

Uma alternativa para refrigeração sem reciclagem

é a recirculação da água de refrigeração num sistema de ciclo -

fechado.

Uma usina gerando 1.000 MWe de eletricidade exi-

ge 1.000 acres de água superficial para eliminação do calor re-

sidual através de sistema com recirculação de água.

Como mencionamos anteriormente, a atmosfera pode

| agir diretamente como reservatório de calor, se passarmos a uti

lizar torres de resfriamento.

í
As torres de resfriamento podem ser úmidas ou se

cas e, em ambos os casos, podem opernr mecânica ou naturalmente
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com exceção das torres de resfriamento secas, uma reserva siç[

w nificante de água é texigida para sistemas de refrigeração com

recirculação .Este método consome mais água do que refrigera-

1 ção sem reciclagem, porém, evita-se a poluição direta dos cor

pos d'água naturais. A menos que a umidade local seja suficien

temente baixa, podem ocorrer mudanças climáticas adversas. Am

bientalmente, as torres de resfriamento secas parecem apresen

tar impactos menores , porem elas tendem a ser grandes estru-

turas ( uma estrutura de 180m de base por 150m de altura é

exigida para uma usina nuclear de 1.000 MWe de capacidade) e

sua aceitação estética deve ser submetida ã avaliação popular.

De fato, as torres de resfriamento secas são 4 a

5 vezes mais caras do que outras alternativas, no atual esta -

do da tecnologia de resfriamento além de que sua utilização pre

vê um decréscimo na eficiência da usina / 6 / .

3.1 - Liberação do Calor Residual no Ambiente Aquático

Quando o calor residual transportado pela água de

refrigeração dos condensadores é descarregada em um corpo

d'água , a transferência de calor para a atmosfera ocorre em

grandes áreas superficiais, por intermédio da evaporação, ra -

diação, convecção e condução. Os sistemas de refrigeração são

denotados sem reciclagem quando o fluxo de água de refrigera-

ção passa uma única vez através do sistema e o calor residual

é descarregado em corpos d'água naturais como rios, lagos e

águas costeiras.,

A dissipação de calor na superfície da água receg

tora , proporcionará finalmente ã água a volta ao seu estado

natural de temperatura dentro de uma distância de centenas de

f metros a partir do local de descarga. Esta distância depende

do número de processos envolvidos, ou seja, o grau de mistura

ou diluição entre a descarga de água aquecida dos condensado -

res e a água receptora, e a transferência de calor da áaua su-

perficial para a atmosfera através de mecanismos combinados de
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evaporação, convecção e condução. A percentagem da dissipa -

ção de calor por evaporação, aumenta a medida que a tem-

peratura da água superficial sobe acima da temperatura de

equilíbrio da interface ar-ãgua.

0 próprio projeto de estruturas de descarga para

sistemas de refrigeração sem reciclagem é um fator particu -

larmente importante na determinação da magnitude , extensão

e distribuição dos efeitos térmicos nos corpos d'água recepto

res . Existe um grande grau de flexibilidade na moldagem da

distribuição de temperatura no corpo d'água receptor para dî

minuir o impacto biológico.

No confronto final da adequabilidade do projeto

estão a estratificação completa ou a mistura total do efluen

te térmico. No caso primeiro, a mistura ê evitada e a água

aquecida ê lançada superficialmente sobre a água receptora -

numa camada relativamente fina. A transferência de calor pa-

ra a atmosfera ocorre com uma taxa máxima e inexistem varia-

ções de temperatura nas proximidades da interface a medida

em que não ocorre turbulência significante.

A técnica mais simples e econômica de refrigera-

ção, ê o sistema de reciclagem, que permanece como primei-

ra opção, sempre que puder ser aplicado. As vantagens desse

método são o baixo custo de uso de água, a capacidade de con

trolar o campo de distribuição de temperatura na água recep-

tora para alcançar os objetivos biológicos e térmicos e a

dissipação de calor para a atmosfera através de uma grande

área.

As Figuras 3.6 a 3.9 mostram, esquematicamente, o

sistema sem reciclagem e outros sistemas como os sistemas com

ciclos fechados. Os três tipos básicos de sistemas de refri -

geração fechados , são: as torres de resfriamento, os canais

com bocais pulverizadores, e os reservatórios de resfriamen-
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cial:

l

No local de descarga A, a temperatura da água e

T1 = T + AT. Supondo-se mistura completa, a temperatura do

rio será aumentada de AT no fim da zona de mistura, com rela

ção a T. Das equações 2.2 e 3.2 segue-se que, com relação a

temperatura T ( no curso superior do rio, ou seja, a montan

te da captação), a temperatura média no ponto B é maior sen-

do definida pela Eq. 3.3

Pw = AT.Q 3.2

AT = — = °'24 1 ~ n p 3 3

Q Q n

posteriormente define-se a seguinte relação entre temperatu-

ras e vazões:

AT' = — AT 3.4
Qo

o aumento de temperatura AT calculado, corresponde a mistura

total dos efluentes térmicos com o fluxo principal do rio

Para mistura parcial, a temperatura na massa térmica é cara£

terizada por um grande aumento de temperatura que varia de

AT1 a AT .

Sob a influência de vários fatores meteorológi -

cos (evaporação, convecção , radiação), a temperatura abaixo

da juzante de descarga tenderá a diminuir , ou seja, o aumen

to de temperatura inicial AT decresce em função da distância

ou tempo. Geralmente adota-se o seguinte decaimento exponen-

A0 = AT e" d / D 3.5
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to. O reservatório de resfriamento consiste essencialmente de

um grande corpo d'água onde a descarga do efluente aquecido

no reservatório circula no mesmo perdendo calor para a atmos-

fera sendo novamente captada e recirculada. Aproximadamente -

60% do calor perdido ocorre devido â evaporação.

3.1.1 - Rejeição de Calor Residual em Rios, Canais, Lagos e

Reservatórios

3.1.1.a - Rios

Quando um rio ou curso d'água é utilizado como fonte

de água de resfriamento , a água 5 descarregada abaixo do lo-

cal de captação. A partir da suposição que o abastecimento de

água é suficiente para satisfazer exigências ambientais, esse

método consiste em utilizar a superfície da água no curso abai

xo , como uma superfície natural de troca de calor com a aturas

fera.

Uma representação esquemãtica de um sistema de res -

friamento fluvial sem reciclagem é apresentada na Figura 3.10.

FIGURA 3.10 - RESFRIAMENTO FLUVIAL SEM RECICLAGEM
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•' nessa representação,1 A0 = T(d)-T é o incremento de tempera-

tura remanescente devido a descarga de calor residual a uma

| distância "d" abaixo da juzante a partir do local de descar

ga. O parâmetro D é a distância de relaxação correspondendo

aproximadamente a redução de AT1 a 1/3 do seu valor inicial.

A distância de relaxação D depende de alguns pa

râmetros físicos e meteorológicos que são difíceis de ava -

liar para aplicações praticas. Adotando-se condições meteo-

rológicas constantes ao longo do rio e utilizando algumas

simplificações, ê possível determinar uma fórmula empí -

rica / 46 / Que está relacionada com o fenômeno mais im-

portante.

h'Q 864
D =

h.b 0.01T"+0.95+(0.62+0.37U) (l+0.87.e005T")

3.6

onde D é expresso em km. Nesta expressão Q ê a vazão media

do rio (m /s), b é a largura média do rio em metros, T" é a

temperatura superficial da água em 9C e U é a velocidade mé

dia do vento a 2 metros acima da superfície da água expres-

sa em m/s. Com mistura completa como foi concluido anterior

mente, h1 é igual a profundidade média do rio e T" ê aproxi.

madamente igual a T + AT1. Para um caso sem mistura,

h* < h, as outras variáveis precisam ser interpretadas con-

sistentemente, AT e AG referentes somente a camada aque_

cida somente (AT1 _< AT), T" sendo a camada inicial de

•' temperatura ( T" £ T 1)/ os outros parâmetros conservando o

seu valor:

l
Resumindo de forma suscinta, o aumento de tempe

ratura em rios pode levar às seguintes conseqüências ecoló-

gicas:
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|) 1. Decréscimo de solubilidade de O 2 na saturação.

2. Decréscimo na taxa de regeneração devido ao

|) deficit da saturação de 0 2 dissolvido.

3. Acréscimo na D.B.O. (Densidade Bioquímica de

Oxigênio) sob certas condições ,podem ser nota

dos novos efeitos.

4. Uma possível deterioração da qualidade da água

potável se o rio for utilizado para esse fim.

5. Mudança na população aquática, qualitativa e

quantitativamente.

6. Aumento da flora aquática indesejável.

A aeração da água de refrigeração no processo

de descarga levará a:

7. Acréscimo no conteúdo de 0~ dissolvido , le -

vando a um leve aumento da qualidade da água.

O acréscimo da temperatura superficial do rio

pode levar a:

8. Acréscimo de evaporação da superfície da ordem

de 0.5m3/s/lC

ção de nêvoa.

de 0.5m /s/1000 MWe causando as vezes a forma

3.1.1.b - Lagos , Reservatórios e Lagoas

Lagoas de resfriamento são corpos d'água que em ge

i. ral são utilizados exclusivamente para resfriamento de cen

trais elétricas . Dois tipos de lagoas são possíveis: Ia -

goas com recirculação e sem recirculação.
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Na lagoak do tipo com recirculação a água de res

friamento do condensador é descarregada numa das extremida

des , formando um sistema fechado com a usina elétrica. A

área superficial de água da lagoa determina a eficiência da

lagoa, para liberar água fria de refrigeração para os con -

densadores.

A área de uma lagoa de resfriamento fechada, pa

ra alcançar uma determinada temperatura de água fria pode

ser calculada com base nas equações 3.6 e 3.7. Para tanto ,

ê suficiente redefinir as variáveis que aparecem nestas -

equações com respeito a temperatura Ta e introduzir a área

superficial no lugar da distância.

= T fria O) 3.7

'= TqUente

AT'= T - T a

- Ta = Tfria+AT -Ta=
3.8

3.9

Sendo: Tfria = temperatura de entrada do condensador

Tquente = t e m P e r a t u r a d e saída do condensador

= temperatura média da água na lagoa.

Então:
ctS

A0 = ATle Q' 3.10

S = -=- £n ( 1 +
a Tfrio~Ta

3.11
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onde S e a area da lagoa e e dada em km , Q1 a vazao do rio em

m /s e AT' aumento de temperatura nos condensadores, em 9C.

O aumento de temperatura na lagoa é deduzido de

um balanço de calor total:

S. a
&n( 1 +

Em todas essas equações a é expresso em Meai km . s °c

e representa o coeficiente médio de transferência de calor por

unidade de área.

Lagoas de resfriamento podem também ser utiliza -

das em recirculação de água. Nesse caso, a tomada de água do

condensador é obtida de um corpo d'água natural, passando atra

vês dos condensadores , descarregado na lagoa e devolvida ao

corpo d'água natural.

Nesse tipo de operação a lagoa é utilizada como

recurso para reduzir os efeitos térmicos potenciais sobre o

corpo d'água receptor.

Neste caso têm-se:

A0 = T" - Ta 3.15

AT' = T1 - T a = T - T- + AT 3.14
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FIGURA 3.11 - LAGOA DE RESFRIAMENTO SEM RECIRCULAÇÃO

Neste caso, tem-se

A0 = T" - T= 3.15

A T _ - Ta AT 3.16

Com a finalidade de resfriar a ãgua de saída do

condensador a condição T1 > Ta precisa ser satisfeita. Isto

significa que Ta - T < AT , uma condição que normalmente se

rã satisfeita desde que a temperatura do ar e a temperatura

do curso superior do rio tenda a entrar em equilíbrio uma

com outra. Então:

ctS

AO - AT' e Q' 3.17
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Lagos e reservatórios também são aconselháveis pa

ra refrigeração de centrais elétricas quando são suficientemente-

w grandes. Essa última condição ê necessária para evitar conse -

quências danosas de efluentes térmicos sobre a vida aquática -

lacustre.

Enquanto lagoas de resfriamento podem ser avalia-

das, de um ponto de vista estritamente de engenharia, porque

não sustentam ou não são construidas para sustentar qualquer

tipo de vida, alguns fatores ambientais precisam ser considera

dos no tratamento de lagoas naturais e reservatórios ( para -

usinas hidrelétricas e abastecimento de água potável).

A análise de transferência de calor de lagos pro-

fundos e reservatórios exigem instrumentos de cálculos teóri -

cos e de computação numérica sofisticados por causa da comple-

xidade do fenômeno físico em questão. Para operação contínua -

das usinas tem-se um problema dependente de tempo e tridimen -

sional. A estratificaçao e as correspondentes variações sa

zonais têm um papel significante a esse respeito. Os métodos de

captação e descarga adotados também representam papéis impor -

tantes.

0 aumento médio anual da temperatura superficial

da água pode, de qualquer forma, ser calculado a partir do ba-

lanço total de calor

ST' = £íí_ 3.18

Sa

i sendo Pw dado pela Eq. 3.1.

I Em princípio, podem ser adotados três padrões di-

ferentes de captação e descarga de água de refrigeração:

a - Descarga e Captação Superficial.
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b - Descarga Superficial e Captação Submersa,

c - Descarga e Captação Submersa;

i

os efeitos físicos desses três métodos em um lago tomado como

exemplo são apresentados nas Figuras 3.12 . Cada gráfico apre

senta os tipos de perfis de temperatura esperados num lago -

desse tipo ( -114 km de extensão durante o decorrer do ano ).

\o'«v*ft«0

O 10 • 0 lu JO 0 10 to "Ç

Mm

l

I
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ID " 20 0 10

FIGURA 3.12 .- Perfis de Temperatura cm um Lago / 46 /,
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As características da inversão de temperatura na-

tural do lago em questão são resumidas da seguinte forma:

No final do inverno, o lago mostra um perfil de

temperatura horizontal, uniforme. O calor acumulado do verão

anterioi-, já eliminado, e a mistura devido ã turbulência indu-

zida pelo vento remove picos de temperatura.

Durante a primavera e verão, a superfície do lago

ê aquecida por radiação. A temperatura média superficial é tal

que o calor é dissipado ã noite e recebido de dia. A estratifjl

cação progride para o fundo. A turbulência do vento afeta so -

mente as camadas superiores da água. Em lagos de pouca profun-

didade, quase toda a profundidade pode ser afetada.

Durante o outono e o inverno, o ar é mais frio, de

forma que ocorre a refrigeração da camada superficial aquecida.

Isto leva a uma estratificação instável que favorece a mistura.

Fortes correntes nos lagos podem limitar o espa -

lhamento vertical de uma massa térmica.

A captação superficial e a descarga superficial -

afetam somente as camadas superiores e a refrigeração atmosfé-

rica, então, ê melhor. Porém, em grandes usinas, as temperatu-

ras superficiais superiores tornam-se excessivas. A captação -

submersa e a descarga superficial resultam em temperatura su -

perficial mais baixa, mas a mistura total ê indesejável de um

ponto de vista ecológico, desde que os nutrientes estejam sen-

do circulados. Esta solução é portanto, aconselhável para la-

gos com níveis altos de eutroficação. Captação e descarga sub

mersas diminuem tanto as temperaturas superficiais co.no a cir-

culação vertical da água. De qualquer forma, desde que a refri

geração atmosférica seja pequena, a maioria do calor residual
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da usina térmica permanece como calor estocado nas camadas

mais profundas dos lagos.

Os lagos ou reservatórios, precisam ser sufi -

cientemente grandes com a finalidade de servir como deposi-

tário de calor para usinas elétricas. A magnitude do impac-

to pode ser avaliada grosseiramente comparando a liberação

de calor residual da usina com alguma quantidade natural de

calor. Como se notou anteriormente, os lagos absorvem e re-

jeitam calor para e da atmosfera de maneira padrão e cícli -

ca.

Em geral, deseja-se limitar, digamos a 19C , o

aumento médio de temperatura vertical na fase mais desfavo -

rável do ano. 0 lago deveria então ter um volume de cerca de

10 km por 1.000 MWe. Isto corresponde ao método de descar-

ga e captação submersa. Com os outros métodos, a refrigera -

ção atmosférica reduziria as exigências de volume.
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3.1.1.C - Ãguas Estuarinas e Costeiras
i

A água do mar oferece um grande potencial tanto do

ponto de vista físico como econômico, como meio de refrigera^

ção para usinas geradoras de energia elétrica. Quando o dev.L

do cuidado é tomado com a finalidade de evitar efeitos lo-

cais na área de descarga, o oceano oferece a possibilidade de

rejeição de calor em grande escala pelas usinas térmicas com

pequenos impactos ambientais. A refrigeração sem reciclagem

com a água do mar já é utilizada em grande escala especial -

mente em países com pequenas vazões fluviais disponíveis co-

mo é o caso do Japão e Inglaterra.

Os estuários têm algumas características comuns com

as características fluviais . De qualquer forma, o fluxo das

marés e a estratificação de águas doce e salgada representam

fatores exclusivos dos estuários.

Existem poucos problemas associados com as descar-

gas de água de refrigeração no oceano ao longo de uma costa

marítima aberta, embora os efeitos ecológicos no ambiente ma

rinho sejam de enorme complexidade.

A mistura dos efluentes dependem do movimento das

marés, correntes costeiras, dentre outros fatores. As condi-

ções hidrográficas locais devem ser estudadas e as devidas

precauções devem ser tomadas de modo a evitar a recirculação

das águas . No Capítulo 4 será dada maior ênfase as descar -

gas térmicas em ambiente marinho, sendo estas também descri-

tas no Capítulo 6.

Existem ocasiões quando a deposição de calor resi-

dual em corpos d'água naturais é impraticável ou mesmo impôs;

sível, especialmente quando não se dispõe de locais para la-

goas de resfriamento ou reservatórios, ou ainda quando são
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impostas condições para se amenizar o impacto ambiental. Ne£

ses casos, pode ocorrer que simplesmente nao se encontre

água em qualidade e quantidade suficiente. Por outro lado ,

pode ocorrer que os cursos d'água naturais não aceitem a des_

carga térmica sem prejudicar a qualidade da água.

Nesses casos, para uma usina nuclear por exemplo ,

devem ser adotados um dos seguintes casos:

a - Torres de resfriamento que operam por evapora-

ção.

b - Torres de resfriamento secas.

c - Torres de resfriamento secas e com evaporação.

d - Canais ou tanques pulverizadores.

3.2.1 - Torres de Resfriamento

Na maioria dOo casos, as torres de resfriamento são

a alternativa mais utilizada quando se descarta a possibili -

dade de utilização de corpos d'água naturais. Existem vários

tipos disponíveis, e a terminologia aplicada reside em dife -

renças básicas de projeto ou operação que servem para catego-

rizá-las.

Uma torre de resfriamento tanto pode ser por via

úmida"(com evaporação) ou "seca", dependendo se a água de re-

frigeração é exposta ao ar ou não. As torres de resfriamento

podem ser ventiladas mecânica ou naturalmente, dependendo se

para tal fim são utilizadas ou não, ventiladores, para a indu

ção da circulação do ar. As torres ainda podem ser com fluxo

transversal ou fluxo vertical, dependendo se o fluxo de ar

através da seção de transferência de calor i horizontal ou

vertical. Em torres cDm resfriamento mecânico, o fluxo de ar

pode ser "forçado" ou "induzido", dependendo da localização -

dos ventiladores, se estiverem localizados na base ou nas la-
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terais, ou se estiverem localizados no topo da estrutura, res_

pectivamente. t

3.2.1.1 - Torres de resfriamento por Evaporação

A Figura 3.13 mostra um ciclo simplificado da usina

(circuito secundário e terciário) com uma torre de evapo-res-

friamento como estrutura de rejeição de calor. As Figuras

3.14 a 3.17 são desenhos esquemáticos de quatro tipos de tor-

res de resfriamento. / 46 /.

"ORRE DE ÜES?RlAMENTCj

FIGURA 3.13 - Diagrama de Fluxo Simplificado Utilizando

Torre de Evapo-resfriamento.
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FIGURA 3.14 - Torre de Resfriamento com Refrigeração Na-
tural (Fluxo Vertical).

= = = = = ? < =
^ P i k ' i >•:*. *. 7/. ><{'.''• '.'•'"'' ' V •---*« i- __.. Jr. ..-. - " --

FIGURA 3.15 - Torre de Resfriamento com Refrigeração Natu-

ral (Fluxo Transversal).



74 1
I

I

FIGURA 3.16 - Torre de Resfriamento com Refrigeração

Natural (Fluxo de Ar Induzido).

BACIA r>£ A60A PftlA

FIGURA 3.17 - Torre de Resfriamento com Refrigeração

Mecânica ( Fluxo de Ar Induzido).
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A Figura 3.14 apresenta uma torre resfriacs natu

ralmente com fluxo de ar vertical através de um sistema de

cortinas abertas . Essas cortinas consistem de folhas ve'rti-

cais de asbestos, planas ou enrugadas, que preenchem toda se

ção transversal até acima da abertura de entrada do ar.

A Figura 3.15 apresenta a alternativa do fluxo trans

versai, tipo "gotejamento". A água aqui cai através de estru

tura de madeira , asbestos ou plásticos.

A Figura 3.16 apresenta uma circulação de ar mecâ-

nica .do tipo celular. Essas células são dispostas em blocos.

A torre ê apresentada com um ventilador que induzirá circula

ção, podendo também ser equipado com ventiladores para for -

çar a ventilação em ambas entradas de ar.

A Figura 3.17, finalmente, apresenta um outro tipo

de torre de resfriamento mecânica, o tipo de circulação indu

zida circular.

A torre resfriada naturalmente possui duas vanta

gens práticas distintas sobre a torre resfriada mecanicamen-

te, na qual a escassez de componentes mecânicos e elétricos

reduzem tanto os custos de operação e manutenção, como ofere

ce ainda a solução mais compactn cm termos de uso da terra .

Por outro lado, uma unidade rosfrintí? mecanicamente com ve_

locidade de ventilação variável , pode proporcionar o contro

le rígido da temperatura da água de refrigeração sobre um am

pio campo de condições meteorológicas em complemento a me-

nor resistência cie sustentação do vento do que torres natu -

ralmente resfiriadas .. Em locais quentes, e em clima secos ,

as torres de refrigeração naturais teriam de ser mais altas

do que em climas temperados com a finalidade de proporcionar

a mesma circulação de ar e efeito refrigerante.
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Todas torres de evapo-resfriamento tem um princípio

comum que é aquele em que a água de refrigeração aquecida do

condensador é pulverizada sempre para baixo através das corti^

nas abertas cujo papel é aumentar a superfície de troca de ca

lor da interface entre ar e água. A troca de calor com o ar

ocorre parcialmente por condução/convecção e parcialmente por

transferência de calor por intermédio da evaporação.

O último limite em que a água do condensador, teori^

camente pode ser resfriada ê a temperatura do ar com "bulbo -

úmido". Na prática , isto jamais é alcançado, porém, aproxima

se desse limite. A "aproximação" é definida como a diferença

entre a temperatura da água fria obtida e a temperatura do

"bulbo úmido".

A temperatura de bulbo úmido depende tanto da tempe_

ratura do ar (temperatura de bulbo seco) como da umidade rela

tiva do ar. A temperatura de bulbo úmido é definida da seguin

te forma: quando o ar e a água estão em contato, a temperatu-

ra de bulbo úmido corresponde a temperatura alcançada pela

água sob a influência da evaporação da água no ar. Esse pro -

cesso pode ocorrer adiabáticamente e sob pressão constante.

Como podemos notar na Tabela 3.2, apresentada abai-

xo, a temperatura de bulbo úmido é menor do que a temperatura

normal do ar. .
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TABELA 3.2 - TEMPERATURA DE BULBO ÚMIDO

Teirperatura
de

bulbo seco

( <?C )

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

30

i

Tenperatur
do ar de:

30%

0

1.8

3.7

5.5

7.3

9.2

11

12.7

14.5

16.4

18.1

a de bulbo

50%

1.4

3.5

5.6

7.6

9.8

11.8

14

15.9

18

20.1

22.1

útnido (<?C)

70%

2.9

5.2

7.5

9.7

12

14.2

16.5

18.6
! 21

23.2

25.5

eir relação

90%

4.3

6.7

9.2

11.6

14

16.4

18.9

21.3

23.5

26

28.4

a umidade

100%

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

30

O fato de que a temperatura de bulbo úmido decresce cem a úmida

de relativa é de particular importância. Em algumas regiões, as

baixas umidades relativas geralmente correspondem aos dias de ve

rão mais quentes e desta forma, proporcionam temperaturas mais

baixas de bulbo úmido, que mantém uma boa eficiência nas torres

de resfriamento úmidas.

Para a mesma temperatura de bulbo úmido - que é

madamente da mesma eficiência da torre - o resfriamento ocorre

por intermédio de diferentes mecanismos de transferência de ca-

lor, dependendo da umidade relativa do ar. Por exemplo , em

119C e 100% umidade (119C bulbo úmido), a entrada de ar satura-

do ê aquecida por convecção e ou condução c, então, saturada ã

temperatura mais alta antes de deixar a torre. A 209C e 30% de

umidade (119C bulbo úmido )a transferência de calor resulta em

maior parte da evaporação.
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Sob tais circunstâncias, uma torre de resfriamento

úmida retêm sua eficiência durante os meses de verão muito

mais do que uma torre de resfriamento seca, a qual depende ax

clusivãmente da temperatura de bulbo seco. Por outro lado, a

temperatura de bulbo úmido varia muito menos do que a tempera_

tura de bulbo seco durante o ciclo diurno.

As torres de resfriamento com circulação natural ,

geralmente, são adotadas para grandes usinas nucleares, em pre_

ferência a outros tipos de torres, mas, em alguns casos as tor

res com circulação forçada tem sua preferência sobre as demais.

A seguir, apresentaremos as vantagens e as desvan-

tagens dos tipos de torres de resfriamento úmidas:

I - Torres úmidas

a - Torres com circulação forçada de ar

Vantagens:

1. Controle absoluto do abastecimento de ar; podem

ser selecionadas quantidades de ar e velocida -

des mais adequadas.

2. Controle rígido da temperatura da água fria.

3. Pequena área para instalação.

4. Baixa capacidade de bombeamento.

5. Localização da torre não é restrita.

6. Quantidade maior de cortinas abertas por umida-

de de volume.

7. A temperatura de água fria de salda e da tempe-

ratura úmida de bulbo, do ar que entra, é menor

e a capacidade de resfriamento pode ser aumenta

da (Ex. 89C para 109C).
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I 8. O custOjé menor do que o custo de uma torre com

refrigeração natural.

I
Desvantagens:

1. Consumo de potência para operação dos ventilado-

res.

2. Sujeita â falha mecânica.

3. Sujeita ã recirculação dos vapores de ar quente

úmido exauridos nas captações de ar.

4. Altos custos de manutenção.

5. A capacidade de resfriamento da água varia com

a intensidade do vento.

6. Não é aconselhável para algumas condições clima

ticas.

b. Torres de resfriamento com circulação induzida.

b.l - Com fluxo vertical.

Vantagens:

1. Água mais fria entra em contato com o ar mais se

co e a água mais quente com o ar mais úmido. Des

ta forma ê obtido maior capacidade de refrigera-

ção.

l Desvantagens:

I 1. Maior resistência ao fluxo de entrada aumenta a

potência do ventilador.

-
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2. Maior resistência ao fluxo de ar superior atra-

| ve"s da água que cai exige maior potência do ven

tilador do que torres com fluxo transversal.

3. Maior capacidade de bombeamento.

4. Capacidade de refrigeração da água é limitada.

5. O sistema de distribuição de água aquecida é

inacessível para rápida manutenção.

b.2 - Com fluxo transversal

Vantagens;

1. Pequeno bombeamento de calor

2. Baixa queda de pressão estática do ar

3. Sistema de distribuição adequado.

4. Possibilidade de limpov.a do sistema de distribui

cão, enquanto a torre estiver em operação.

Desvantagens;

1. Alimentação de água totalmente exposta ao ar o

que favorece o crescimento de algas .

2. Um fator de correção precisa ser aplicado para a

força derivante, particularmente quando é exigi-

do maior campo térmico ( queda de temperatura da

* água). Em tais casos, essas torres necessitam -

maior área para instalação e mais potência para

os ventiladores.
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C - Torres de resfriamento úmidas com circulação na-

tural.

Vantagens:

1. Produzem efeitos de refrigeração similares àqueles

proporcionados por torres com circulação mecânica,

sem as partes mecânicas e a potência por elas exi-

gidas.

2. Custos de manutenção são desprezíveis.

3. Praticamente não ocorre falha.

4. São independentes da velocidade do vento.

5. Podem trabalhar com enormes quantidades de água.

6. Comparativamente, utilizam pequenas áreas.

7. O fluxo de ar tem direção oposta ao da água que cai

com o ar mais frio encontrando a água mais quente -

primeiro, o que assegura que inexiste perda na efi-

ciência.

Desvantagens;

1. A grande altura para produzir a circulação de ar.

2. A temperatura da água quente de entrada precisa ser

mais quente do que a temperatura de bulbo seco do

ar.

3. O controle exato da temperatura de saída da água ê

difícil de ser obtida.

3.2.1.2 - Torres de Resfriamento a Seco

As imposições colocadas pela indisponibilidade de água

e acréscimos potenciais de concentração de sólidos, adversos ,
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causados pela limpeza da usina torna, algumas vezes, a utiliza

ção de torres de resfriamento secas, a única alternativa. Em

torres de resfriamento secas, o calor exaurido é rejeitado pa-

ra a atmosfera através de uma extensa superfície do trocador -

de calor.

.•C^UlíBl MA

CXAUSTÂQ Pb vAi^ü PA e*O _

FIGURA 3.18 - Torre de Resfriamento a Seco (Sistema GEA ).

Embora tenham sido utilizados condensadores diretos -

de ar , pelas usinas convencionais, eles praticamente não po -

dem ser utilizados em usinas nucleares, por causa das limita -

ções de tamanho (somente aconselháveis para unidade de até pou

cas centenas de MWe). Assim sendo, o sistema indireto mais co-

nhecido como sistema Heller apresentado na Figura 3.19 repre -

senta a mais provável aplicação de torres secas para refrige -

ração de usinas nucleares.
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FIGURA 3.19 - Torre de Resfriamento a Seco {Sistema Heller).

No sistema Heller, a água de circulação, que necessi-

ta ser de alta qualidade para condensar, é pulverizada no jato

do condensador onde se mistura e absorve calor do vapor exauri^

do assim que ocorre a condensação. Grandes bombas de ãgua de

circulação reciclam a maior parte do calor condensado para a

torre de resfriamento do tipo seca e devolve o calor condensa-

do remanescente para o ciclo de alimentação da água. Embora uma

torre do tipo com circulação induzida mecanicamente seja apre-

sentada, uma torre do tipo natural também pode ser utilizada.

As torres de resfriamento para grandes usinas nuclea-

res alcançam dimensões impressionantes . Por exemplo, para uma

usina nuclear de 600 MWe o diâmetro da torre seria de 205m na

base e 125 m no topo e sua altura , de 172 metros.

A eficiência de uma torre de resfriamento seca é d e -

terminada pela diferença de temperatura da ãgua fria de saída

e da temperatura de bulbo seco do ar penetrante. Quanto menor

essa diferença, melhor a eficiência térmica da usina, mas, pa-

ra uma diferença menor, corresponde também maiores superfícies

de transferência de calor e custos mais elevados. Para uma usi

na convencional a diferença típica é de 25 a 309C.
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A Tabela 3.3 apresenta a influência da temperatura do

ar sobre a saída elêtírica.

TABELA 3.3 - DESEMPENHO DAS TORRES OMIDAS

Bulbo

seco

(9C)

4

10

20

30

Umidade

50

70

50

30

Bulbo

úmido

(9C)

0.5

7.5

14

18

Eficiência
térmica da
usina

33.3

32.8

32.2

31.6

31.0

Perda de Poten
cia.

0.0

- 1.6

- 3.4

- 5.1

- 7.0

A perda percentual de potência durante os meses de v£

rio é considerável. A energia acumulada durante os meses de

verão leva a grandes prejuízos econômicos, em especial para -

sistemas elétricos com uma demanda de pico no verão.

As experiências de operação com torres de resfriamen-

to secas tem sido boas. De qualquer forma, essa experiência é

limitada a relativamente pequenas usinas convencionais e não

pode ser diretamente extrapolada para grandes usinas nucleares.

O resfriamento a seco para algumas usinas de reatores

de água leve pode ser viável desde aue sejam encontradas solu -

ções de alguns problemas técnicos tais como incompatibilidade de

PH entre as torres de alumínio e as turbinas de aço ou controle

do fluxo de água em grandes torres, mas todos esses problemas -

podem ser eliminados através do uso de condensadores superfi

ciais. De qualquer forma, é claro que a aplicação ideal de tor-

res secas seja a combinação com reatores de turbinas a gás de

altas temperaturas. 0 nível mais alto de temperatura de calor
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descarregado proporciona, naquele caso, um decréscimo de efi-

ciência menor do que no processo de turbinas a vapor, alivian

do desta forma os prejuízos econômicos do resfriamento a seco.

Quanto ao problema ambiental em consideração, as tor-

res de resfriamento secas, representam o melhor método de des-

carga de calor residual. Exceto a possível formação de nuvens

do tipo "cumulus", os efeitos diretos sobre o ambiente são mí-

nimos . Porém, o aspecto estético, associado com a forma da

torre e sua dimensão, constitue um grande obstáculo para uma

aplicação em usinas nucleares localizadas em regiões inabita-

das. Torres com circulação forçada podem ser úteis, porem, sem

pre com maiores prejuízos econômicos.

A Tabela 3.4 apresenta alguns dados sobre torres

resfriamento em uso.

de

TABELA 3.4 - DADOS SOBRE TORRES DE RESFRIAMENTO EM USO.

Tipo de torre

W.a úmida
resfriamento
íatural

i/ia úmida
xm ventila-

rão forçada.

l/ia seca
resfriada
latural -
tente.

Porte exigido
para uma usi-
na nuclear de
900 Mie

Grande estru-
tura. Aproxi-
madamente -
150m de altura
120m de base.
ocupa 40000m2.

Pequena estru
tura. Aproxi-
madamente 29
a 45m de altu
ra . Ocupa -
48.000 m2

Estrutura mui
to grande .
Aproximadamen
te 150m de ai
tura e 150 a
200m de base.

Efeitos

Produz
lima ex
tensa
pluma
de

vapor.

Produz
várias
plumas
de

vapor.

Rara -
mente
produz
pluma
de
vapor.

Penetração
na torre

com certos
métodos ,
produz gran
des quanti-
dades de Io
do.

IDEM

NENHUM.

Estrutura

Concreto

Estrutura
de concre
to com ar
mação de
aço.

Concreto
com arma-
ção de
aço com
placas de
alunínio
ou cimen-
to.

Potência que
tem sido -
construídas

920 MW

Raramente
utilizada

350 MW
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A seguir , consideraremos alguns efeitos causados pela

utilização de torres de resfriamento.

1. Precipitação:

Quando uma torre de resfriamento está equipada com apa

radores de gotículas, de forma que as gotícuüas arrastadas pela

corrente de ar não excedam 0.0.1% da quantidade de água de circu-

lação e que tais gotas, quando escapam, não sejam maiores do que

200 micron de diâmetro, a precipitação média sobre um raio médio

de 1 km a partir da usina não ultrapassará 10mm / 7, 16/.

2. Formação de Sombras

Além da estrutura da torre de resfriamento, o fator

mais importante na estética,,ê a visível pluma de vapor formada .

Quando o sol está forte, cria-se uma grande sombra sobre a parte

da área próxima ao reator. No verão, essa pluma pode alcançar 300

metros sendo raramente maior do que 800 metros.

3. Variações de Temperatura

0 aumento da umidade atmosférica próximo ao solo, nas

proximidades de uma torre de resfriamento, ê menor do que 1% da

média anual. Isto representa realmente muito pouco. O aumento de

temperatura média do ar, próximo ao solo, é maior do que l,09C -

porque a pluma de vapor sobe rapidamente (ver Figuras 3.20 e

3.21 /Burkhard/). Não há possibilidade de formação de névoa e

gelo, fenômenos observados em pequenas torres, de projetos obso-

letos, sem aparadores de gotículas.

1
A formação de plumas em torres de resfriamento, em re-

f lação as condições atmosféricas, está resumida na Figura 3.22.
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M .• 1 u/m3

1500

h - altura acima do solo

1 - distância da torre de resfriamento

v -• velocidade do vento

x - umidade
A - pluma visível

B - pluma invisível.

FIGURA 3.20 - Exemplo da Elevação da Pluma de Vapor.

600

-í o

FIGURA 3.21 - Exemplo da Queda de Temperatura e Taxa de

Elevação da Pluma de uma Torre de Resfria

mento.

4. Reação da Pluma a Condições Especiais

A elevação da pluma pode ser afetada por uma inversão -

rápida, especialmente, quando ocorrer próxima ao solo. Na even

tualidade de ventos fortes, existe a possibilidade da pluma
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ser lançada para baixo após a mistura com o ar, cerca de metade
da altura da torre. i

j \ cli'iia local não é influenciado
instável, seco, quente, vento forte

/ \ clima local c muito influenciado
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clima local é suavemente ínrluen
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adiabática
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pela

-
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rorraação

«. ,

1W

d e

fluenciü

névoa

unido; vento forte

FIGURA 3.22 - Condições Atmosféricas e Conseqüentes Formações

de Plumas nas Torres de Resfriamento.
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5. Ruídos

I
Grandes máquinas, altas velocidades e enorme quantidades

I • de movimento de ar através de espaços restritos podem causar -

ruídos, principalmente em torres induzidas por circulação mecâ-

nica.

Existem ainda outros efeitos causados pela utilização de

torres de resfriamento, a saber: liberação de resíduos químicos,

formação de névoa , influência na qualidade da água, etc, con-

siderações pormenorizadas sobre esses efeitos fogem, contudo ,

dos objetivos desta dissertação.

3.2.1.3 - Comparação de Custos

A proteção ambiental afeta o investimento de capital e ,

também, os custos de operação de uma central nuclear em níveis

apreciáveis. Realmente, a utilização de torres de resfriamento -

não onera demasiadamente o projeto da usina principalmente quan

do comparado com outras alternativas de sistemas de refrigera -

ção , anteriormente descritos como os sistemas sem reciclagem -

em lagos ou oceanos.

O custo da geração de energia elétrica aumenta 5% quando

são utilizados torres de resfriamento por via úmida; 8 a 10%

quando se utiliza torres de resfriamento a seco, ambos quando -

comparadas com os sistemas de refrigeração sem reciclagem com

água doce / 84 /.

. Alden G. Christianson e Tichenor / 21 / também determi-

naram o aumento do custo percentual médio para o consumidor ame-

ricano, no seu estudo sobre aspectos econômicos da poluição têr-

I mica / 21/.

Em uma comparação de custos , para o nosso país, a Kaiser

Engineering fez um estudo, em maio de 1975, para a escolha de
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local para uma usina nuclear no Brasil. Foram analisados as al-

ternativas para uma usina de 800 MWe cujo calor residual trans-
g

portado pela água de arrefecimento seria de 1.41.10 Kcal/h
9 -

(5,6 x 10 Btu/h) e propos-se três tipos de sistemas de rcfrige
ração cujos parâmetros são apresentados na Tabela 3.5./ 67/.

Esses sistemas seriam os seguintes:

1. Sistema sem reciclagem localizado junto ã costa ma

rítima (OTCC).

2. Torres de resfriamento com circulação mecânica

(MDCT).

3. Torres de resfriamento com circulação natural

(NDCT ).

A Tabela 3.6 apresenta os custos por kilowatt instala

do dessas alternativas. Podemos notar que o primeiro sistema ,

ou seja, o "Once Through Cooling Condenser " OTCC é o mais eco-

nômico em 58,58% quando comparado ao sistema "Mechanical Draft

Cooling Tower" MDCT e 71,07% mais econômico que o "Natural -

Draft Tower " NDCT.

Contudo, levando-se em conta os custos operacionais ,

pode-se concluir, que o sistema OTCC é o mais econômico de to -

dos , mas a sua adoção depende da disponibilidade de corpos

d'água inexauríveis . O sistema NDCT apesar de exigir maiores

investimentos de capital, apresenta custo operacional desprezí-

vel e, portanto, é competitivo com o sistema MDTC. A escolha en

tre esses dois sistemas depende essencialmente da taxa de juros

|' e, portanto, disponibilidade de capital.

l



Descrição
Dados da Usina:
Capacidade gerada
Eficiência térmica
Calor liberado para a água
de refrigeração
Temperatura ambiente do ar:
Buli» úmido
Bulbo seco
Aproximação para a tempera
tura do bulbo úmidof.
Temperatura fria para o
condensador

Campo de resfriamento

Vazão
Velocidade do fluxo
Matéria e tipo de tubu-
lação dos condensadores:
Espessura da parede

Diâmetro externo
! —
iContrapressao de condensador

flbrres de resfriamento: n/usir
Comprimento
[Largura
iAltura
Diâmatro

Capacidade de bombeamento

(Potência do exaustor

Unidades

Mfe
%

kgCal/Hr(BTU/HR)

<?C
ÇC

<?C

<?C

ÇC

litros/sec (GPM)

nps (fps )

mm-(in.)

mm-(in.)

irmHgA(in. HgA)

a
m (ft )
m (ft )
m (ft )
m (ft )

m (ft )

Hp

Junto da Costa OTCC

800
33

1.41 x IO9(5.6 x IO9)

26.7

16.7

23,655 (385,000)

2.1 (7.5)

Aço inox Stl-304
.7112 (.028)
25.4 (1.0 )

89 ( 3.5 )

No Interior MDCT

800
33

1.41 x 109( 5.6 x IO9)

25.6
32.2

6.7

32.2

13.8

28,260 (448,000)

2.1 (7.0)

Aço inox Stl-304
.7112 (.028)
25.4 ( 1.0)

89 (3. 5)

3
110 (360)
17 (55 )
18 (60 )

12 ( 40 ) 21 (70 )

5,400

No Interior NDCT

800
33

1.41 x 109 (5.6 x IO9)

25.6
32.2

9.4

35

11.1

35,325 (560,000)

2.1 17.0)

Aço inox Stl-304
.7112 (.028)
25.4 (1.0 )

89 ( 3.Ó )

1

146 (480)
134 (440)

27 (90 )

TABELA 3.5 - PARÂMETROS DE PROJETO DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DOS CONDENSADORES.
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TABELA 3.6 - CUSTOS ESTIMADOS EM 1975

Sistema de Refrigeração

OTCC

MDTC

NDTC

Custo Total

$ 5

$13

$19.

.580

500

320.

.000

000

000

2usto/kw
I

instalado

$ 7

$16

$24

.0

9

9
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4. EFEITOS DA TEMPERATURA SOBRE O AMBIENTE AQUÁTICO

Introdução:

Os ecologistas consideram a temperatura como o parâmetro de

controle primário da vida na terra. Os peixes, que regulam a

temperatura do seu corpo com a temperatura do meio aquático ime_

diatamente próximo , são particularmente sensíveis a variações

de temperatura. Cada espécie aquática torna-se adaptável a va-

riações sazonais da temperatura da água na qual vive, mas não

pode se adaptar as mudanças bruscas de temperatura. Por esta ra

zão, existe uma crescente importância dedicada pelos ecologis -

tas, para o aquecimento dcs "habitats" aquáticos, aquecimento e^

te devido única e exclusivamente às atividades de "desenvolvi -

mento econômico " a serviço do homem.

Nos Estados Unidos, no começo dessa década, já se previa que

a utilização de rios, lagos e estuários para fins do refrigera-

ção, quando extrapolada às próximas décadas, resultaria no es -

trangulamento da vida aquática de uma maneira geral. Por causa

do grande perigo para a vida aquática, e para o balanço da natu

reza, a descarga de resíduos térmicos em cursos d'água naturais

tem sido denominada de "poluição térmica".

Um grande número de informações sobre como a temperatura pode

afetar o ambiente aquático ê disponível na literatura. A maio -

ria dos efeitos reside no impacto da temperatura sobre a taxa de

metabolismo que é acelerado pelo calor, de acordo com o princí-

pio de Van't Hoff, que diz que a taxa de reações químicas cres-

ce com o aumento de temperatura. A aceleração varia considera -

velmente para particulares reações bioquímicas e em campos dife_

rentes de temperatura, mas, em geral, a taxa de metabolismo do-

bra a cada 109C de aumento / 78 /•
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I
Neste Capítulo deter-nos-emos principalmente a estudar os

efeitos físicos da temperatura sobre a água e os efeitos .bio-

lógicos da temperatura sobre os animais aquáticos em especial

OF organismos marinhos.

4.1 - Efeitos Físico-Químicos

A temperatura afeta praticamente todas as propriedades fí-

sicas de importância na qualidade da água, incluindo a densi-

dade, viscosidade, pressão de vapor, tensão superficial, solu

bilidade gasosa e difusão gasosa. A Tabela 4.1 indica a varia-

ção dessas propriedades com a variação de temperatura para a

água doce.

TABELA 4.1 - PROPRIEDADES DA ÁGUA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA

Temperatura

(9C)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pressão
do

vapor
( mb)

6.12

8.75

12.32

17.10

23.45

31.77

92.56

56.41

74.00

Viscosi
dade

<CP)

1.787

1.519

1.307

1.139

1.002

0.890

0.798

0.719

0.653

Densidade

(g/ml)

0.99984

0.99997

0.99970

0.99910

0.99820

0.99704

0.99565

0.99406

0.99224

Tensão
super-
ficial
(din/cm

75.6

74.9

74.2

73.5

72.8

72.0

71.2

69.6

Solubili.
dade de
oxigênio

(mg/D

14.6

12.8

11.3

10.2

9.2

8.4

7.6

7.1

6.6

- 1

Difusivida
de do oxi-
gênio
cm2/s )

15.7

18.3

20.9

23.7

27.4

L

Sob o ponto de vista da produção, a solubilidade do oxigênio ê, prova -

velmente , o. mais importante desses parâmetros, visto que o oxî

gênio dissolvido na água é necessário para sustentar várias for

mas de vida aquática.
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Obviamente , a baixa solubilidade induzida por temperaturas

mais elevadas, se combinada com a carga orgânica e o aumento

da taxa de respiração bacteriana, pode atingir níveis de oxi-

gênio dissolvido, que impeçam a sobrevivência dos organismos

aquáticos, em especial os peixes.

A partir do fato que a pressão de vapor é o agente propulsor

da evaporação, um aumento de temperatura causará um acréscimo -

da evaporação , supondo-se outros fatores constantes. A evapora^

ção é um dos mecanismos chaves nos corpos d'água com finalidade

de refrigeração.

Além disso, o aumento de temperatura pode levar a um aumen

to de sedimentação da água receptora, possibilitando desta for-

ma a deposição de lodo no fundo do corpo d1água receptor. As mu

danças nas propriedades da água causam variações na filtração ,

floculação e na troca iõnica.

O aumento de temperatura por si só também é um problema po

tencial, pois os padrões de qualidade da água para cada fim, a

saber, potabilidade, recreio, pesca, etc, determinam valores -

para a temperatura levando-se também em conta as estações e va-

riações de temperatura naturais do ambiente aquático.

O efeito da temperatura sobre o coeficiente de reaeração -

pode ser muito importante na determinação da capacidade assimi-

lativa de cursos d'água.

I
Em geral , temperaturas elevadas da água resultam em um de

| crêscimo da capacidade da água em reter o oxigênio dissolvido ;

no aumento da atividade metabõlica dos microorganismos; no au -

mento da taxa de DBO(demanda biológica de oxigênio )

e uma possível redução na capacidade assimilativa de resíduos de

corpo d'água receptor.
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O aumento da temperatura da água também pode ter efeitos

significativos sobre es reações, como foi citado. Isto pode

resultar era certas variações na resistência iônica, condutivi

dade, dissociação, solubilidade e corrosão alterando as exi -

gências químicas para instalações de tratamento de água.

Na operação de sistemas de refrigeração de centrais elé -

tricas, alguns produtos químicos são liberados nesses sistemas

para proteger o condensador e as tubulações contra a corrosão e

para manter livre as superfícies de troca de calor. A descarga

de produtos químicos no sistema de refrigeração com a finalida-

de de evitar excessivas concentrações de sólidos dissolvidos

dentro do próprio sistema é uma parte essencial do plano de ope

ração. A utilização de biocidas tais como cloro, também é perió

dicamente exigida para a manutenção de um baixo nível de cresci

mento de algas no sistema de refrigeração. A capacidade do cor-

po d'água em aceitar resíduos químicos de acordo com os padrões

de qualidade da água precisam ser determinados numa análise lo-

cal . 0 tratamento de resíduos químicos por troca iônica ou por

qualquer outro método pode ser exigido para casos em que condi-

ções ambientais do local impeçam descargas diretas nos corpos -

d'água receptores.

4.2 - Efeitos Biológicos

Como a temperatura é um importante fator ambiental que go

verna a fisiologia e o comportamento dos organismos e conse

quentemente a estrutura e o metabolismo dos ecossistemas, os or

ganismos vivos reagem ãs variações de temperatura e às taxas de

variações de temperatura causadas pela transferência de calor.

• A importância da temperatura como um fenômeno limitante,ou

como a força controladora e propulsora é bem conhecida, e exis-

te uma extensa literatura sobre os efeitos da temperatura em or

ganismos tanto de água doce, como de água salgada.
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Não é difícil encontrar estudos sobre os efeitos da

temperatura sobre o comportamento fisiológico dos organismos -

aquáticos, porem, ao se estudar os possíveis efeitos da tempe-

ratura sobre uma população local,certamente, a literatura será

restrita devido ás particularidades que envolvem avaliações lo-

cais.

Cada local possui espécies completamente distintas

e a avaliação do impacto ambiental referente aos efeitos bioló

gicos , causados pelo aumento de temperatura, é muito complexo,

além de exigir estudos "in situ" a longo prazo. A coleta de da-

dos sobre a fauna e flora do local torna o estudo mais confia -

vel quanto maior for a quantidade de dados disponíveis e quanto

maior for a duração de coleta de dados.

Organismos aquáticos têm sido submetidos a experimen

tos e os registros dos resultados para tais situações , a saber,

limites térmicos letais superiores e inferiores, campos térmicos

de preferência para processos como crescimento e reprodução, mi-

gração e comportamento, têm sido arquivados e na maioria das ve-

zes são extremamente úteis para avaliações preliminares de im -

pacto ambiental, principalmente quando a região estudada for bio

logicamente similar àquela em que se realizou a experiência.

Numa região,a distribuição em várias comunidades aquã

ticas é, em parte, uma conseqüência da distribuição das tempera-

turas ambientais. A composição das comunidades aquáticas depen -

de muito das características da temperatura do meio ambiente. A

temperatura também pode ter um efeito indireto através do ambien

te físico, particularmente no ambiente aquático como foi citado

no item anterior, podendo induzir mudanças nas diversas proprie-

• dades físicas da água.

1
Os efeitos sinergeticos, por exemplo, a estimulação -

de organismos doentios por intermédio de efluentes térmicos bem

como a interação das liberações de descargas térmicas com as



r 98

liberações de produtos químicos , podem afetar diretamente as po

* pulações aquáticas e desta forma o ecossistema do local.

I
4.2.1 - Efeito da Dose de Temperatura

Inexiste um limite letal único de temperatura para um

organismo. A morte por calor é uma função da duração da exposi^

ção. A dose de temperatura pode ser comparada com as doses uti_

lizadas em farmacologia e radiologia. Esse fenômeno causa mui-

ta polêmica e é sempre desprezado, considerando-se que todos or

ganismos morrem guando se alcança algum nível letal de tempera

tura.

Dr. Charles C. Coutant do Oak Ridge National Laborato-
rY / 24 / resumiu a importância das considerações de dose da

seguinte forma:

a - Na zona de resistência ( a uma temperatura acima da

temperatura incipiente superior letal ) o efeito le

tal de uma temperatura elevada é manifestada em um

intervalo de tempo discreto após o começo da exposi^

çiüo.

b - Quanto mais alta a nova temperatura menor o inter -

valo de tempo entre o começo da exposição e a morte.

c - A aclimatação a temperaturas elevadas aumenta tanto

o intervalo de tempo que um organismo pode sobrevi-

ver a uma temperatura elevada bem como a temperatu-

ras máxima que um organismo pode sobreviver para um

dado intervalo de tempo.

I
d - Existe uma temperatura letal incipiente abaixo da

qual um organismo pode sobreviver indefinidamente ,

' se não for afetado por outros fatores , mas acima -

da qual não pode ser aclimatado com sucesso e ele

tem somente um tempo de sobrevivência.
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I

A Figura 4.1 ̂.lustra o conceito de dose de temperatura

para uma determinada espécie de peixe ( Young Chinock)

E ACLIMATAÇÃO

-I ' I ' 'I "I . t Lj.4J.lJ , i_l_UU.Jxl
100 1000 10 000

FIGURA 4.1 - Tempos Médios de Resistência ã Tempera-

turas Elevadas entre o "Young Chinock"

Aclimatado às Temperaturas Indicadas.

4.2.2 - Descargas Térmicas e Oxigênio Dissolvido.

Teoricamente , as descargas térmicas reduzirão o oxigê-

nio dissolvido enquanto, ao mesmo tempo, aumentam a demanda bio_

lógica de oxigênio (DBO) dos organismos. Esse processo pode tor

nar-se crítico em águas receptoras onde as condições de satura

ção, podem ocorrer freqüentemente. Em tais condições, onde a

disponibilidade de oxigênio ê menor do que a capacidade teórica

da água, um aumento térmico pode limitar posteriormente o oxigê

nio dissolvido.

Outros aspectos relacionados com esse problema foram re

sumidos por Parker / 77 /.

O rápido aumento das taxas de desnaturação proteicas ,

que ocorrem em temperaturas acima de 309C ,precisam ser conside-

radas. A parte proteica da enzima é inativada e as reações come-

çam a abaixar â temperaturas acima de 309C. Desta forma, é óbvio
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que, atualmente, uma relação semi-empírica precisa ser utiliza-

da para descrever a variação da taxa de reação de DBO com a tem

peratura.

A relação proposta por Streeter e Phelps no estudo da

poluição do rio Ohio também ê utilizada pela maioria dos pesqui^

sadores, que é a seguinte:

= kl(20) 0 ( T " 2 0 )

na qual k.. . , é uma taxa constante de DBO em temperatura T( em

<?C). Assim, ki (20) '
te adotada (1.047).

<?C). Assim, k-, i2o) ®
 a t a x a constante em 209C e 0 é a constan-

Se a descarga de uma usina inibe a mistura entre as ca-

madas superiores e inferiores , a reoxigenação e a auto-depura-

ção na camada inferior são diminuídas. Devido a escassez de mi£

tura de resíduos orgânicos descarregados na camada inferior,não

há acesso ao oxigênio naquela parte do curso d'água , na camada

superior.

Desta forma, existe menos oxigênio dissolvido, menor dî

luição da água e uma carga mais concentrada na camada inferior -

levando a uma aceleração da diminuição de oxigênio dissolvido

O resultado geral pode ser uma considerável redução na capacida-

de assimilativa de resíduos na água receptora.

Se a descarga térmica é completamente misturada com a

água receptora , alguns dos efeitos acima mencionados são elimi

" nados de qualquer forma, e o aumento de temperatura ainda cau -

sa: decréscimo na capacidade da água em manter o oxigênio dis -

| solvido , um aumento na taxa de DBO e uma possível redução na

capacidade assimilativa de resíduos.
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O problema do oxigênio dissolvido depende da existência

ou não de uma alta DBO e de qual parte da fonte estará sujei-

ta a carga térmica.

A intolerância de baixo teor de oxigênio como resultado

de uma atividade bioquímica acelerada, representa, na verda-

de, o principal efeito de grandes descargas térmicas em cur -

sos d'água altamente poluídos. Foi justamente esse fator que

levou a interdição da utilização da bacia do Reno na Suiça pa

ra fins de refrigeração direta de Usinas Nucleares.

4.3- Efeitos da Temperatura sobre o Ambiente Marinho

4.3.1- 0 Meio Ambiente Marinho

Durante muitos anos o homem viu o oceano como uma super_

fície inquieta, que a princípio o impedia e depois o ajudava

nos seus esforços para a exploração do mundo. O ser humano

apredeu também que o mar era uma fonte de alimento susceptível

de ser colhido, como suplemento dos produtos alimentares ter-

restres e da água doce. A grande variedade de vida encontrada

ao longo das praias e no meio dos recifes de coral intrigaram

desde cedo os biólogos que passaram desde então-a estudar me-

lhor aquele ambiente.

Porém, foi somente em 1872 que o navio "HMS Challenger",

um dos primeiros a possuir equipamento especial para o estudo

do mar, iniciou suas famosas pesquisas. A partir de então, os

estudos sobre o mar têm se processado em ritmo crescente ,

graças aos numerosos navios oceanográficos e aos laboratórios

marinhos em terra. Da oceanografia física e biológica emergiu

a nova ciência da ecologia marinha. A partir desses estudos -

foi possível então constatar o que os cientistas tinham sus-

peitado que o oceano é o maior reservatório, quer da própria

vida, quer dos elementos que lhe são essenciais.
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As características do mar que apresentam maior in-

teresse ecológico podem ser apontadas como sendo:

1 - 0 mar cobre 70% da superfície da terra.

2 - 0 mar é fundo e a vida estende-se por toda a sua

profundidade. Embora a densidade dos seres vivos

não seja de modo algum uniforme não existem apa-

rentemente zonas abiõticas no oceano. Deste modo

o habitat marinho é muito mais espesso, bem como

maior em área, do que o conjunto da terra e da

água doce.

3 - 0 mar ê contínuo, não está separado, ao contra -

rio do que se verifica com os habitats da terra

e das águas doces. Todos oceanos comunicam-se en

tre si. A temperatura e a salinidade, além da

profundidade, são as principais barreiras que se

opõe ã livre deslocação dos organismos.

4 - 0 mar está em contínua circulação. A Figura 4.2

indica as principais correntes do Oceano Atlân -

tico.
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FIGURA 4.2 - As Principais Correntes de Superfície

do Oceano Atlântico /23/.

Um importante processo chamado circulação ascendente

ou ressurgência ocorre quando os ventos arrastam contínua

mente a superfície da água em direção oposta aos declíves

escarpados da costa, trazendo para a superfície água fria,

rica em nutrientes que se acumulavam anteriormente nas pro

profundezasdo mar. As áreas marinhas mais produtivas estão

muitas vazes localizadas em regiões de circulação apcenden

te. Se não fossem estas correntes, as correntes profundas

resultantes das circulações ascendentes, das diferenças de

temperatura e da salinidade da própria água, todos os cor-

pos contendo matéria orgânica, passariam definitivamente -
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I para as profundezas, levando os nutrientes para fora do al-

cance dos organismos "produtores" das regiões fóticas .super

I ficiais.

5 - 0 mar é dominado por ondas de vários tipos e ma

rés causadas pela atração da Lua e do Sol.

As marés são especialmente importantes nas zo -

nas costeiras onde a vida marinha costuma ser particularmen

te variada e densa.

6 - A salinidade do mar ou o teor em sais, é em mé-

dia 35 partes de sais, em peso, por 1.000 par-

tes de água. Isto é descrito geralmente da se -

guinte forma: 35%. Cerca de 27% é cloreto de só

dio e o restante é principalmente constituído -

por sais de Magnésio, cálcio e Potássio. Como os

sais se dissociam em Ions, é preferível apresen

tar a constituição química do mar como se segue

(em partes por mil):

lONS POSITIVOS ÍONS NEGATIVOS

Sódio

Magnésio

Cálcio

Potássio

10

i-i

0

0

.7

.3

.4

.4

Cloreto

Sulfato

Bicarbonate

Carbonato

Brometo

19

2

0

0

0

.3

.7

.1

.007

.07

Como a temperatura e a salinidade representam dois -

dos maiores fatores limitantes do mar, há interesse em combi^

ná-los graficamente sob a forma de hidroclimogramas como mos

tra a Figura 4.3

l
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FIGURA 4.3 - Hidroclimogramas de Temperatura e

Salinidade. /73/

Na figura apresentada que indica os hidroclimogra-

mas de temperatura e salinidade para localidades de água

salobra ( estuários) e, águas marinhas, podemos notar que

no mar alto a salinidade varia dentro de limites muito e£

treitos, enquanto que nas águas estuarinas e nas fozes -

dos rios, a salinidade apresenta-se muito variável segun-

do a estação do ano. Os organismos do mar são em geral e^

tenohalinos ( limites reduzidos de salinidade} ou seja ,

têm pequena margem de tolerância quanto ã variação de sa

linidade; enquanto que os organismos de água salobras são

em geral eurialinos, ou seja, têm margens de tolerância -

maiores quanto â salinidade.

7 - A concentração de nutrientes dissolvidos é bai-

xa e constitui um sério fator limitante na de -

terminação da grandeza das populações marinhas.

Visto que, enquanto a concentração de cloreto de

sódio e outros sais mencionados no parágrafo 6

i medido em partes por mil, os nitratos, fosfa-

tos e outros nutrientes são tão diluídos que

apenas podem ser expressos em partes por bilhaõ.
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A concentração desses sais biogênicos de impor-

tância vital varia de lugar para lugar e de es-

tação para estação.

4.3.1.1 - O Bióta Marinho

O "biota" marinho é variado. As bactérias , as ai -

gas, os crustáceos e os peixes têm um papel dominante no

meio aquático marinho, sendo as diatomãceas, os flagelados

verdes e os copépodes muito importantes. A variedade de al-

gas, crustáceos,moluscos e peixes é bem maior no ambiente -

marinho do que no ambiente de água doce.

A riqueza do "biota" marinho pode ser apreciada quan

do comparamos o plancton do mar com o plancton muito menos -

variado da água doce.

4.3.1.2 - A Zonagem do Mar

A região pelágica é a rei, ..ão marinha onde se locali-

zam as maiores atividades da vida. A vida pelãgica inclui o

plancton, o necton e o neuston, eu seja, toda manifestação -

de vida nas águas superficiais.

Os componentes bióticos do ambiente marinho, podem -

ser classificados da seguinte forma:

Bentos : seres bentônicos são aqueles que vivem no

fundo do mar. Podem ser:

a) Sêssil - encontram-se fixos sobre um subs-

' trato .

Algas verdes, pardas, vermelhas, cnidários,

f briozoa.

b) Vagante - são os que se movimentam, como -

eguinodermes (estrelas), lameli-

brãnquios•
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Plancton: aqueles encontrados na superfície,

e levados pelas correntezas. Podem ser:

a) Fitoplancton - são as algas, principalmen

te as diatomãceas, as pirrofitas.

b) Zooplancton - são animais planctônicos

Protozoãrios. Radiolãrios .

c) Holoplancton - são organismos que vivem

como plancton durante a vida inteira, como

globigerina e muitos radiolários.

d) Metroplancton - são aqueles que pertencem

ao plancton apenas durante uma fase da vi-

da (vida larval).

prio.

Necton: são aqueles que possuem movimento pró

Estão representados pelos peixes, mamíferos -

marinhos, cefalõpodes, tartarugas, diversos -

crustáceos decápodes.

A Figura 4.4 apresenta a zonagem do mar.

i NCRITICA
IpREIA-MAR

J/ -— OAIXA-MAR

OCEÂNICA p R O F U f j D i D A D £
• NÍVEL DO_MAR TOESAS 0 METROS

INTERMÉDIO INFERIOR INFERIOR

FIGURA 4.4 - Zonagem do Mar
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: Geralmente, existe uma plataforma continental que se

estende até certa distância da praia, depois da qual o fundo

sofre uma queda brusca até atingir a zona abissal.

A zona de pequena profundidade na plataforma conti -

nental é a zona nerítica. É logicamente dividido em litoral

superior, litoral intermediário (entre marés baixas e altas,

também chamado de zona litoral) e litoral inferior.

A região de alto mar, situada além da plataforma con

tinental, ê designada por região oceânica. A zona de influên

cia da luz ( para a fotosíntese) é, por isso a região produ-

tora, ê a zona eufótica, correspondendo ã zona liminética das

águas doces. As vastas regiões do oceano situadas além das -

profundidades em que os efeitos da luz se fazem sentir são a

zona batipelágica do talude continental e a zona abissal que

começa a 2000 metros de profundidade aproximadamente.

Dentro dessas zonas primárias que são largamente ba-

seadas em fatores físicos há a considerar uma zonagem secuii

daria bem marcada tanto horizontalmente como verticalmente -

que é, em geral, evidenciada pela distribuição das comunida-

des. As comunidades em cada uma das zonas primárias , exceto

a eufótica, tem dois componentes verticais distintos: os ha-

bitantes bênticos do fundo, já citados anteriormente, e os pe

lãgicos. Os principais consumidores primários são em grande

parte , zooplancton. Os animais maiores alimentam-se de plane

ton (ou dos detritos derivados do plancton) ou são carnívo-

ros.

4.3.1.3 - Comunidades da Zona Nerítica

Conceito de um ecossistema funcional.

Um ecossistema é um sistema ecológico no qual existe

a interação entre os organismos vivos e os abiõticos de for-

ma a produzir um ciclo de material e transferência de ener -
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gia, como ilustrado na Figura 4.5. Os ecossistemas são ge -

ralmente compostos1 de três grupos de organismos: produto -

res, consumidores e decompositores.

Produtores: utilizam a energia da luz para sintetizar

a matéria orgânica proveniente de fontes -

inorgânicas: diõxido de carbono, sais mine

rais.

Consumidores: estes são organismos na comunidade, na -

maioria animais, que utilizam os produto

res como alimento, diretamente, são her-

blveros ( consumidores primários) ou co-

mo carnívoros (consumidores secundários

ou terciários).

l

i

Decompositores: os produtos residuais e cadáveres dos

consumidores, juntos com matéria vege-

tal morta e células dos produtores acu

mulam-se como matéria orgânica morta -

para formar os detritos. Essa matéria -

orgânica morta ê utilizada como alimen-

to pelo terceiro componente do ecossis-

tema, os decompositores. São os fungos,

bactérias, protozoa, saprozoicos, etc.

A maioria dos decompositores que utili^

zam alimentos orgânicos são desta for-

ma heterotróficos; mas o estágio final

de mineralização é desenvolvido pelas

bactérias autotrõficas. Essa minerali-

zação completa o ciclo formando nova -

mente minerais { nutrientes) para os

produtores.



r 110

I

I

CONSUMIDORES

Energia da Luz

FIGURA 4.5 - Representação Diagraiiiatica de um

Ecossistema.

Composição das Comunidades da Zona Nerítica

1 - Produtores:

As diatomaceas e os dinoflagelados do fitoplancton são

a pare lha dominante do nível trõfico produtor em quase to_

da parte no oceano. Na zona nerítica são também importantes

as grandes algas multicelulares fixas, em poucas profundid^

des.

O fitoplancton nerítico, pelo menos nas regiões tempe-

radas, segue um ciclo de densidade sazonal semelhante a dos
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lagos eutróficos. Em geral, existem duas aflorações princi-

_ pais no fitoplancton, uma maior na primavera e outra no fira

do verão ou no outono. Embora se dê um aumento na produção

primária por causa das aflorações, a produção total durante

o período de verão, compreendido entre eles pode ser de fa-

to maior.

2 - Consumidores:

Zooplancton: os tipos característicos, entre a grande

variedade de plancton animal são apresen-

tados no Apêndice E• Os organismos que

perfazem todo o seu ciclo biológico no

plancton são denominados holoplancton( co

mo já citado no subitem 4.3.1.2)ou planc-

ton permanente. Além dos copépodes e pro-

tozoários que também são importantes na -

água doce. O plancton marinho permanente,

contêm moluscos e vários vermes não apre-

sentados no ambiente de água doce. Uma

parte considerável do plancton ê o mero. -

plancton ou plancton temporário.

A maioria dos organismos de bentos e muitos do necton

(peixes por exemplo) assumem no estado larval formas minus

cuias, que se reúnem ao plancton por períodos variados, an-

tes de se estabelecerem definitivamente no fundo do mar ou

de se transformarem em organismos capazes de nadarem li-

vremente como ê de se esperar. O meroplancton varia sazonal

mente de acordo com os hábitos de postura dos progenitores,

• mas há uma sobreposição suficiente para assegurar uma certa

quantidade de meroplancton em todas as estações.

Bentos: o bento marinho ê caracterizado pelo grande nú

mero de animais sésseis ou relativamente inati

vos, nos quais se nota uma zonagem acentuada .

Os organismos que vivem em maiores profundida-

des são geralmente distintos em cada uma das
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três zonas neríticas primárias ( litoral su

perior, intermediário e inferior). Num dos

extremos está o caso dos organismos situa -

dos na linha superior das marés ou acima de_

Ias, os quais devem ser capazes de suportar

a dessecação e as mudanças de temperatura

do ar, visto que apenas por pouco tempo são

cobertos pela água ou salpicos de água. Na

região litoral inferior, por outro lado, os

organismos encontram-se continuamente cober

tos. O constante fluxo e refluxo das mares

entre os respectivos níveis extremos, pro -

voca uma transição gradual no meio ambiente

no que se diz respeito ã exposição ao ar e

ã água.

Apesar dessa transição contínua, não se verifica ne-

cessariamente a mudança gradual das espécies de plantas e

animais bentõnicos, embora os dominantes formem muitas vezes,

faixas distintas dentro da zona intermediária.

Numa dada região, a série de subcomunidades bentôni-

cas que vão sendo substituídas umas pelas outras, desde a -

costa até ao extremo da plataforma nerítica, depende em grari

de parte da natureza do fundo quer seja areia, rocha ou Io

do. Numa comparação de perfis entre uma praia típica de -

areia e de um substrato rochoso ( Figura 4.6 ) podemos notar

que são muito poucos os organismos dominantes, comuns âs

duas séries.

• A densidade populacional ê freqüentemente menor na

praia arenosa visto que a natureza movediça das areias não

proporciona um substrato tão estável como a rocha que é, no

* entanto, mais povoada do que parece ã primeira vista.
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FIGURA 4.6 - Perfis de Praia Arenosa (acima) e Costa

Rochosa ( abaixo). / 7 9 /

A maior parte dos animais de maior tamanho são escavado

res especializados e as algas unicelulares e bactérias quê

vivem entre os grãos de areia também escapam a observação .

No Apêndice E também são apresentados alguns dos animais es

cavadores mais especializados. Por exemplo, uma espécie de

siri chamada Emérita, um dos mais notáveis , e capaz de se

afundar na areia em poucos segundos. Estes animais alimen -

tam-se estendendo as antenas plumosas por cima da areia e
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recolhem o plancton trazido pela água quando a maré sobe

Outros animais como os vermes, alimentam-se ingerindo a

areia e os detritos que entram nas suas galerias, extraindo

depois, no intestino, as s'ubstancias alimentares.

Os crustáceos da subclasse Cirrípedos , moluscos e

algas fixas são caracteristicos da série litoral rochoso.

Existe ainda outra série, de populações próprias de

fundos lodosos. Vários animais escavadores são característi

cos dessa série. Se o declive ê de natureza a permitir ex -

tensos bancos de lodo, a densidade desses animais pode ser

muito elevada. É interessante notar que a mis cura lodo-areia

parece ser mais favorável do que a areia grossa ou o lodo -

fino.

Porém, mais limitados ainda são os conhecimentos

acerca das comunidades da zona nerítica inferior, que pode

abranger várias milhas em regiões onde a plataforma conti-

nental foi extensa. As investigações nesta área não são tão

viáveis como na zona intermediária.

Necton e Neuston : além de vasto conjunto das espé-

cies de peixes, alguns dos maiores crustáceos, tar-

tarugas, mamíferos marinhos (baleias, focas etc. )

e aves marinhas, compreendem também ativos nadado -

res e habitantes da superfície. Os indivíduos deste

grupo constumam distribuirem-se , embora nem sempre,

por uma área considerável, tornando-se membros tem-

porários de várias comunidades, como ê caracteristl

co dos consumidores secundários e terciários em ge-

ral.

No entanto, o necton ( e até as aves) estão limita-

dos pelas mesmas barreiras invisíveis da temperatura, da sa

unidade , dos nutrientes e pelo tipo de fundo, tal como -
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acontece com os organismos com menor capacidade de movimen-

|', to. Tanto a zonagem horizontal como a estratificação verti-

cal, podem ocorrer embora não sejam tão aparentes como no

caso dos bentos e do plancton. Também por estranho que pos_

sa parecer, ainda que a distribuição individual de necton -

possa ser grande, a distribuição geográfica duma espécie po_

de, na verdade, ser mais reduzida do que a de muitos inver-

tebrados .

As espécies de peixes que vivem próximas ã superfí-

cie são muito importantes nas comunidades neríticas. Os rnem

bros da família dos arenques "menhaden", sardinhas, ancho -

vas etc... são especialmente importantes. Estes peixes ali-

mentam-se principalmente de plancton embora alguns, ãs ve -

zes, possam alimentar-se de bentos e outros peixes menores.

O plancton é filtrado na água por meio de um "crivo" forma-

do pela guelra. Visto que, até os dispositivos de filtra -

gem mais rigorosos, como por exemplo as redes de malhas fi-

nas, não conseguem reter a maioria do fitoplancton, os pei-

xes adultos recorrem principalmente ao zooplancton e são

deste modo consumidores secundários.

Embora alguns dos peixes do fundo efetuem desova -

nesse substrato e protejam suas posturas, como acontece com

muitos peixes de água doce, a maioria dos peixes marinhos -

põe grande número de ovos que flutuam (auxiliados por gotí-

culas oleosas ou por outras adaptações â flutuação) não re-

cebendo desta forma qualquer proteção dos seus progenitores.

|;' Além dos peixes depredadores, como por exemplo os

tubarões, as aves marinhas são importantes consumidores ter

I ciários do mar. Estas, juntamente com as focas e tartarugas

constituem, certamente, um elo de ligação entre a terra e o

mar, visto que têm de procriar na terra, mas o seu alimento

vem do mar.
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Por conseguinte, estes aeróbios fazem parte das- ca-

deias alimentares do mar, na mesma medida em que nelas to -

mam parte os peixes invertebrados de que se alimentam.

3. Decompositores:

Bactérias: no plano horizontal, as bactérias são

mais abundantes nas regiões onde a vida vegetal e

animal é mais rica. Quanto ã distribuição vertical ,

encontra-se bem exemplificada na Figura 4.7. Pode-se

notar que existe uma densa população bacteriana coin

cidente com a maior abundância de fitoplancton e que

a máxima densidade ocorre sobre o fundo, mais exata-

mente na superfície de separação lodo-água onde é

mais intensa a concentração de matéria orgânica prori

ta a ser regenerada em nutrientes inorgânicos. Em ai

gumas águas a decomposição primária parece ocorrer -

em qualquer ponto na massa de água, enquanto que nou

trás ocorre principalmente nos sedimentos. A impor -

tância das bactérias torna-se ainda maior quando se

recorda que muito do petróleo tão essencial ã moder-

na civilização é formado a partir dos sedimentos or-

gânicos.

NUTRIENTES

FIlOI'UNCTON

I N V E R N O • PRIMAVERA ' VERÃO > OUTONO

FIGURA 4.7 - Distribuição Vertical das Bactérias

no Mar.
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Convém ainda citar que duas comunidades neríticas

1 diferentes e de grande interesse, existentes nas águas sub

tropicais e tropicais, merecem menção especial: são os man

gues e os recifes de coral.No mangue existem plantas que

figuram entre as poucas plantas terrestres emergentes que-

toleram a forte salinidade do mar. Os recifes de ccral en-

tre as comunidades mais notáveis dist.ribuindo-se parte nas

costas ou noutras águas menos profundas das zonas marinhas

quentes.

4.3.1.4 - Comunidade da Região Oceânica na Zona Eufótica

As partes iluminadas da região oceânica não são tão

ricas em espécies e geralmente mantêm populações menos den-

sas quando comparada com as regiões costeiras. No entanto ,

como a água é em geral mais transparente em pleno oceano, a

região, produtora pode ser mais profunda; consequentemente,

ao comparar regiões costeiras e oceânicas, dever-se-ia em -

pregar como unidade de medida a quantidade total de fito-

plancton subjacente a uma unidade da área de superfície em

vez da densidade por unidade cúbica. De qualquer modo a

área eufõtica é tão superior em extensão à área nerítica ,

que se lhe deve dar a maior atenção quando se considerarem

os oceanos como um todo.

As comunidades nesta região são, como é evidente ,

constituídas inteiramente de organismos com um modo de vida

pelágico. Algumas espécies de vida oceânicas são também co-

muns à zona nerítica. Uma grande parte do Zooplancton cons-

ta de formas permanentes (holoplancton) visto que o benton,

I que contribui muito para o meroplancton , está ausente.

I Os fosfatos parecem ser um fator limitante não me -

nos importante no alto mar que perto da costa. No entanto ,

os efeitos limitantes duma concentração baixa de fosfatos -

tornam-se menos importantes ã medida que a temperatura au -

menta.

~l
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I 4.3.2 - Efeitos da (Temperatura sobre os Organismos Marinhos

I
Parece ser pouco provável gue as centrais energéti-

cas possam afetar materialmente o regime de temperatura dos

oceanos, embora os efeitos de aquecimento em regiões pola -

res, por exemplo, possam surgir a longo prazo. De qualquer

forma, estamos tratando nesse estudo dos possíveis efeitos

de efluentes térmicos provenientes de centrais localizadas

junto à costa marítima.

O ambiente costeiro é um ambiente extremamente com-

plexo, como já citamos na Secção 4.3.1. O ambiente costeiro

i influenciado por fatores biológicos, químicos, físicos e

geológicos, dos oceanos abertos, dos estuários, dos rios e

de todas as fontes de água que o alimentam.

Esses fatores atingiram um equilíbrio dentro de cer

tos limites através de séculos. Porem, esse balanço vem sen

do modificado pelas inúmeras atividades do homem e é dificí

limo interpretar as forças dinâmicas atuantes sobre o am -

biente costeiro mesmo que ainda não tenha sofrido alterações

induzidas pelo homem.

Os organismos do ambiente costeiro tropical podem -

tolerar somente pequenas variações dos fatores ambientais ,

enquanto que os organismos das regiões polares são mais re-

sistentes a essas variações . Os organismos de regiões tem-

peradas são ainda mais tolerantes quanto ãs condições varian

tes do seu ambiente, principalmente, a temperatura.

l
4.3.2.1 - Efeitos da Temperatura sobre o Fitoplancton

A produção, primária é o primeiro passo na manuten-

ção de ecossistemas complexos e, obviamente, o fitoplancton

forma juntamente com b zooplancton o alimento essencial pa-

ra organismos explorados recreacional e comercialmente, por
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I exemplo, peixes e njoluscos.

§ Os efeitos da temperatura sobre o fitoplancton podem

ser considerados das seguintes formas:

a - passagem através dos condensadores ( choque tér-

mico e mecânico);

b - exposição a temperaturas elevadas no corpo d'água

receptor;

4.3.2.1.a - Efeitos da Temperatura sobre o Fitoplancton cau

sado pela Passagem desses Organismos através -

dos Condensadores ou do Sistema de Refrigeração.

Os danos causados ã cadeia alimentar por intermédio

da morte de plancton ao passar através dos condensadores têm

sido citados freqüentemente, porém, a sua avaliação quanti -

tativa é quase impossível, caso não haja um programa de estu

do local bem delineado.

Nakatami / 68 / constatou que aumentos de 89C esti-

mulavam a fotossíntese quando a temperatura da água era de

169C ou menos. Um aumento similar de temperatura quando a

água estava a 209C ou mais, prejudicava a fotossíntese.

O fitoplancton sujeito ao aquecimento durante a pas-

t sagem através dos condensadores demonstraram não ter habili-

dade de recuperar a capacidade fotossintética após o resfria-

mento.

P
Detectou-se também eni alguns estudos algumas mudan-

ças morfológicas em algumas células de algas.
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4.3.2.1.b - Efeitos/da Temperatura sobre o Fitoplancton cau

sado pela Exposição desses Organismos a Tempera

turas elevadas no Corpo d'água Receptor.

Enquanto o calor ê um fator que pode aumentar tanto

a respiração como também a produção de uma comunidade, seu

efeito pode ser controlado por outros fatores, tais como ,

níveis de nutrientes . As aflorações (blooms) de algas, por

exemplo, geralmente exigem uma quantidade mínima de fosfato

(0.015 ppm) e nitrato ( 0.20 ppm) em associação a uma tempe

ratura ótima para o crescimento populacional dependendo da

espécie disponível de fitoplancton.

Além do mais, aumentos bruscos de temperatura podem

proporcionar uma variação sucessiva de diatomãceas para al-

gas verdes e posteriormente para algas verde-azuis. As exi-

gências de temperatura para as sucessões do fitoplancton es

tão apresentadas na Figura 4.8 e foram desenvolvidas por -

Cairns / 17 /.

20' 25* 30' 35'

TEMPERATURA (?C)

FIGURA 4 . 8 - V a r i a ç ã o da P o p u l a ç ã o da s Algas em

Relação a Temperatura.
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Uma variação de temperatura de 89C, geralmente ", é

exigida para alterar a temperatura ótima de produção das

algas verdes para as algas verde-azuis; supondo-se que os

níveis de nutrientes alimentem essas aflorações.

4.3.2.2 - Efeitos da Temperatura sobre o Zooplancton

Em virtude da grande biomassa que essa categoria de

organismos representa, o zooplancton forma um anel chave em

todas cadeias alimentares aquáticas.

A possibilidade de ocorrerem efeitos prejudiciais ao

zooplancton é maior, devido ao impacto do arraste através do

sistema de refrigeração das centrais energéticas do que por

meio do contacto ou penetração desses organismos na massa -

térmica.

Durante sua passagem através do sistema de refrige-

ração da usina, o zooplancton fica exposto a influências fí

sicas e químicas , tais como, aumentos de temperatura, tur

bulência, variação de pressões e exposição a produtos quími^

cos liberados para limpeza dos canais de refrigeração.

Todos esses fatores causam choques que podem resul-

tar na redução de fertilidade, vulnerabilidade aos predado-

res e mesmo causar a morte do zooplancton. A ação conjunta

desses três efeitos podem reduzir grandemente a população

do zooplancton.

Alguns estudos, como o de Turkey Point Plant, na

Florida, apresentaram resultados revelando mortes de 80% do

zooplancton coletado na descarga da usina sob uma tempera-

tura de 409C em julho de 1969. Quando a temperatura alcan -

çou 339C, a percentagem de mortalidade atingiu 12%. Porém ,
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deve-se considerar que esses índices de mortalidade não le-

varam em conta as mortes ocorridas durante a coleta, trans-

I porte e contagem.

Estudos de laboratório revelaram que o metabolismo

do zooplancton também pode ser significantemente afetado du

rante a exposição desses organismos em altas temperaturas.

4.3.2.3 - Efeitos da Temperatura sobre os Bentos

O efeito da.temperatura sobre os bentos é complexo,

mas de extrema importância para estudos de avaliações ecoló

gicas•

Ao estudarmos o'comportamento e as conseqüências -

que a indução de um aumento de temperatura no ambiente onde

vivem esses organismos pode causar, devemos sempre conside-

rar que os bentos podem estar sujeitos a variações de marés

ficando expostos ao ar.

A dificuldade em se utilizar tanto a temperatura da

superfície da água como a temperatura do ar em estudos so -

bre espécies que experimentam o regime de entre marés no l_i

toral intermediário ( entre a preamar e a baixa mar), é com

plicada ainda mais ao considerarmos a duração ã qual esses

organismos ficam expostos nos regimes de marés. A existên -

cia de níveis críticos em que ocorram variações bruscas de

temperatura e de duração de exposição, talvez seja o maior

fator de controle ambiental para os bentos, sujeitos ao re-

gime acima referido. É claro que, diferenças em durações da

I exposição ao ar ou a água , produzem vários regimes diferen

tes de temperatura. A curva anual de temperatura, para o

nível em que um> organismo bentônico sujeito ao regime de
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mares possa ocorrer/ e a única consideração significativa a

ser utilizada em relação aos ciclos reprodutores e outras -

r atividades biológicas. Tais informações são escassas, prin-

cipalmente para praias rochosas. Estudos ecológicos básicos

do litoral intermediário, exigem este tipo de informação e

o uso de animais dessas regiões, como indicadores da polui-

ção térmica poderão ser de enorme importância para avalia -

ção dos efeitos ecológicos causados pelas liberações de ca-

lor residual das usinas térmicas.

Existem várias implicações para o estudo dos efeitos

ecológicos sobre populações litorâneas.

O regime verdadeiro de temperatura natural experi -

mentado anualmente por animais, precisa ser conhecido duran

te um longo período, incluindo medições no mar, na superfí-

cie do litoral intermediário, além das temperaturas inter -

nas dos animais. Eventos como mortes de organismos causados

por quaisquer fatores naturais precisam ser distinguidos -

dos efeitos de descargas térmicas.

Hedgpeth e Gonor fazem várias considerações sobre -

os efeitos das alterações térmicas sobre os animais bentôni.

cos em um trabalho apresentado num simpósio sobre poluição

térmica, em 1968, em Portland / 45 /.

I

1

4.3.2.4 - Efeitos das Descargas Térmicas sobre os Peixes

Marinhos

Cs efeitos causados pelo aumento de temperatura so-

I* bre o ambiente marinho são difíceis de avaliar porque são

de longa duração além de estarem relacionados com outros fa

tores ambientais mais complexos. Apresentaremos nesta sec -

ção algumas considerações, avaliando-se os efeitos teóricos

das altas temperaturas sobre os peixes marinhos, durante to

dos estágios de suas vidas; incluindo a reprodução, o deseii

volvimento e crescimento, alimentação, fisiologia, comporta
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f mento e ecologia. £ferã dada ênfase aos efeitos que os eflueri

tes térmicos sob temperatura elevada, agindo singularmente -

| ou em combinação com outras substâncias, possam causar sobre

o ambiente físico-químico. No entanto, será observado que

inexistem regras simples para avaliação desses efeitos sobre

os peixes e seu meio ambiente. Utilizando informações basea-

das essencialmente em experiências de laboratório, esperamos

poder fazer as hipóteses dos efeitos artificiais de aumentos

de temperatura sobre os peixes para uma forma submissa a con

dições naturais.

Como já foi comentado nas secções anteriores, o am-

biente marinho i extremamente complexo, muito mais do que

o ambiente de água doce.

Vários processos químicos e biológicos que ocorrem -

nos oceanos, não são totalmente compreendidos conhecendo-se -

relativamente pouco sobre ecologia marinha e a dinâmica dos

processos físicos e químicos que afetam os organismos mari -

nhos , especialmente nas águas costeiras. Em vários casos -

desconhecemos até a identidade dos organismos com os quais -

estamos trabalhando , ou ainda a dinâmica da sua população ,

sua genética ou fisiologia. Na maioria dos casos podemos di-

zer que somos pouco conhecedores dos processos dinâmicos dos

oceanos, e de sua população.

Em 1968, no Simpósio sobre Poluição Térmica realiza-

do em Portland , Oregon, Donald P. de Sylva / 97 / afirmava

no seu trabalho que na época eram poucos os pesquisadores

que tinham examinado os efeitos de aquecimento de grandes -

quantidades de água, no local, porque a poluição térmica ti

nha se tornado um problema potencial bem recetemente. Porém,

|. apesar de tudo, havia uma vasta literatura sobre experimen -

tos em laboratórios, em que os organismos eram submetidos a

temperaturas elevadas para determinação dos seus limites le-
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I tais de temperatura - Estando, porém, a quantidade de água

necessária para refrigeração diretamente relacionada com a

I produção de energia elétrica, por intermédio das usinas tér

micas e com o crescente aumento de consumo de energia, o

problema da poluição térmica tornou-se importantíssimo, fa

zendo com que as usinas controlassem as suas descargas ( de

acordo com o NEPA, National Environmental Protection Act -

1969 dos Estados Unidos) e desenvolvessem uma monitoração

dos efeitos das descargas sobre o ambiente aquático. Em sec

ção posterior, abordaremos o problema do comportamento de -

peixes marinhos nas proximidades das descargas térmicas de

usinas nucleares.

Numerosos experimentos têm sido realizados para de-

terminar os limites letais superiores e inferiores de tempe

ratura para organismos marinhos. Para vários pesquisadores,

existe uma preferência na escolha do tipo de peixe que pos-

sa ser coletado e que suporte a transferência do seu habitat

natural para o de laboratório; logicamente, isto traz algum

prejuízo na avaliação de dados experimentais pois existem -

peixes comuns nar águas costeiras que apesar de serem difí -

ceis de se manter em cativeiro, devem ser estudados devido ã

sua'enorme importância na biomassa marinha, quer seja como -

consumidores primários ou como secundários.

A causa da morte dos peixes por efeitos térmicos têm

sido estudada por vários cientistas, encontrando-se na lite-

ratura as mais variadas verificações , considerando sobretu-

do as espécies e ambientes onde vivem.

I Kusakina / 5Í> / atribue a morte dos peixes ã degene-

ração térmica das células do corpo. Pegel e Remorov / PO /

J acreditam que â altas temperaturas , a alta concentração ex-

cedente de ácido lático no sangue, resultava em mudanças na

estrutura da enzima. Brett / 13 / verificou o decrêscjL

mo da atividade metabólica no tecido do cérebro de algumas -
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espécies , e Timet // 98/ notou que temperaturas muito eleva-

das causavam danos ao protoplasma e um decréscimo do consumo

de oxigênio nos peixes marinhos . Agersborg / 2 / acreditou

ainda que a morte dos peixes devido a temperaturas elevadas -

seria causada pela coagulação parcial dos brânquios capilares

seguido de uma ruptura dos vasos sangüíneos do mecanismo res-

piratório. Ainda, Drost Hansen / 26 / constatou que apesar de

algumas espécies suportarem e poderem viver a 339C ou 349C ,

seus mecanismos seriam danificados irreversívelmente nessa -

temperatura. Mayer / 6 4 / afirmou que a morte causada pelo

acréscimo de temperatura era por asfixação, sendo o oxigênio

insuficiente para sustentar a atividade metabólica acrescida

do animal. Existem ainda constatações de que os animais mor-

reriam pela afecção do sistema nervoso ou mesmo por falhas -

do mecanismo cordiano.

A maioria desses experimentos, no entanto, foram rea

lizados para se constatar as temperaturas nas quais os peixes

morreriam. Eles nada revelaram sobre o bom comportamento dos

peixes antes de ser atingido o limite letal térmico, ou se

uma temperatura bem abaixo do ponto letal seria suficiente -

para causar processos irreversíveis.

A aclimatação, por exemplo, somente era verificada

durante o experimento. Nada poderia ser constatado após a

realização da experiência. Não era possível verificar a so

brevivência dos organismos após alcançarem os seus limites -

térmicos letais. A aclimatação, porém, ocorre sob condições

naturais e ê um processo lento. O que ocorre na maioria dos

experimentos de laboratório ê uma adaptação dos organismos

às condições ótimas para a realização da experiência.

O sucesso da aclimatação de peixes, bem como sua re-

sistência a altas temperaturas, depende em parte da tempera-

tura absoluta, da duração da exposição e, especialmente, da

taxa de variação de temperatura . Por exemplo, uma exposição

gradual a uma dada temperatura aumenta a habilidade dos pei-

xes de sobreviverem a subsequentes aumentos de temperatura ,

porém, diminui sua habilidade de sobreviver era baixas tempe
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_ raturas (processos irreversíveis). Esse fator deveria ter con

siderável significado onde efluentes térmicos causassem 'acli-

matação de populações de peixes locais, durante rápidos res -

* friamentos no inverno, em relação ao resfriamento da água ,

porque a adaptação ao calor é adquirida rapidamente mas

da lentamente.

Desta forma, ao interpretar temperaturas letais máxi-

mas, que os peixes possam suportar, precisamos considerar o

tempo de aclimatação, a duração que as espécies foram expos -

tas a altas temperaturas, e a taxa de variação dessa tempera-

tura. Além disso, é necessário levarmos em consideração fato-

res como comprimento do animal utilizado, salinidadc c concen

tração de oxigênio dissolvido e ocorrência de compostos quími

cos que possam contribuir sinergetxcamente ou desfavoravelmen

te, em relação aos efeitos da adição de cargas térmicas polui

doras , levando-se em consideração a condição física do ani -

mal antes do experimento.

A Tabela 4.2 reproduzida do trabalho apresentado por

Donald P. de Sylva / 97 / leva em consideração todos esses fa

tores e relata os limites letais superiores obtidos de espé -

cies larvais e adultos de peixes marinhos.

Resumindo os dados dessa tabela podemos verificar que

peixes marinhos praticamente não sobrevivem acima de tempera-

turas de 359C. Se os adultos forem divididos de uma forma -

grosseira em espécies tropicais, temperadas e árticas pode

ser notado que as espécies árticas sobrevivem experimental -

mente em águas consideravelmente mais quentes do que aquelas

• em que vivem (20 a 259C),a temperatura média letal superior

para as espécies árticas é de 269C. Espécies de águas tempe-

radas revelam aproximadamente o mesmo campo de limites de -

* temperatura superior, porém, o limite letal superior ê maior

(309C). Espécies de águas temperadas não sobrevivem normal -
mente em limites superiores a 349C.
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|~ Dados sobre peixes marinhos tropicais são insuficien

tes. Peixes adriãticos são zoogeograficamente intermediários,

|- entre espécies temperadas e tropicais, nas suas afinidades ,

mas estão incluídos entre os de clima temperado na Tabela -

4.3. A maioria das espécies podem suportar temperaturas acima

de 329C sem quaisquer mudanças visíveis nos seus comportamen-

tos, mas em 329C todos morrem, apesar de que alguns peixes vi

veram durante 3 horas em 329C.

TABELA 4.2 - FREQÜÊNCIA DAS TOLERÂNCIAS DE TEMPERATURAS SUPE

RIORES SOBRE OS PEIXES MARINHOS EM EXPERIÊNCIAS

DE LABORATÓRIO

Temp. 9C.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ártico

Larvas Juvenil e

1

1
1

l**i

1 '

1
1

1*

adultos

1

1
1

4
4
2**
2
5
3

1

Temperada Tropical

Larvas

1
1

4**

1

i-i

1

Juvenil Larvas Juvenil
e adultos e adultos

1
1
1
1 22

1
1
1
1
4
3
4 2
7** 4** i
6 2
3
1
1 5 3

2

1

I s

Origem: dados^baseados na Tabela 4.3.
1.**: valor médio 4> Gasterosteus aculeatus (sobreviveu)

2. Juvenil 5. Fundulus hetéroclitus (sobreviveu)
3. Itorto entre 359-409C.

(Scholander et ai. 1953)
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TABELA 4.3 - TOLERÂNCIA SUPERIORES DE TEMPERATURA RELATADAS EM EXPERI-
MENTOS DE LABORATÓRIO PARA PEIXES DE ESTUÁRIOS E DE ÁGUAS
COSTEIRAS. DADOS ORIGINAIS NÃO AFIRMAM SE OS ANIMAIS TES-
TADOS FORAM INICIALMENTE ACLIMATADOS.

Espécies

Alosa pseudoharengus
Aspidophoroides roonopterygius
Atherinops affinis
Calotomus japonicus
Caranx mate, prolarva and
postlarva
Clinocottus gldbiceps
Clupea harengus, larva
Cyclopterus lumpus
Çynoglossus lingua:
prolarva and postlarva
Juvenile
Dussumieria acuta
Enchelyqpus cimbrius
Fundulus heteroclitus
Fundulus heteroclitus
F. parvipinnis
Gadus morhua
Embryo
Gasterosteus Aculeatus, adult
larva
Girella nigricans
Hemitripterus americanus
Hippoglossoides platessoides
Hypomesus olidus
Limanda ferruginea
Liopsetta putnami
Macrozoarces americanus
Magalaspis cordyla
prolarva and postlava
Melanogrammus aeglefinus
Microgadus tomcod

2 cm
14 - 15 cm
22 - 29 cm

Mugil cephalus
prolarva and postlava
MyoxDcephalus aeneus
M. groenlandicus
M. octodecemspinosus
Oncorhynchus gorbuscha:

juvenile
0. keta, juvenile
0. kisutch, juvenile

Temp, de limite de
aclimatação tolerância

9C

15

20

15,5

28
30

20-28

20
20
20

de Temp. 9C

23
24,4 - 25

31
28

30
26

23,0
25.5 - 26.9

30
23
31

27.2
40
37
37

19.8 - 24.4
10

31.7 - 33
37.1
31
28

22.1 - 24.5
10
24

31.6 - 32.8
26.6 - 29

'•31
18.5 - 22.9

29
19 - 20.9
23.5 - 26.1
25.8 - 26.1

32
26.3 - 27

25
28

23.9
23.7
25

Duração
horas

90

24

24

2

24

72

168
168
168I

I
.. continua...
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TABELA 4.2 - (Continuação)

Espécies

0. masou, embryo
0. nerka, juvenile
0. tshawytscha
Osmerus nordax
Pagrosomus major
Petromyzon marinus:
Prolarva and postlava
Pleooglossus altivelis

Temp, de
aclimatação

9C

20
20

20

Pleuronectes platessa, embryo
Pollachius virens
Polynemus indicus:
prolarva and postlarva
Yearling 9
Pseudopleuronectes americanus
Salino solar:
prolarva and postlava
S. trutta trutta:
prolarva and postlarva
alevin
Saurida tutribil:
prolarva and postlarva
Scomber scombrus, embryo
Solea elongata:
prolarva and plostarva
juvenile
Tautogolabrus adspersus
Triacanthus brevirostris:
prolarva and plostarva
Ulvaria subbifurcata
Urophycis chuss
U. tenuis
Raja erinacea
Juvenile
R.ocellata
R. radiata
Sgualus acanthias
Hippocampus sp.
Clupea harengus:
juvenile-adult
Fundulus heteroclitus:
juvenile-adult

20

30

20.8-24.7
"1

40.5-42

Limite de to
lerãncia de
Temp. 9C

13
24.8
25.1

21.5 - 28.5
21

34.0
22
14
28

31
23

27.9 - 30.6

28

28
26

31
21

32
23
29

30
27 - 29
27.3 - 28
24.5 - 25.2
29.1 - 29.5

30.2
28

26.6 - 26.9
28.5 - 29.1

Davenport and Castle,

Hunstsman and Sparks,

Hunstsman and Sparks,

Duração

hOITâS

168
168

1.5

40

1

1
7

24

1895

1924

1924

;.. continua...
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TABELA 4.3 ( continuação )

- ••• I —

Espécies

RDCCUS saxatilis adult
Ganibusia nicaraguensis

Abudafduf saxatilis
Lutjanus apodus
Haeraulon bonariense
Scarus croicensis
Alosa pseudoharengus
Clupea harengus, larva
Clupea harengus, larva
Clupea harengus, adult
Fundulus parvipinnis:
larva
Atherinops affinis
Leuresthes tenuis
Hypsoblennius sp.
Alosa pseudoharengus
Alosa pseudoharengus
Sardinella longiceps:
prolarva and postlarva
Fundulus sp.

Pseudopleuronectes americanus:
adult
Oentronotus gunnellus:
larva
Blennis pholis, larva
Box salpa
Mullus surmuletus
Mullus barbatus
Gobius paganellus
Scorpaena porcus
Sargus vulgaris
Crenilabrus ocellatus
Pleuronectes platessa
P. flesus
Girella nigricans
Msnidia nenidia, adult

Pseudopleuronectes americanus:
juvenile
Sphaeroides inaculatus:
juvenile

Limite de tole
rãncia de tem
peratura 9 C.

32.
"35-40"

II

II

11

II

26.7-32.2
18

22 - 24
19.5-21.2

16.6-28.5
12.8-26.8
14.8-26.8
12.0-26.8

31.4
26.7-32.2

31
35 2

27

15 - 20
30
31
31
32
32
32
33
33

28 - 31
31 - 34
31.4

22.5-32.5

22 - 20

28.2-33.0

Referência

Kerr, 1953
Scholander et ai,

1953
II

ti

II

II

Trembley, 1960
Blaxter, 1956
Blaxter, 1960
Brawn, 1960

Hubbs, 1965

ii

ii

Huntsman, 1946
Trembley, 1960

Kuthalingam,1959
Loeb and Waste -
neys, 1912

ffcCracken, 1963

Qasim, 1959

Tiroet, 1963

Timet, 1963
Waede, 1954
Waede, 1954
Brett, 1956
Hoff and Westman,

1966

II

II
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Scholander /90 / relatou um experimento que incluía quatro es_

pêcies marinhas tropicais do Atlântico no qual "alguns mor-

reram a 359C e todos eles morreram a 409C". Essas espécies -

estavam acostumadas a viver num campo de temperatura anual de

209C a 25.69C. Drost Hansen / 26 / acreditava que existiam -

fronteiras térmicas biofísicas, fora das quais os organismos

não poderiam funcionar e afirmava que "provavelmente um limi_

te térmico superior para a sobrevivência de vários organis -

mos, este campo estava entre 30 e 359C, completando ele afir

mou que, dificilmente, esse campo, que representava um domí-

nio crítico, poderia ser ultrapassado.

Generalizando, podemos concluir que as espécies adul

tas dos peixes árticos podem algumas vezes aclimatar-se len-

tamente em temperaturas mais superiores ao seu ambiente nor-

mal e são também estenotérmicos. As espécies temperadas revê

Iam ura longo campo de limites letais de temperatura em expe-

rimentos e, por fim, as espécies tropicais são estritamente

estenotérmicas ( o conceito de estenotermico e euritérmico ê

apresentado na Figura 4.9 ) vivendo próximo aos seus campos

letais superiores os quais não estão muito afastados daque -

les relatados para espécies temperadas.

>

<

ESTFNOTÍRMICOS EURITfRMICOS
(OLICOrtHMICOSI

(51'TIMO

TEMPERATURA

TIMO

ESTENOTÉRMICOS
IPOUTÉKMICOS)

ÓPTIMO

FIGURA 4.9 - Diagrama Ilustrando as Diferenças de Tolerân-

cia de Temperatura para os Organismos Marinhos

em Relação ãs suas Atividades.
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I

O conceito de estenotermico mostra que as condições

mínimas, máximas ei Ótimas para as atividades dos organis -

mos marinhos (reprodução, crescimento etc.) estão muito pró_

ximos de forma que uma pequena variação de temperatura pode

afetar o comportamento das espécies estudadas. Como podemos

notar nas Figuras 4.9 e 4.10 os organismos euritérmicos abran

gem um campo maior de tolerância às altas temperaturas.

Em se tratando de peixes tropicais temos que consi-

derar que a maioria das espécies são estenotermicas e vivem

num campo de temperatura, onde a temperatura ótima para o

desenvolvimento de suas atividades está mais próxima do li-

mite letal superior. Portanto, o aumento de temperatura pa-

ra essas espécies é muito mais perigoso do que uma diminui-

ção, podendo desta forma levá-las a condições sub-letais

mais rapidamente. O gráfico da Figura 4.9 ilustra o proble-

ma acima descrito,

Estsnotnr.T.ica
Fria.

Sst-notérrrica
Quente

FIGURA 4.1° - Relação da Atividade e do Campo de Tolerância

Ótimo para Espécies de Peixes Marinhos Tropi-

cais.
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4.3.2 5-Efeito da Temperatura sobre o Ambiente Físico

I

I O estuário e as águas costeiras que recebem o efluen

te são únicos no ecossistema, por causa dos complexos proces_

sos de mistura que tendem a concentrar organismos e nutrien-

tes mantendo controle sobre padrões de fluxo peculiares e

são os lugares de ricas produções orgânicas e áreas produto-

ras.

Aumentos de temperatura não precisam afetar direta -

mente o peixe na água do mar. Um aumento de temperatura pode

mudar propriedades físicas da água do mar, como a salinida-

de, temperatura, densidade, solubilidade de gases dissolvi -

dos, ou turbidez de pequenas partículas . Ou, ainda, podem -

afetar processos químicos como sólidos dissolvidos , fator

pH e o efeito de poluentes em altas temperaturas. O aumento

de temperatura pode afetar os peixes exercendo influência d.i

reta sobre a alimentação, proteção, predadores ou competido-

res. Os fatores são complexos e interrelacionados. É, também,

importante notar as diferenças entre propriedades químicas e

físicas da água doce e água salgada.

A salinidade pode agir como força diretriz. Bull/15/

verificou que existem peixes que percebem diferenças tão

pequenas , de até 0.06% na salinidade. A regulação osmõtica

em peixes marinhos é dependente da salinidade, sendo que or-

ganismos estuarinos são capazes de melhor regular a osmose

do que organismos marinhos estenohalinos. A capacidade de so

brevivência de peixes que estão acostumados a águas hipersa-

linas depende da sua historia passada relativa à sua adapta-

ção ã salinidade de peixes marinhos eurihalinos.

I
Salinidade e temperatura afetam a densidade da água e

(, as descargas térmicas de centrais geradoras de energia elé -

trica proporcionam uma variação na viscosidade da água.
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Aumentos de temperatura reduzem a solubilidade do ox:L

gênio na água e o aumento da salinidade diminue o oxigênio -

dissolvido. Desta forma, o oxigênio contido nas descargas tér

micas é reduzido. 0 oxigênio, sendo reduzido, afeta os peixes

de diversas formas. Por exemplo, em área onde hajam efeitos -

sinergéticos , a saber, combinação das descargas industriais

(poluentes químicos) com as descargas aquecidas das usinas

térmicas, tornando então o corpo d'água com escassez de oxig£

nio dissolvido e afetando intensamente a sobrevivência dos

animais na região, pois para cada AT de 109C o consumo de oxi.

gênio dos organismos é dobrado. 0 decréscimo de oxigênio dis-

solvido pode ainda afetar a reserva de alimento de forma que

organismos predadores como peixes sejam prejudicados.

Descargas térmicas afetam ainda a saturação de oxigê-

nio aumentando a sua taxa de demanda porque as taxas de utili_

zação de oxigênio por bactérias aumentam proporcionalmente -

com o aumento da temperatura. As descargas térmicas estimulam

ainda o crescimento de fungos o que resulta em uma maior de -

manda bioquímica de oxigênio (DBO) . A complexa interdependên

cia de temperatura, oxigênio , salinidade, e outros fatores é

facilmente perceptível, embora ainda não seja muito bem com -

preendida.

Em geral, um aumento de salinidade leva a progressi -

vo atraso ou desenvolvimento, enquanto que um aumento da con-

tenção de oxigênio produz aceleração progressiva. Tanto o re-

tardamento como a aceleração aumentam com a elevação de tempe_

ratura.

4.3.2.6- Tolerância de Temperatura dos Estágios Primários de

Peixes Marinhos.

É muito difícil de se avaliar dados sobre limites su-

periores de temperatura para peixes no seu estágio primário ,

pois o problema reside na definição dos estágios primários -

ou "juvenis" que aparecem na literatura. O tamanho do peixe,

e especialmente sua história térmica, são extremamente impor-
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• tantes na determinação da sua sobrevivência.

I
As larvas e os ovos são extremamente rigidos nas

exigências quanto ã temperatura enquanto que os peixes sub

juvenis e juvenis parecem tolerar condições euritérmicas e

os adultos tendem a ser amplamente estenotérmicos.

A pequena tolerância excedente dos estágios lar

vais de peixes marinhos tropicais foi apresentada nos dados

de Kuthalingam / 57 /, que trata das larvas pelágicas de

dez espécies tropicais de Madras e que sobreviveram em exp£

riências de laboratório dentro dos baixos campos de 27 a

299C e nos limites superiores de 30 a 329C.

Baseado nos poucos dados sobre limites letais de

temperatura superiores relatados pela literatura disponível,

pode-se verificar que as larvas de peixes marinhos árticos

e temperados têm limites letais superiores menores do que os

adultos. A média experimental para essas espécies é de 189C

e para os adultos 269C; já para as espécies temperadas essa

média ê de 269C para as larvas e 309C para os adultos. Os

poucos dados de larvas tropicais mostram uma média de 319C.

Sob os limites inferiores de temperatura, inexistem

inicialmente sinais de choques térmicos e algumas espécies

de larva começam a se alimentar , mas rapidamente elas mor-

rem em massa seguindo-se uma sobrevivência aparente, sendo

o seu tempo máximo de tolerância de quatro dias. Desta for-

ma, os efeitos de temperatura subletais ocorrem através de

• súbitas mudanças biofísicas que precisam ser consideradas -

em quaisquer experimentos.

I
Na natureza, parece existir uma pequena aclimatação

dos estágios larvais rapidamente expostos a altas temperatu

ras provenientes de descargas térmicas. Apesar das larvas -



137 ~1
possuirem receptores térmicos funcionais no primeiro dia

apôs sair da incubação, podendo detectar pequenas mudan

ças de temperatura e selecioná-las , elas não são capa -

zes de escaparem do contacto com temperaturas inadequa -

das para o bom desenvolvimento de suas atividades.

Descreveremos em secções posteriores outros fato-

res que associados com os efluentes térmicos podem redu -

zir a capacidade dos peixes, especialmente nos estágios -

primários de vida, em escaparem do choque térmico.

4.3.2.7- Efeitos de Temperatura sobre Ovos de Peixes Mari-

nhos.

Talvez as mais sérias implicações dos efeitos dos

efluentes térmicos sobre peixes marinhos, sejam seus pró-

prios ovos, que são incapazes de evitar condições desfavo

ráveis.

Os campos de incubação de vários peixes marinhos,

ccorrem essencialmente entre 15 e 309C.

A necessidade de alguns organismos marinhos esta-

rem sujeitos a oscilações de águas mais quentes ou mais -

frias , para iniciarem a reprodução, foi discutida por

Naylor / 6? / e esse conceito pode ser aplicado para o

desenvolvimento de ovos de peixes que exigem baixas tempe_

raturas para se desenvolverem. Desta forma, a adição per-

* manente de efluentes térmicos de baixa densidade na água

do mar onde os ovos dos peixes podem estar se desenvol -

vendo, em complemento ã possibilidade de efeitos diretos

• devido a altas temperaturas letais, podem evitar que ovos

que requeiram densidades de água salgada mais elevadas,se

desenvolvam satisfatoriamente.
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" Um efeito indireto da temperatura sobre ovos sobrevi-

ventes pode resultar da variação da densidade da água ambien-

| te por intermédio da adição de uma carga térmica. Tais varia-

ções de temperatura, juntamente com a salinidade, afetam a

densidade da água receptora e desta forma a flutuação dos

ovos. Desta forma, a adição de descargas térmicas de maneira

substancial a reduzir a densidade da água ambiente podem fa

zer com que os ovos pelãgicos fertilizados, que flutuam prõxi.

mo ou mesmo na superfície, e que são aparentemente impermeã -

veis a variações osmóticas, afundem. Consequentemente, a me-

nor quantidade de oxigênio, a presença de areia, bactérias e

ausência de luz suficiente podem retardar o desenvolvimento ou

mesmo matarem os ovos. Na Tabela 4.4, Altman e Ditter / 4 /

indicam as temperaturas mais elevadas ãs quais os ovos dos pei

xes marinhos saem do período de incubação e a freqüência (Ta-

bela 4.5) dos tempos de incutij?o.
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TABELA 4.4 - TEMPERATURAS MÁXIMAS RELATADAS SOB AS QUAIS OS

OVOS DOS PEIXES MARINHOS SAIRÃO DO PERlODO DE

INCUBAÇÁO EM EXPERIMENTOS DE LABORATÓRIO.

Espécies

Achirus fasciatus
Alosa aestivalis
Anchoa hepsetus
A. mitchilli
Anguilla rostrata
Apeltes guadracus

Temp. <?C.

23.3-24.4
22

19 - 21
27.2-27.8
24 - 28

22
Archosargus probatooephalus 24.1
Atherinops affinis
Bairdiella chrysura
Calotomus japonicus
Chaetodipterus faber
Chasraodeá bosquianus
Clupea harengus harengus
Cynoscion regalis
Fundulus heteroclitus
Fundulus parvipinnis
Gadus sp.
G. merlangus
G. morhua
Gasterosteus aculeatus
Gobionellus boleosoma
Gobiosoma bosci
Hypleurochilus gemiantus
Hypomesus olidus
Hypsoblennius sp.
Hypsoblennius hentzi
Leuresthes tenuis
Melanogrammus aeglefinus
Menidia bervllina
M. menidia notata
Menticirrhus saxatilis
Merluccius bilinearis
Oncorhynchus masou
Pagrosomus major
Petromyzon marinus
Plecoglossus altivelis
Prionotus carolinus

26.8
27.2-27.8

27.6
26.7

24.5-27.0
5.5

20.0-21.1
25
28.5
12
14
14
27
20

26 - 28
26 - 28
18.5
26.8

24.5-27.0
26.8
14

26 - 28
22

20.0-21.1
22

16.1
21.8
25
24.0
22

Pseudopleuronectes americanus 20.6
Roccus saxatillis
Salmo salar
Scomber scombrus
Stenotomus chrysops
Tautoga onitis
Tautogolabrus adspersus
Urophycis chuss

17.9
10
21
22
22
22
15.6

Tempo de Incubação
dias

1.5
2
2
1
7

** 6
1.7
8
0.75
1.0
1
11

20-34
1.5-1.7
12
14
8.5
5.8
8.5
4.3
0.75
4

6 - 8
8.7
6

10 - 12
9
8.8

8 - 1 0
8 - 9
2
2
29
1.4
6
8.5
2.5
15
2
50
2
1.7
1.7
1.7
4
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- TABELA 4.5 - FREQÜÊNCIA DAS TEMPERATURAS MÁXIMAS SOB AS QUAIS
l> OS OVOS1 DE PEIXES MARINHOS SAIRÃO DO PERÍODO DE

INCUBAÇÃO EM EXPERIMENTOS DE LABORATÓRIO '

I - -
Temp. 9C Espécies Árticas Espécies temperadas

5 1
10 1
11
12 1
13
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19
20 2
21 5
22 8
23
24 3
25 2
26 4
27 5
28 5

Segundo os dados apresentados, pode-se notar que a

incubação de peixes marinhos provavelmente tem um limite supe

rior de bom comportamento ao redor de 289C. Porém, nada foi

publicado com respeito aos ovos de peixes marinhos tropicais.

4.3.2.8- Efeitos de Altas Temperaturas sobre a Fisiologia e

Metabolismo dos Peixes

Muitas vezes os órgãos de controle, somente passam

• a agir no combate a poluição, a partir do momento em que esta

já está consumada, por exemplo, tomando-se como evidência pe.i

xes mortos em flutuação nos corpos d'água. Porém, os resulta-

•" dos complexos e efeitos colaterais a longo prazo, exposição -

subletal para um aditivo potencial prejudicial é frequentemen

te de fácil verificação. Os efeitos de alta temperatura num
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"' sistema biológico auWnta a taxa bioquímica da reação e .cada

reação dentro do. sistema , de uma a seis vezes para cada 109C

|: de aumento, embora essa taxa não seja mantida para temperatu-

ras extremas. Desta forma , mesmo um suave aumento de tempera

tura pode causar efeitos significantes porque um número de fun

ções metabólicas será acelerado mesmo que não cause a mortali-

dade nos peixes marinhos. O que deve ser compreendido pelos -

órgãos legislativos de controle de poluição é justamente o que

já foi afirmado por Brett / 13 / , em 1966, em que o autor di-

zia que as exigências térmicas para os peixes "deveriam per-

mitir a sobrevivência em um nível tal que permitisse a conti-

nuidade natural das espécies".

Embora temperaturas subletais possam não causar pro

priamente a morte, estas podem produzir tensões de calor que

resultem em perda da capacidade de nadar dos peixes. A perda -

de tais funções pode tornar os peixes incapazes de perceber ou

capturar seu alimento, tornando-os incapazes também de difi -

cultar ou escapar da captura executada pelos predadores ou

capacidade ãe reagir nor=al=eate ao « - --^

tados estavam confinados e s o b r e v i v e n c i a não leva em
IS disso a determinação da « ^ ^ d

tados estav s o b r e v i v e n c i a não leva em
AIS» disso, a determinação da « ^ ^ moribundos aPe -

«t. - '•*> - -—-r;er:;:,: «*,..«. ̂* -
sar de parecerem saudáveis- Me ^ ^ ^

çoes em mente, ̂ emos nos re r ̂ J ^ ^ Q ^ ^ _

rimentos de laboratório que sug problema mui-

d os efluentes térmicos sobre os peixes se3

l
tíssimo complexo.
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• 4.3.2.9- Efeitos da Temperatura sobre a Respiração dos.

Peixes .

i

Temperaturas elevadas aumentam a taxa de consumo de

oxigênio dos peixes porque a solubilidade do oxigênio é desta

forma aumentada posteriormente, porque as taxas de utiliza -

ção de oxigênio pelas bactérias são aumentadas em altas tempe_

raturas.

Ao tratarmos de peixes marinhos árticos e tropicais

não pôde ser verificado se os peixes estavam adaptados a va -

riações sazonais na temperatura, tendo uma baixa taxa de res-

piração, ou seja, sendo metabolicamente insensíveis ãs varia-

ções de temperatura.

Embora as temperaturas elevadas aumentem a respira-

ção de animais marinhos, algumas espécies podem adaptar-se em

temperaturas extremas reduzindo o seu metabolismo.

Teoricamente, a capacidade de um organismo em mudar

seu coeficiente de temperatura seria vantajoso em se tratando

do estudo dos efeitos da variação de temperatura, mas a evi -

dência de tal variação compensadora ainda ê controvertida.

Efeitos da Temperatura sobre o Comportamento dos

Peixes.

As espécies na natureza estão distribuídas como re-

sultado da reação seletiva aos gradientes de temperatura os

• quais estão geralmente em concordância com a preferência fi -

nal determinada no laboratório para essas espécies.

I
"' A percepção da temperatura ocorre previamente nos

peixes.

A temperatura pode afetar o comportamento do peixe

diretamente aumentando a sua atividade ou, indiretamente, afe_

tando o seu comportamento, disponibilidade ou distribuição de
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I- organismos alimentares de peixes. A temperatura pode taijibém

afetar a velocidade de movimento ( natação) dos peixes a

| níveis subletais.

A demanda de oxigênio das larvas é aumentada por-

que elas necessitam nadar ativamente para evitar temperatu-

ras mais elevadas. Em vista da alteração que as larvas ne -

cessitam ter entre períodos de natação e de repouso para

conservar energia, um simples aumento de temperatura pode

ser prejudicial se, se estimular ou aumentar a atividade na-

tatõria; por exemplo, se tiver que nadar continuamente e

não encontrar nenhum alimento, os duplos aumentos nas suas

exigências alimentares , agravariam posteriormente o deficit

de energia já experimentado.

0 aumento de temperatura pode também afetar a cor

ou a taxa de variação da coloração dos peixes marinhos. A

perda de coloração compensatório varia de acordo com o am -

biente e parece afetar a sobrevivência das presas e, por

exemplo, peixes que vivem em temperaturas sub-letais eleva-

das podem não ser capazes de evitar os predadores através de

adaptações de cores claras e escuras.

Temperaturas elevadas podem afetar o comportamento

dos peixes reagindo de diversas formas no meio ambiente. Por

exemplo, em águas poluidas, certas espécies de peixes tendem

a se aglomerar próximo as descargas onde se alimentam das ri

cas reservas de insetos e de partículas de esgoto.

Temperaturas elevadas podem causar a desorientação

e a cessação de atividades diretamente relacionadas com o or

| ganismo. Existe um limite abordado por Mihursky e Kennedy/55/

que é'o limite térmico máximo crítico (C.T.M.), ou seja, o

• ponto térmico no qual as atividades locomotoras tornam-se de

sorganizadas e o animal perde assim sua habilidade em esca -

par das condições que logo causariam a sua morte.
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4.3.2.10- Efeitos da Temperatura na Distribuição, Migração e

f Pesca de Peixes Marinhos

I
A temperatura afeta os sistemas biológicos e biofí

sicos de variadas formas de modo que ninguém possa afirmar

que um fator singular será responsável pela localização de

espécies marinhas em determinado lugar num dado instante.

No aspecto prático, de qualquer forma, os comercian

tes e ocasionalmente,os pescadores, adquirem conhecimentos -

das preferências térmicas dos peixes marinhos de forma a ca£

turâ-los com maior eficiência e economia.

O conhecimento de temperatura ótima para adultos e

influência, da temperatura relacionada com abundância, migra

ções e cardumes têm sido utilizados por vários países, duran

te muitos anos , e barcos comerciais de pesca estão sem -

.pre equipados com termômetros, termistatos ou batitermogra-

fos para determinar áreas propícias para pesca, tais como

aquelas encontradas nas zonas de ressurgência ou ascendência.

4.3.2.11- Efeito da Temperatura sobre a Reprodução

0 aumento da temperatura é de certa forma o impul-

so normal para a indução da atividade sexual em animais mari

nhos ( Parker /75 / ) . Esse limite geralmente é crítico, po -

dendo ocorrer em uma diferença de apenas 1 ou 29C . Geralmen

te, baixas temperaturas durante períodos de pré-desova atra-

zam-na e temperaturas mais elevadas a aceleram. Parece que

I peixes oceânicos e peixes pelágicos neríticos são mais este-

notêrmicos nas suas necessidades de desova do que as espé

cies estuarinas. A localização de ninhos de desova também é

I afetada pela temperatura, e a combinação das condições de

gualidade da água, tal como a turbidez, prejudicam esta ati-

vidade dos peixes.

1
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I Similarmente,/ temperaturas gue são muito altas podem

adiar o desenvolvimento da larva ou defasá-lo de forma que

• o desenvolvimento ocorra antes do pico de população do pró-

prio plancton ou outros alimentos. Altas temperaturas podem,

também, causar uma mudança na migração de peixes em fase de

desova ou nos próprios locais de desova.

Enquanto espécies tropicais parecem desovar durante -

meses quentes, a manutenção contínua de altas temperaturas -

em organismos aquáticos é supostamente indesejável. Espécies

desovando em temperaturas mais altas exigem águas mais frias

durante a fase vegetativa de desenvolvimento das gõnadas en-

quanto que, espécies tropicais, que desovam no inverno, exi-

gem essas temperaturas mais baixas para realizar o processo

da desova.

Segundo Kinne / 52 / os organismos marinhos são divi-

didos em :

1 - Organismos que possuem euritermia negativa e po -

liestenotermia reprodutiva, que exigem águas aque

cidas para reprodução.

2 - Organismos marinhos que possuem exigências euri -

térmicas com oligoestenotermia reprodutiva ( vide

secção 4.1 Figura 4.2) que exigem migração para

áreas mais frias para a reprodução, ou variação do

período de sua reprodução em face de temperaturas

aconselháveis. Adaptações não genéticas ã tais va-

riações podem ser efetivadas dentro de pequenos li

mites mas precisam ocorrer durante os estágios prî

| mãrios de desenvolvimento ontogênico para tornarem

se adaptações com sucesso.

I
Temperaturas que sao mais altas do que normais causam

rápida quebra da espermatogenese e, temperaturas muito maio -

res causam mesmo atividade espermatogênica muito maior e a

descarga do esperma. É visto então que, a constante adição de calor
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para o meio ambiente pode causar efeitos complexos no ciclo

" reprodutivo de organismos.

| 0 estreitamento extensivo do campo sazonal de tempe-

ratura através da adição de calor, provavelmente teria con-

sideráveis efeitos biológicos desde que uma temperatura cons_

tante de determinado valor e variações de temperatura desse

valor médio tenham os mesmos efeitos biológicos.

4.3.2.12- Efeitos da Temperatura na Alimentação e Habitats de

Peixes Marinhos

Ao estudarmos os efeitos térricos das descargas de

água destinada ao arrefecimento dos condensadores das usinas,

ê importante considerarmos, os possíveis efeitos do aumento de

temperatura sobre outros fatores biõticos, por exemplo: ali -

mentação, existência de predadores, competidores, da proteção

(abrigos), os quais ausentes ou presentes, podem afetar a

ocorrência e abundância das espécies mais importantes consid£

, radas, ou ainda afetar os organismos que servem de alimenta -

ção.

Temperaturas elevadas podem causar mortalidade ou mi -

gração de organismos alimentares para outras áreas, não aces-

síveis a peixes, podendo causar um sério problema para a ali-

mentação de larvas menos móveis, plancton e benton.

A tolerância dos peixes a temperaturas elevadas pode

ser maior que sua tolerância quanto a restrição alimentar .

0 zooplancton vive em um campo restrito de temperatura e mui

" tos outros organismos planctônicos e bênticos são relativa

mente estenotérmicos em águas costeiras marinhas. Peixes lar

I vais marinhos podem ser muito seletivos nos seus hábitos ali_

mentares, e esta destruição de uma maior parte da reserva de

alimentação para peixes nas áreas produtoras, pode ter sérios

efeitos se as espécies forem incapazes de achar uma outra -

fonte satisfatória de alimentação.
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Os efluentes térmicos aumentara a taxa de fotossín-

tese e produtividade. Detergentes, que geralmente s?o utili-

zados na limpeza dos condensadores das centrais nucleares po

dem interferir no processo de dlssipação de calor diminuindo

a taxa de reoxigenação da água.

0 equilíbrio entre respiração, fotossíntese, produ-

ção de oxigênio e crescimento de fitoplancton depende da tem-

peratura.

Mesmo leves aumentos de temperatura podem afetar a

taxa de cada processo ou a combinação dos mesmos. As tempera

turas elevadas aumentam a taxa de demanda de oxigênio pelos

organismos porque a solubilidade é reduzida e as taxas de

utilização de oxigênio pelas bactérias são aumentadas.

De forma como a temperatura aumenta a fotossíntese,

as populações de fitoplancton também aumentam. Grande aflora-

ções resultantes de efluentes aquecidos podem reduzir a capa-

cidade desses peixes, dependendo da capacidade visual, em lo-

calizar e capturar suas presas.

Em águas tropicais, os organismos vivem próximos ao

seu campo térmico letal e o balanço das comunidades tropicais

ê muitíssimo complexo. Desta forma, a destruição de habitats

como recifes e corais , podem causar sérios efeitos sobre os

peixes marinhos nos diversos estágios de vida, porque são

extremamente interdependentes.

No próximo Capítulo abordaremos alguns aspectos po

sitivos, ou melhor, de aproveitamento da liberação de efluen-

tes térmicos em corpos d'água.

L
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5. USOS BENÉFICOS DO CALOR RESIDUAL

i ' .
Introdução:

I
O calor residual liberado pelas centrais elétricas re-

presentam consideráveis quantidades de energia que podem ser

utilizadas beneficamente sob circunstâncias favoráveis. Po-

de-se notar as diferenças entre aplicações físicas tais como

processos de aquecimento central e aquecimento urbano e apli_

cações biológicas tais como a criação de peixes e demais tJL

pos de cultura.

O parâmetro singular mais importante de uma fonte de

calor, que determina as aplicações consideradas é a sua tem

peratura . Chama-se calor de "baixa qualidade" aquele carac

terizado pela baixa temperatura, enquanto calor de " alta

qualidade" é a de altas temperaturas, a saber, temperaturas

por volta de 1009C. Essa distinção é quase essencial para

qualquer avaliação de usos benéficos potenciais de calor

residual proveniente de centrais nucleares.

Uma usina nuclear pode ser vista como produtora poten -

ciai de eletricidade e calor de baixa qualidade ou de alta

qualidade. Na maioria dos casos, a eletricidade é o princi-

pal produto e a usina é otimizada para tal finalidade. No

estado atual das usinas nucleares, baseado no ciclo de va -

por essa otimização, engloba a descarga como um produto de

baixo teor térmico, aproximadamente, de 309C. Calor de alta

qualidade, se desejado, pode ser produzido somente com cus_

to equivalente â geração da energia elétrica. A produção de

calor de alta qualidade na forma de vapor ou água aquecida

| exige que o ciclo de vapor da usina nuclear seja equipada -

com meios de extração ou condensação, ou turbinas de con -

• trapressão. Nesse caso, a usina pode produzir mais ou menos

eletricidade, com ou sem descargas térmicas de baixa quali-
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dade, dependendo das condições de operação escolhidas.

É importante, desta forma, ter em mente que, com c.L

cios de vapor de usinas geradoras de energia elétrica, calor

residual significa calor de baixa qualidade tendo portanto

um número limitado de aplicações.

Quaisquer iniciativas de elevar a temperatura do ca

lor residual para fazê-lo mais utilizável, leva ã redução

na saída elétrica ou sugere uma decisão ao uso parcial da

usina como fonte de calor para fins que não sejam aqueles

de geração de energia elétrica (por intermédio da produção

de calor de alta qualidade). Escolha essa que pode ser van-

tajosa economicamente, além de ser de grande benefício ao

meio ambiente.

No futuro, a vasta utilização do calor residual se-

rá possível, através da utilização do ciclo direto das usi-

nas nucleares equipadas com turbinas a gás. Usinas nuclea -

res como turbinas a gás podem produzir eletricidade e calor

residual de alta qualidade sem prejuízos econômicos mútuos.

Existem alguns fatores que devem ser considerados

sempre que formos tratar da utilização benéfica do calor re

sidual proveniente das usinas geradoras de energia elétrica.

Esses fatores sao:

a - Em geral, calor residual pode ser utilizado em

uma grande extensão em áreas de clima frio.

b - Quanto maior a temperatura de descarga, maior -

será o benefício da sua utilização.
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c - Em regiões com grandes variações sazonais de tem

peratura, a demanda de utilização de calor • pode

ser sazonal.

d - O calor residual total proveniente do programa nu

clear, projetado para as próximas décadas, será

muito maior do que aquele que poderá ser utiliza-

do beneficamente com as técnicas atuais.

5.1 - Aplicações Físicas do Calor Residual de Baixa Qualidade

Como já foi citado na introdução desse capítulo, os

rejeitos térmicos das centrais são caracterizados por suas

baixas qualidades e pela grande abundância.

Os baixos níveis de temperatura das calorias rejeita-

das reduzem sua utilização ao aquecimento do meio ambiente de

plantas e animais de sangue frio como os peixes, nos países -

de clima frio. Com efeito, esses organismos se aclimatam as

variações de temperatura sazonais que eles não podem evitar e

obtêm proveito diretamente valorizável do aquecimento do seu

meio ambiente, desde que seja orientado para fins de melhor

produção. Por outro lado, o aquecimento de locais industriais

e domésticos com ajuda dessas calorias não é aconselhável em

razão do seu baixo teor térmico.

O ciclo biológico de todo ser vivo vegetal ou se san-

gue frio é condicionado pelo fluxo de calor a que esta submis_

I so. O calor acelera todos os processos de metabolismo a umní

vel que varia segundo as espécies.

I
Embora possa haver inibição, ou mesmo destruição das

funções vitais, a deposição ou fornecimento de calor num meio

de cultura ou de desenvolvimento, a adição de calor constitui

um meio de acelerar o crescimento ou mesmo de estender os pe-

ríodos de produção nas estações frias.
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I

A quantidade de calor a ser fornecida por um meio de

|. cultura ou de crescimento depende do nível de temperatura espe_

rado, que varia de espécie para espécie e das capacidades de re

m tenção térmica dos diferentes meios receptores.

5.1.1 - Uso Agrícola

O objetivo principal do projeto de estudo relativo

ao domínio da utilização de calor residual na agricultura con -

siste em dar prioridade ãs técnicas que, sustendadas pelas ne-

cessidades reais do campo agrícola, permitem uma política de

valorização das calorias. Estas, recuperadas a partir da água

aquecida com origem na produção de energia, são consideradas co

mo subproudtos energéticos.

Para que se desenvolva um programa capaz de obter os

melhores resultados, deve-se selecionar os tipos de cultura e

as técnicas de cultura dentro dos seguintes domínios:

a - utilização criteriosa das calorias em função das

estações e exigências caloríficas das culturas;

b - rentabilidade dos investimentos por intermédio -

do aumento dos recursos agrícolas, estendendo-se

as possibilidades oferecidas pela produção do

campo aos tipos de cultura até então reservados

ãs estufas;

c - obter vantagens sobre a precocidade da primeira

safra e prolongar a produção da última safra;

d - melhoramento da produção de legumes e frutas,sob

1' diversas formas, em associação ou não com certas

práticas agrícolas que não podem obter plena efi

cácia, como luta contra a geada, irrigação,fer

tilidade e outros fenômenos que prejudicam a pro

dução.
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Alguns projetos agrícolas utilizam-se das águas ague_

cidas para obtenção de melhores índices de produção.

Na França, a EDP (Electriciti de France) desenvolve -

projetos de utilização de resíduos térmicos nos seguintes locais:

Cadarachee St. Laurent des Eaux ,/28/.

Um outro projeto é patrocinado pela Pacific Power and

Light Company e estudado pela Universidade Estadual de Oregon. O

objetivo é verificar se as estações de crescimento são prolonga -

das e a safra aumenta com o aquecimento do solo por intermédio da

irrigação. / 46 /•

A utilização desses recursos é promissor para algumas

regiões áridas, onde existam milhões de hectares de terras irrigfi

veis e uma crescente demanda de energia elétrica.

Também, no Japão, a utilização efetiva de descargas -

térmicas provenientes de usinas nucleares tem sido desenvolvida -

há mais de 10 anos em Hokkaido / 46 /• Para tanto, utilizando- se

as descargas térmicas nas estufas, tornando assim possível o cul-

tivo de vegetais, o controle da temperatura interna que varia en-

tre 159C e 259C é feito através de aspersão no teto e nas paredes

da estufa. As descargas também são utilizadas na irrigação dos

campos produtores de arroz.

Uma outra utilização que relaciona o uso da descar

gas térmicas com a alimentação é o aquecimento de galinheiros de

forma a proporcionar campos térmicos ótimos para a produção de

, ovos e crescimento de aves.

t
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5.1.2 - Aquacultura

I

Í A possibilidade da aquacultura utilizando efluentes

térmicos de centrais geradoras de energia elétrica é limi-

tada , principalmente, as espécies de peixes mais tolerantes

como, por exemplo, as carpas. Porém, a aplicação de descar -

gas térmicas a maricultura ê muito promissora. Algumas espé-

cies, como as ostras, são capazes de viver em temperaturas

acima e abaixo daquelas exigidas para a sua reprodução. Se

as exigências de temperatura não são satisfeitas, os ovos e

os espermas são reabsorvidos, eliminando portanto a desova

para aquele ano. A presença de descarga térmica contínua nu-

ma área natural, possuindo as condições exigidas para a pro-

dução larval, pode ser benéfica aumentando o período de deso

va e aumentando a taxa de crescimento. Por outro lado, flu-

tuações podem proporcionar ou causar a desova numa estação

inadequada do ano quando o alimento necessário não esteja -

disponível para a larva da ostra.

As lagostas, que também são de alto valor alimentício,

têm sido estudadas com a finalidade de industrializar a sua

produção por intermédio da utilização de suas exigências tér

micas; a larva da lagosta não tolera temperaturas abaixo de

159C . Também tem sido feitas considerações para se determi-

nar se a taxa de crescimento das lagostas aumenta em águas

aquecidas / 39 /•

5.1.3 - Esgoto e Tratamento de Ãgua

™ Vários estudos tem sido desenvolvidos sobre os efei -

tos da temperatura no processo de tratamento de esgoto e tra-

| tamento da ãgua. Parker / 77 / cita que a eficiência e efi-

cácia da floculação e filtragem da ãgua aumenta com acresci -

mos de temperatura. Esse autor cita, ainda, que as condições

ótimas para floculação são determinadas por três variáveis :
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1- dose de Fe, Al, pfí e temperatura.

I Em 1962, a Comissão Estadual da Pensilvania, que estu

dava os efeitos das descargas térmicas, verificou que haveria

uma economia de produtos químicos significantes para cada au-

mento de 59C de temperatura nos processos de tratamento da

água.

5.1.4 - Outros Usos

Outros possíveis efeitos benéficos de calor residual

de baixa qualidade tem sido relatados ou propostos, embora

poucas informações sobre esses trabalhos sejam disponíveis.

Por exemplo, as águas aquecidas das usinas térmicas po

dem ser utilizadas para manterem os portos livres da formação

de gelo bem como as vias navegáveis em estações mais frias ,

também, podem se utilizar desse recurso.

Em regiões muito frias, as descargas térmicas também

podem proporcionar temperaturas agradáveis para uso recreacio-

nal de corpos d'água como lagos, lagoas e mesmo rios.

5.2 - Calor Residual de Alta Qualidade

I O calor residual de alta qualidade pode ser utilizado

na forma de vapor ou na forma de água aquecida para o forneci^

| mento de processos térmicos para as indústrias vizinhas, para

aquecimento urbano e distrital, para refrigeração condiciona-

da, para tratamento de resíduos, e para dsssalinizaçio, en -
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tre outros usos.

Em geral , a utilização do calor residual, a um maior

nível de temperatura, parece ser muito mais eficiente num pon

to de vista global, pressupondo-se a realização de um comple-

xo de sistemas integrados entre a usina de potência e os usuã

rios das proximidades. Esse tipo de aproximação integrada é

de certa forma atraente, porém exige um planejamento e uma

administração cuidadosa.

5.2.1 - Fornecimento de Vapor para o Processo de Aquecimento

Um exemplo típico do processo de fornecimento de va -

por, que é ao mesmo tempo um exemplo do complexo de integra -

ção total do uso da energia, é o do complexo industrial ener-

gético de Point Tupper no Canadá.

Esse complexo, compreende a usina térmica da Comissão

de Energia de Nova Scotia, fornece eletricidade e vapor pro -

cessado para a usina de água pesada da Canadian General Elec-

tric produzindo 400 t de água pesada por ano. A refinaria de

óleo da Gulf Oil , projetada para 60.000 barris por dia e a

fábrica de papel Nova Scotia, com uma saída de 350 t por

dia. / 46 /.

O complexo envolve uma área de 3 km de raio e propor

ciona grande economia nos custos totais de transporte para to

dos serviços.

5.2.2 - Aquecimento Urbano e Distrital

Para aquecimento urbano e distrital, o calor tem de
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ser extraído na forma de vapor ou água quente de 1509C a

1959C, um método que envolve o uso de "contrapressão" ou

extração/condensação.

I

0 vapor ou a água aquecida S transportada para os

edifícios dos sistemas de aquecimento por intermédio de uma

rede apropriada de tubulações.

Esse sistema não seria utilizado durante os meses

de verão, e desta forma, a carga térmica teria de ser lança

da em cursos d'água justamente durante essa parte mais crí-

tica do ano. O sistema torna-se-ia mais atraente, tanto eco

nõmica como ambientalmente, se fosse possível projetar sis-

temas de ar condicionado em grande escala utilizando as pe-

quenas diferenças de temperatura entre o calor residual e

a atamosfera.

Um estudo feito pela Comissão das Comunidades Eu-

ropéias apresentou um resultado pessimista em relação a

esse tipo particular, de recuperação de calor residual, prin

principalmente para países Europeus. Por exemplo, durante os

seis meses de inverno, um consumidor médio doméstico usa

50000 Cal/h . Uma usina nuclear de 1000 MWe produziria

1.7 x 10 Kcal/h, e desta forma, seria necessária uma popu-

lação de 150.000 habitantes para consumir essas calorias. Na

prática, uma cidade utilizando esse tipo de aquecimento do-

méstico teria de ser planejada ao mesmo tempo que a usina ,

e jamais foi feita alguma estimativa sobre o capital neces-

sário para esse projeto.

5.2.3 - Esgoto e Tratamento de Águas

Outro possível uso do calor residual de alta quali-
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dade ê para o aquecimento de lodo em estações de tratamento de

" esgoto (ETE). Nesse caso a temperatura do resíduo térmico deve

ser da ordem de 1009C.

I
Alguns estudos recentes, de fato, mostraram que Iodos

residuais tratados com calor são mais homogêneos e decantam -

mais rapidamente, aumentando desta forma a possibilidade de

tratamentos físicos e biológicos. Também, nesse campo, um sis-

tema cíclico integrado baseado na presença de centrais térmi -

cas é concebivel.

De fato, como tem sido proposto recentemente, parte do

esgoto ou água residuária proveniente de uma cidade pode ser

purificada por evaporação utilizando o vapor da usina térmica

e a água pode ser reutilizada para aumentar o abastecimento de

água da cidade.

Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que uma us_i

na térmica de 500 MWt pode contribuir significativamente para

satisfazer as necessidades de água de uma população de

1.000.000 de habitantes./ 46 /.

Na verdade, essas necessidades precisam ser abasteci -

das por vapor utilizando-se 157.000 m /dia de água residual ,

exigindo 400 MW de calor e, misturando e destilando com

298.000 m /dia de efluente secundário tratado com carbono e

filtrado, além de 227.000 m / dia de água tratada naturalmente.

O custo para produção de água desta forma, não seria -

competitivo mas ajudaria para aliviar o problema da poluição ter

I mica em casos onde fosse necessário tratar o efluente de esgo-

to urbano com a finalidade de reduzir os sólidos dissolvidos

| contidos no efluente antes de descarregá-lo para os corpos

d'água receptores.
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I
5.2.4 - Dessalinizaçao

I
Uma outra forma de aplicação de calor residual é a

dessalinizaçao por destilaçao de águas salgadas ou salobras.

Uma estação térmica da ordem de 2.000 a 4.000 MWt pode pro-

duzir cerca de 2.7 x 10 m /dia de água tratada. / 45 /.

E

t
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I 6. CALCULO DA DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA DA DESCARGA TÊRMI

CA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE UMA USINA 'NUCLEAR

6.1 - Considerações Gerais

O processo de descarga de águas aquecidas ei?, corpos

d'água naturais pode ser clissifiçado de uma maneira ge-

ral era dois grupos a considerar: descargas superficiais

e descargas submersas. A descarga superficial é a alter-

nativa mais simples e mais econômica / 88 / e geralmente,

consiste de um canal aberto conectando o condensador -

ao corpo d'água receptor do efluente térmico.'

As descargas submersas incluem os difusores simples

e os difusores múltiplos. Os difusores simples consis_

tem de uma tubulação que descarrega o efluente atra ~

vês de um bocal. Essa tubulação e assentada no fundo

do local de eliminação do rejeito térmico. Já os difu

sores múltiplos consistem de uma tubulação que conduz

o efluente descarregando-o através de inúmeros bocais -

localizados ao longo da tubulação. A Figura 6.1 apresen

ta um esquema simplificado desses tipos de descar-

' gas.

I
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I

Jato Superficial

Jato Submerso

.: • T **•-
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Difusores Múltiplos

I

I

FIGURA 6.1 - Estruturas de Descarga para Sistema de Re

frigeração do tipo "once through".
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§ Do ponto de vista de amenização do impacto ambiental

proveniente dos efluentes térmicos, a descarga superficial -

• apresenta algumas vantagens em relação às descargas submer -

sas. Em primeiro lugar, através de descargas superficiais p£

de-se evitar aumentos de temperatura e velocidades altas ao

longo do fundo do corpo d'agua receptor. Além disso, podemos

considerar que o tempo de percurso dos organismos que pene -

tram no sistema de refrigeração ê menor para os sistemas que

utilizam descargas superficiais do que para os que utilizam

descargas submersas. No trabalho apresentado por J. T .

Enright /- 30 / são feitas várias considerações sobre os as-

pectos da penetração de organismos marinhos nos sistemas -

de refrigeração e um dos aspectos considerados é justamen-

te a duração do contato desses organismos com as estruturas

do sistema de refrigeração. Por último, aparece a tendência

da formação de uma camada superficial estratificada que pro

voca uma dissipação maior de calor da superfície do corpo

d'águ a re cep tor.

Um sistema de ciclo aberto de refrigeração sem re-

ciclagem capta água em um corpo d'agua natural através de

uma estrutura de captação denominada tomada d'agua ( Figu -

ra 6.2 ) fazendo com que a água flua através dos condensado

res da turbina onde é submetida a um aumento de temperatura,

antes de retornar ao corpo d'agua através da estrutura de

descarga ( Figura 6.3 _ ) . Considerações téc-

nicas determinam aumentos de temperatura nos condensadores

da ordem de 109C ( aumento sofrido pela água de refrigera -

ção) correspondendo a grandes taxas de vazões que dependem

da quantidade de calor a ser rejeitado.

I A utilização de corpos d'agua naturais e de águas -

costeiras para a deposição final do calor residual necessá-

• riamente devem levar em conta o efeito sobre o meio ambien-

te. Além do mais, a estrutura de captação deve ser locali-

zada e projetada de maneira a evitar a recirculação da de£

carga aquecida. Uma das técnicas mais utilizadas é a separa

ção das estruturas de descarga e de captação da água de re-

frigeração de uma usina térmica.
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I FIGURA 6.2 - Estrutura de Captação ou Tomada d'água
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FIGURA 6.3 - Es t ru tu ra de Descarcra.
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A distribuição de temperatura induzida no corpo

d'água receptor, por intermédio de uma descarga térmica,

é determinada pelas características da estrutura de des-

carga e pelos processos locais de transferência de calor.

No local próximo ao ponto de oiscarga, o momentum do ja-

to d'água descarregado proporciona uma mistura da água

aquecida com a água receptora. Nessa região, próxima â

descarga ( denominada "near field"), a temperatura e ve-

locidade de descarga decresce por causa da diluição da

água arrastada ("entrainment " como é denominado por di-

versos autores). A magnitude e extensão da diluição ê

determinada, primeiramente, pela natureza do fluxo ini -

ciai de descarga, e ainda por sua submergência, velocida^

de e aumento de temperatura acima da temperatura ambien-

te. 0 processo de mistura entre o efluente e a água recep_

tora aumenta com o momentum da descarga e decresce cora o

aumento de temperatura. Quanto maior for a submergência -

da descarga abaixo da superfície da água, menor será o

aumento de temperatura na superfície posteriormente a mis_

tura dos fluxos. A mistura também poderá ser afetada pela

presença de obstruções físicas que tendam a impedir o su-

primento de água necessário para a diluição do efluente.

Nas proximidades da região de mistura da descarga,

a velocidade de lançamento e nível de turbulência assumem

valores próprios. Na região afastada da descarga ( " far

field") não ocorre o arraste e a distribuição de tempera-

tura é determinada por intermédio de convecção natural -

turbulenta e difusão.

I Finalmente, todo calor rejeitado contido na descar

ga passa para a atmosfera através da superfície de água ,

I um processo dirigido pelas altas temperaturas superficiais.

As transferências de calor da região afastada do local . de

eliminação do efluente são altamente variáveis e, portan -

to, são determinadas pelas correntes locais ,' vento e con-

dições meteorológicas.
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Neste trabalho,- o campo ou região próxima ã descarga

que ê denominada "near field" foi objeto de estudo para o

cálculo da distribuição de temperatura que, subsequentemeri

te, serviu de base para posterior avaliação do impacto am-

biental e do projeto das estruturas de captação e de des -

carga. Os processos do campo afastado (far field) geralir.en

te, tem uma influência menor na redução de temperatura e

sua distribuição tende a depender mais da quantidade ' de

calor rejeitado do que do projeto da estrutura de descar -

ga.

Por outro lado, um extenso campo de diluição nas

proximidades da descarga é complementado por intermédio de

vários tipos de estruturas de descarga. Tem sido comum ana

lisar o campo de temperatura construindo-se modelos redu-

zidos da estrutura de descarga. I. Mikkola / 66 / desenvoJL

veu estudos de descargas térmicas no oceano, na baia de

Olkiluoto, através de um modelo de laboratório. Esse mode-

lo, que tem uma escala de 1:500 representa uma área de
2

230km de mar e o principal objetivo do trabalho realizado

pelo autor foi o de evitar a recirculação, diminuir as

áreas aquecidas, além de prever possíveis efeitos adversos

ã pesca. É mister que se utilizem modelos analíticos que

relacionem as características de descarga com o fluxo e a

distribuição de temperatura no corpo d'água receptor, de

maneira a otimizar os projetos dos sistemas de eliminação

do calor residual em corpos d'água naturais.

Além do mais, como a análise precisa ser efetuada

anteriormente ã construção da usina, o modelo analítico ne

cessita ser totalmente previsível não contendo coeficien -

tes fenomenolõgicos indeterminados. Um programa de estudo

• de previsão de efeitos das descargas térmicas e suas im-

plicações com os posteriores efeitos ecológicos foi apre -

i- sentado por E. Smedile / 10 / numa conferência sobre efei-

tos combinados de descargas químicas e térmicas no meio

ambiente. Nesse trabalho, o autor mostrou através de um

esquema, a independência do estudo preliminar para previ -

são dos posteriores impactos ecológicos.
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O relatório de Harleman e Stolzenbach anteriormen-

te citado na Tabela 2.6 , onde teceram-se alguns comenta -

rios sobre modelos matemáticos, descreve a base, a estrutu

ra e o uso do modelo de previsão do comportamento tri-dimen

sional das descargas superficiais de água aquecida para Ia

gos . Posteriormente, os mesmos autores em companhia de E.

Eric Adams / 34 / formularam um modelo tridimensional- para

cálculos de distribuição de temperatura em corpos d'água na

turais, o qual gerou o presente estudo. Nesse estudo será

dada ênfase as suposições teóricas e a forma de sua valida

de, a natureza de suas limitações e a prõprici aplicação pa

ra um caso típico de descarga térmica proveniente de uma

usina nuclear. Para o caso de estudo similar para descargas

submersas, o autor do modelo cita Fan L. N. / 31 / e Fan

L. N. e N. H. Brooks / 32 / como referências; esses autores

desenvolveram teorias aplicáveis as descargas submersas

6.2-0 Modelo de Harleman, Stolzenbach e Adams

A teoria apresentada por Harleman, Stolzenbach e Adams

considera uma descarga de água aquecida proveniente de um

canal aberto retangular, na superfície de um corpo d'água na

tural de dimensões infinitas no qual uma corrente marítima -

transversal pode estar presente. A Figura 6.4 apresenta um

esquema da descarga . A distribuição de temperatura tri-di'-

mensional. depende da mistura entre a água aquecida descarre

gada e a água natural receptora, além da taxa de transferên-

cia de calor da superfície da água.

e
Na elaboração desta teoria foi suposto que a descarga

I seria um jato livre turbulento com uma região de turbulên-

cia bem definida na qua] a velocidade e temperatura estãc re

lacionados com a linha central, ou de referência, por inter-

médio de funções de similaridade.

A maior contribuição desse trabalho é o tratamento da
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I
dispersão ou espalhamento lateral superficial por intermé-

&. dio da incorporação de uma distribuição suposta para a vel£

cidade lateral num conjunto de equações integradas que go -

vernam o regime de dispersão do calor. O coeficiente de per;

da de calor é determinado por intermédio de um coeficiente

de perda de calor definido por Edinger /27 /. Na presença -

de uma corrente superficial no corpo d'água receptor, o ja-

to é defletido por intermédio da intrusão do momentum late-

ral no local.

A filosofia básica atrás da formulação da teoria é

que a solução pode combinar com o comportamento do jato sub

merso conhecido quando os termos de flutuação tendem a zero.

Os termos da flutuação são obtidos por intermédio das equa-

ções básicas e algumas suposições complementares sobre a es-

trutura do jato. Desta forma, a teoria não contém coeficien-

tes indeterminados e a comparação da teoria com observações

não envolvem ajustamento curvilíneo.

Por causa das considerações sobre a teoria do jato,

as previsões do modelo são válidas somente na região onde a

turbulência resultante da descarga domina os processos tur-

bulentos naturais, ou seja, no campo próximo ã descarga -

{"near field").

I
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Perda de palor superficial

.;,: 'Descarga térmica

Vista
,superior

I

FIGURA 6.4 - Esquema da descarga do e f luente térmico
a t ravés de um canal abe r to .
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6.3-0 Modelo Matemático

I
6.3.1 - Considerações Básicas

0 modelo considera uma descarga Q de efluente tér-

mico a temperatura T e densidade p , sendo lançada através

de um canal aberto retangular de profundidade h , largura

2 b e ângulo inicial de lançamento 6 , em uma superfície -

do corpo d'água receptor a temperatura T , densidade p e
a a

com grandes dimensões laterais e longitudinais . Supôs- se

que o fundo do corpo d'água receptor não interfere no desen

volvimento do jato. Existe, também, uma corrente superficial

transversal ao jato, isto é, fluindo na direção paralela ã

costa. Esta corrente pode variar de magnitude em direção

contrária e da costa como mostra a Figura 6.5 . Um pouco

mais afastada do jato, foi considerado que a superfície da

água / n , é uniforme para z = 0 . 0 fluxo na água recepto-

ra é caracterizado pelas seguintes variáveis: velocidade ,

densidade, pressão e temperatura. Essas quatro variáveis es

tão relacionadas por equações expressando conservação de

massa, conservação de calor, conservação de momentum e uma

equação de estado. A solução das equações deve ser desenvoJL

vida por intermédio da anulação de certos termos das equa -

ções básicas com base nas seguintes suposições:
j\

a - Fluxo uniforme, logo -z-r- = 0
o t

b - Números de Reynolds : elevados,termos viscosos

desprezados.

** c - Aproximação de Boussinesq : gradientes de den-

sidade são importantes somente em termos de

|. pressão.

d - Pressão hidrostãtica: p = - ! pgdz

e - Nenhum movimento induzido pelo jato a grandes

profundidades:
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I
., $&- = -$&— = 0 quando z
I dx dy

f - Camada limite de fluxo: -^— <<
3x 3y 3z

g - Pequenas diferenças de densidade : po- po ..
po

h - Pequena curvatura do jato : < 1
uo

Com as suposições e considerações anteriores, as equa-

ções básicas de conservação de massa, momentum e calor po -

dem ser1 simplificadas para as seguintes formas:

Conservação de Massas

+ 1V_ + Í2L = o 6.1
3 x 3y 3z

Conservação de momentum em X

r^ az — — D . Í
3x 3y 3z 3x 3y 3z

Conservação de momentum em y

3uv + 3v_ + __3wv _ j-« 3T dz + u.2 ̂ G_ 6.3

3x 3y 3z z 3y 3x

Conservação de calor

3vT 9wT _ _ 3v'T' 3w'T' . ,

Dx 3" 3z 3y 3z



CORRENTE TRANSVERSAL = V = V ( x )

>. Linha de fluxo

\ central \

/ /
Vista lateral

T—7—7

FIGURA 6.5 - Definições das coordenadas do jato.

_J
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onde: x, y e z : direções das coordenadas em relação a li-

m, nha centra] de referenda do jato.

u,v, e w : componentes da velocidade média

u', v1 e w1: componentes da velocidade turbulenta não

submersa

T : temperatura média

T* : temperatura turbulenta não submersa

G : ângulo de deflexão da linha central de re-

ferência do jato

g : aceleração da gravidade

B • i- l£-
P -

p 3T

p : densidade

6.3.2 - Estrutura da Descarga

As equações 6.1 a 6.4 que governam as descargas super-

ficiais aquecidas não podem ser solucionadas sem uma manipu-

lação posterior desde que os termos de transferência turbu -

lenta estejam determinados. A técnica utilizada para desen -

volver a solução é assumir uma estrutura para a velocidade

e temperatura no interior da descarga e condições de frontei,

ra para as bordas, deixando como desconhecido somente certos

valores , tais como, a velocidade da linha central de refe-

rência e a temperatura . As equações podem, então, ser inte-

gradas numa seção transversal ã linha de referência da des -

carga. Este procedimento elimina os termos de turbulência
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desconhecidos e proporciona um conjunto de equações diferen-

ciais de primeira ordem que pode ser resolvido para as varia

veis que descrevem o comportamento da descarga.

A estrutura da descarga adotada é apresentada na

Figura 6.6.

A velocidade longitudinal e distribuições de tem

peratura são dadas pelas seguintes equações:

u = \x c + VcosO

0 < | y | < s - r < z < n

AT = ATC

u.u.cf(Çz) + VcosG

0 < |y | < s - ( r + h)<z <-r

AT - AT t(Çz)

6.5
u = u-df (ç z)+ V-cosO

s < |y | <s+b - r < z < n

&T =ATct(Çy)

{Çz)+ V c o s e

s < |y | '< s+b -(r+h)<z <-r

AT = ATct(Çy)t(Çz)

| y | - s -z - r
onde Çy = e Çz =

b h
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Onde , n é a elevação da superfície,u c e ATC = Tc-T&

são velocidade e aumento de temperatura acima da temperatu-

ra ambiente onde z = n e y = 0.

Os comprimentos r e s pertencem ã região inicial do

cerne do jato e h e b ã região turbulenta do jato ( Vide Fî

gura 6.6).

As formas particulares das funções de similaridade são

as seguintes:

3/2 7
f ( Ç ) = (1 - Ç r e

3/2
t (Ç ) = 1 - Ç 6.6

Essas funções foram propostas por Abramovich / 1 /. Elas

apresentam propriedades em que uma fronteira diferente do jato

é definida para Ç = 1.0 e que a velocidade e distribuição de

temperatura não são idênticas, porém, são relacionadas por
1/2t = f ' como sugere a teoria de transferencia de vorticida

de de Taylor.

A equação de momentum em y_ expressa um balanço entre os

gradientes de densidade lateral e os movimentos convectivos Ia

terais . Para jatos não submersos pode ser mostrado que esses

movimentos laterais e logo, o gradiente de pressão, sejam da

mesma ordem de transporte convectivo na direção x . O balanço

entre pressões laterais turbulentas não submersas e tensões de

Reynolds , que são encontradas em jatos submersos são de se -

gunda ordem e, portanto, desprezadas nesse tratamento, Desde

que existam velocidades laterais finitas (de segunda ordem) -

num jato flutuante, a velocidade lateral v na equação 6.3 de-

ve ser interpretada como a velocidade de espalhamento não sub-

mersa em adição ao valor da velocidade submersa. A fim de pos-
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Vista /

lateral

distribuição

"de

velocidades

distribuição

de

temperatura

Secçao transversal

FIGURA 6.6 - Estrutura da Descarga do Ja to .
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sibilitar uma integração da Equação 6.3 sobre a seção do ja

to, a distribuição da velocidade de espalharaento lateral v

deve ser especificada. A velocidade lateral é geométricamen-

te relacionada com a velocidade longitudinal por:

- = tang <b
u

6.7

onde, <j> é o ângulo da linha de fluxo lateral do jato, a par -

tir da linha de fluxo central de referência excedente do va -

lor submerso. Uma distribuição para u já foi citada e desta

forma, resta escolher uma distribuição para <j> de forma que as

seguintes condições sejam satisfeitas:

(1) tang fy = 0 para y = 0

(2) tang <J> = ( -r- -e) para y = b s

onde z_ ê a taxa de espalhamento lateral de um jato não flutuan

te sob as mesmas condições de corrente, geometria do canal,etc.

Desde que o espalhamento gravitacional é induzido

pelo gradiente de temperatura lateral, a dependência de y pa-

ra -ar-— , é utilizada para distribuir a tang <J> entre
y

y = 0 e l v l = b + s . O r e s u l t a d o é :

+ , db .
V = - ( — - £)

y
1 / 2 s < |y I < s + b

( u tem o mesmo sinal de y)

6.8

v = 0 para as demais regiões.

A distribuição para y_ ., acima, assegura que para

um jato submerso no qual -s— = E a velocidade de espalhamento

gravitacional é identicamente zero em qualquer local. Depen -

dendo se r ou £ são diferentes de zero a uma dada distân-

cia da linha de fluxo central de referência, a secção trans -

versai terá uma, duas ou quatro regiões em cada lado da linha

de fluxo central ( y = 0). Para que a integração das equações
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governantes seja possível sobre cada região separadamente, as

velocidades e a transferência turbulenta de calor e momentum

são especificadas nas fronteiras das regiões. Na linha cen -

trai de referência do jato, a simetria implica que inexiste

uma rede de transferência de massa, momentum ou calor.

v = u l v ' = v ' T ' , y = 0 6.9

Para as fronteiras entre as regiões, as velocida-

des adotadas são:

u'w' = 0

w = w

w = whf(Çz)

w = 0

0 < | y | < s

s < |y | < s + b

s < b < |y |

z = r

6.10

u'v1 = 0

v = ± vbf(Çz)

v = 0

- r <z < n

(v tem o mesmo sinal de y)

-(r+h) <z < -r |y|=s

As velocidades internas w , w. , v e v, podem ser

determinadas como parte da solução para as equações integradas,

sendo que elas mesmas sejam de pouco interesse.

A superfície da água é uma fronteira que não perirti

te transferência de massa ou momentum.



v
3x 3y

6.11

u'w1 = 0

A transferência de calor através da superfície da

água ê suposta ser proporcional ao aumento de temperatura su-

perficial acima da temperatura ambiente.

w'T' = k ( T - TJ z = n 6.12

O coeficiente de perda de calor k tem dimensão de

velocidade e desta forma é uma quantidade cinemãtica. Ele es-

tá relacionado com o coeficiente de troca de calor superficial

k definido por Edinger / 21 / por intermédio da seguinte rela-

ção :

k = — 6.13
pc

onde p = densidade e c = calor específico da água.

A determinação de k para um caso particular é discutida numa

secção posterior.

Nas fronteiras externas do jato onde ocorre o arra£3

te ( entrainment) da água ambiente , mas através da qual ne

nhum calor é transferido, as condições limites são:

a - u'w' = w'T" = 0

b - w = wg - vcose g^ 0 < |y| <s z = -(r+h)

c - w = w f(£y) -vcose -5— s < lyl < s + b£ y g ^ |y|

6.14

d - u V = v'T' = 0

+ „ dbv + vcosB+ „ dbe - v = - v + vcosB -5— - r <z < n
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f - v = - V e f Uy)+vcos6 g| -(r+h) <z <-r y=s+b

(v com o mesmo sinal de y_)

As velocidades w e v são manifestações da pe-

netração do fluido ambiente na região de turbulência . No -

plano, e em jatos submersos, simétricos em relação ao eixo,

sabe-se que a velocidade de arraste é proporcional a veloci-

dade local da linha de fluxo central de referência. Notar

que a Equação 6.8 nos dá v = 0 para |y| = s + b enquanto a s

condição limites especificam |v|= v . Isto ocorre por causa

da velocidade de penetração v que é de uma ordem de grande-

za menor do que a velocidade v de espalhamento e sua contri-

buição para a integração da equação, é suposta ser balancea-

da por termos turbulentos que são desprezados na equação em

y. Segundo o autor do modelo, Ellison e Turner /29 / demons-

traram que a penetração vertical é uma função grosseira do

número de Richardson: em dois jatos bidimensionais . Nesse

estudo as velocidades de penetração são dadas por:

ve

BgATch
= a exp - ( C 5 ) 6* 1 5

a
c

Os dados de Ellison e Turner indicam um valor de C

apropriado sendo C = 5.0. Os coeficientes de penetração a e

a serão determinados de forma que a solução para o caso de

submersão (TQ = T ) concorde com as observações experimentais

que o crescimento de uma região de turbulência submersa é si-

métrica:

db = dh = £ ds = dr

dx dx dx . dx 6.16

Para jatos submersos descarregados num corpo d'água

estacionãrio a taxa de espalhamento zQ é constante. Nesses ca-

sos Abramovich /l / dá e =0.22 para as funções de siipila-
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ridade f e t aqui utilizadas.

A condição limite para x = 0 está relacionada com a

geometria do canal de descarga, a taxa de fluxo Q e a tem-

peratura inicial de descarga T .

r = h Q •

s = b o

h = b = 0

Q
u = u = + vcosO

° 2h b ° , ._
o o 6.17

Tc = To

o

x = y = 0

Essas condições são satisfeitas para x = 0.

6.3.3 - Integração das Equações

Com as distribuições de velocidade e temperatura e as

condições limites citadas na secção anterior, as equações de

movimento podem ser integradas sobre uma secção transversal

do jato. O momentum em x e as equações de conservação de

massa são integradas sobre cada uma das regiões possíveis em

cada lado do plano da linha de fluxo central de referência

|! Isto proporciona oito equações, a equação de momentum em y_

e a equação de calor geram mais duas equações. Com esta esco-

i lha dos limites de integração, os termos na equação em y_ in-

tegrada representam um balanço entre a força gravitacional e

o espalhamento lateral da descarga. Uma outra equação i gerada
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da equação em y_ integrando-a em toda seção transversal do jci

to em ambos os lados da linha de fluxo central de referência.

Nesse caso, os termos do espalhamento lateral são eliminados,

sendo anti-simêtrico e os termos remanescentes fornecem a ta

xa de deflexão do jato na presença de uma corrente. 0 conjun

to de equações , complementada por uma simples relação entre

as coordenadas ( x,y) referem-se ã linha de fluxo do jato e

as coordenadas da linha de fluxo central de referência (x,y)

são dadas na Tabela 6.1.

6.3.4 - Solução das Equações

As treze equações da Tabela 6.1 sao um sistema de equa

çòes diferenciais de primeira ordem em x para as seguintes va

riáveis: u , T , h, b,r,s,6,x ,y,iY,w e w, . A solução é obti_

da, primeiramente , escrevendo-se as equações de forma adimen

sional normalizando cada variável pelos valores característi-

cos : u ,T =T -T e v h .b . A solução é, então determinada

pelos seguintes parâmetros adimensionais:

u
F = número de Froude densimétrico inicial = —

h ~A = _o razão de aspecto
b
o

v
—— = parâmetro de perda de calor
o

— = parâmetro de corrente transversal,
o

O programa que soluciona as equações está descrito no

Apêndice B. Os resultados consistem em valores de U/U ,

ATc/ATo , h/\fho.bo

como função de x/ hQ.bo. Complementando essas variáveis que

descrevem a estrutura do jato (uc,Tc. e t c ) , outras quanti -

dades dependentes podem ser definidas. No jato não submerso
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a penetração vertical é função do número de Froude densimé-

trico local ( inverso do número de Richardson).

6.18

Onde:

u , ATC e h são valores locais a uma dada distância do pon

to de origem. O fluxo total do jato pode ser determinado inte

grando-se a velocidade em x,u em toda secção transversal do

jato. A taxa de fluxo para um dado x em relação ao fluxo ini-

cial é a diluição do jato D ou Q como é rotulado pela lista-

gem. . M.

u (r+I,h)(s+I,b)+Vcos9(r+h)(s+b)
D = _S

) h b 6.19

Analogamente, o efeito da perda de calor superfi-

cial pode ser avaliado calculando-se a taxa do fluxo exceden-

te de calor convectado no jato em relação ao fluxo de calor -

excedente inicial HT.

u AT' (r+I7h)(s+I7b)+Vcos0ATc(r+h)(s+b)

ATQ(uo + Vcos9o)hobo

6.20.

Finalmente , é calculado um tempo adimensional de

percurso ao longo da linha de fluxo central.

u x dx
TM = — - — ;

o 6.21

uc
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Calor do jato g^- |ucATc(s + bl?)(r + hl?)+ Vcos9ATc (s + bl3)(r + hl3) + kATc(s + BI3) = 0

Curvatura do jato u (s + bl_)(r + hlo) + 2Vcos6u (s + bln) (r + hi.) +
J_ C L Z C i. 2

V cos 9 (s + b) (r + h) ^ - u Vsin9 - a (s + b l , ) + a (r + h i , ) = 0
j a x c L s z L Y -LJ

Posição x do jato -=— - sine = 0

Posição y do jato -=̂  - cose = 0

X1 = l£ f(ç)dç = SQ (1 - ç
3 / 2 ) 2 dç = .4500 I4= ĵ - í^t(ç)dçdç= A A (1 - ç3/2)dçdç = .2143

! = ;1 f
2(Ç)dç = í

1(i _ ç 3 / 2 ) 4 d? = - 3 1 6 0 I5= £ f(Ç)C1/2dç= £ (1 - ç 3 / 2 ) 2 ç 1 / 2 dç = .2222

I3 = -o fc (ç)d^ = 'o (1 " ç 3 / 2 ) d Ç = - 6 0 0 0 I 6 = o f2(C)Ç1/2dç= £(1 - ç 3 / 2 ) 4 ç1/2 dç = .1333

I7= í1 f(ç) t(ç)dç=;1(l - ç 3 / 2 ) 3 dç = . 3680
' O O

TABELA 6.1 - (CONT.) EQUAÇÕES INTEGRADAS PARA O JATO SUPERFICIAL
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2cosRegião 3: momentum x r Ur^— [b(u 21 + 2VcoseucI + V2cos 8)J+ [u + Vcose]2 ^- -

vcose - whb vcosei1]+ Bg |-§-
dAT

dx

dAT bh

S
2-r 2, 2, .,2 2, .2.2.Região 4: momentum x 2_ [hb (11^1^+ 2Vcos9ucI;L

z+ Vzcos^6)]+ f u ^ I ^ 2Vcos8ucI1+ V^cos^]

[b lí - ayh] Vcosé

dATh'b
^ T c h b 35

Momento x do jato -r^~
db

2Vcos6u bl,-'
C D

in)+ (r + h)

- Bg I 3 r h = 0

TABELA 6.1 - (CONT.) EQUAÇÕES INTEGRADAS PARA O JATO SUPERFICIAL.
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Região 1: continuidade rs -3— [u +Vcose]+ rv - sw = 0

Região 2: continuidade s K^- [h(u I,+ Vcose)] + (u + Vcose) ^ + w - o u 1+ v.hl, = 0
I Q X " C l C Q.X 1C S Z C I £) X

Região 3: continuidade r jg^— [b(ucl1+ Vcose)] + (uc+ Vcose) g^ -
 v

s
 + a

v
u
c 1 "

 w
r
b Il = °

Região 4: continuidade -?— |hb(u I, + Vcoss] + (u I-, + Vcose) b ~ + h 4^ + (w, - a u )I,b
Q.A L C X J C X £ QX QX J fl S Z C X

" (vb ~ "yV Jlh =

Região 1: momentum x (uc + Vcose) [2rs ̂ - [uc+ Vcose]+ rvg - swr]+ gg s [g— (ATc ^j) + I3rg^(

Região 2: momentum x s|gf- [ h (uc
2l2 + 2Vcos6 + V

2cos26)] + [uc + Vcose ]
2 g|

dAT h2 , •,
+ wr [uc + Vcose ] - aszucVcos6 + Bg [ I4 ãl + I3ATch ^ ] J + vfah (ucl2 + Vcose^) = 0

TABELA 6.1 - EQUAÇÕES INTEGRADAS PARA 0 JATO SUPERFICIAL
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6.4 - Aplicação do Programa

O modelo teórico apresentado nas secções anteriores per

mite determinar o comportamento de uma descarga térmica su -

perficial em função de poucos parâmetros de controle :

Fo, ho/bQ, k/uo, V/uo.

Nas secções seguintes apresentaremos, em pormenores , os

dados de entrada para os cálculos e esquematização da distri-

buição de temperatura, a partir dos resultados fornecidos pe-

lo programa. Os resultados por sua vez devem ser interpreta-

dos com suporte nas suposições básicas do modelo.

6.4.1 - Esquematização

Nesta secção, trataremos de descrever os dados exigidos

pelo programa e as técnicas de esquematização de preparo dos

dados de entrada para solução do problema proposto. Os dados

físicos necessários para a entrada aos cálculos teóricos são

os seguintes:

6.4.1.a - Temperatura Ambiente T
a

Supõe-se, nessa avaliação, que a temperatura ambiente

Ta seja constante no tempo e no espaço. As temperaturas da

água receptora são freqüentemente estratifiçadas vertical, ou

I horizontalmente, podendo ainda ser instáveis devido a ventos,

variações de marés ou variações diurnas no aquecimento solar.

| • A estratificaçao natural da água ambiente pode sofrer um

acréscimo pelo acúmulo de calor na superfície da água se a_

descarga estiver numa região semi-fechada. O valor da tempe-

ratura ambiente para um dado aumento inicial de temperatura -

ATQ determina a diferença inicial de densidade entre o efluen

te e a água receptora. A eficácia do arraste da água natural
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no que diz respeito a redução da temperatura de descarga é

uma função da estratificaçao ambiente.

Se as diferenças de temperatura resultantes da estra-

tificaçao ambiental nas proximidades da descarga forem da

mesma ordem que o aumento inicial de temperatura, o modelo -

teórico desse estudo não deve ser aplicado sem um desenvolvi^

raento posterior que leve em consideração a estratificaçao na

tural.

A teoria é válida se uma temperatura ambiente T , pu-

der ser escolhida de modo que seja realmente representativa,

ou seja, se as variações temporais ou espaciais da temperatu-

ra ambiente nao diferirem de T em poucos graus.
cl

6.4.1.b - Aumento Inicial de Temperatura de Descarga AT

0 aumento inicial de temperatura AT é determinado a
partir da temperatura de descarga TQ e da temperatura ambien-
te T adotada. O valor de T será igual ao aumento de tempera-

a

tura através dos condensadores somente se a temperatura da

água captada for igual a T . As temperaturas de descarga devem

ser uniformes ao menos que a central térmica tenha projetos -

distintos de condensadores de forma a variar a temperatura de

descarga em conformidade com a vazão da usina. A utilização da

teoria exige que um valor de AT seja especificado sendo a es-

colha baseada no valor mais uniforme da temperatura de descar-

ga.

6-.4.1.C - Diferença Inicial de Densidade Relativa

A relação Ap_/p_ deve ser relacionada com T_ e T pora a ao
intermédio da seguinte relação no caso de água doce :

Apa/pa = 6ATQ onde 8 é uma função da temperatura e densidade

da água. Para o caso de água salgada podemos encontrar essa -
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relação por intermédio de tabelas que relacionam a tempera-

tura, pressão, densidade e salinidade.

6.4.1.d - Velocidade Inicial de Descarga u

A velocidade inicial de descarga ê uma função da taxa

de bombeamento de água para refrigeração e da área do ca

nal de descarga.

6.4.1.e - Geometria do Canal de Descarga

A geometria do canal de descarga é importante desde que

a teoria utilize a raiz quadrada da metade da área do canal -

de descarga como comprimento escalar. O cálculo do número de

Froude densiraétrico de descarga F exige especificação da pro

fundidade do canal h ; a razão de aspecto (aspect ratio) exi-

ge tanto a especificação h como a largura inicial b . A geo-

metria do canal de descarga pode variar com o tempo se a ele-

vação das águas receptoras mudar devido a variações de marés

ou outras causas. Neumann /70 / cita a variação da pressão at

mosférica como uma das causas da elevação da superfície dos

oceanos, confirmada experimentalmente por Jacobs Woodrow /4S/

e por Lafond Eugene C./ 59/.

Existem alguns arranjos do canal de descarga que não pqs

sibilitam a aplicação da teoria desse estudo. Se o canal de

descarga estiver localizado de forma que-as bordas formem ân-

gulos retos, a teoria pode ser aplicada da forma que foi de -

senvolvida mesmo para descarga paralela a uma borda prolonga-

da. Então, a descarga pode ser esquematizada assumindo-se que

aquela borda prolongada é a linha central de fluxo de um jato

cujo canal de descarga tem o dobro da largura'calculada pelo

processo anterior. De qualquer forma, se não houver clareza -

na especificação da geometria do canal, ou seja, se o jato -
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sofrer penetração de água de um dos lados ou, ainda, se as

bordas fixas possuirem formas irregulares e se defletirem -

os jatos ou distorcerem-no da forma previamente suposta na

teoria uma esguematizaçao significante não é possível. 0 nú

mero densimêtrico de Froude e a razão do aspecto do canal

de descarga superficial devem ser escolhidos de forma a se-

rem consistentes com a topografia do fundo do corpo d'água

receptor. Se uma diluição ótima for obtida, o desenvolvimen

to vertical da superfície do jato não deve ser limitada pe-

lo fundo do corpo d'água receptor. Isto é geralmente consi-

derado ser um objetivo desejável pelos biólogos marinhos de

forma a evitar que os organismos bênticos do fundo do local

sejam submetidos a altas velocidades e aumentos de tempera-

tura. Os projetos executados e que proporcionam a menor in-

teração entre a superfície do jato e a topografia do fundo

são apresentados na Figura 6.8 . Na mesma figura são apresen

tados jatos superficiais nos yuais existem interações subs-

tanciais em relação a topografia do fundo. Por último, a pe

netração vertical e a diluição são reduzidos pela interfe -

rência do jato e do fundo.

Se o número densimétrico de Froude do canal

de descarga F , for menor do que 1, uma parte da água natu-

ral penetrará no canal de descarga e o fluxo térmico será

obrigado a alcançar o número densimétrico de Froude do valor

igual a 1 no local de descarga ( Figura 6.9) • A profundidade

do fluxo térmico na presença da parte de água penetrante h
* 2/3

e dado por h /h = F ' ; onde h e F sao baseados nas di-

mensões do canal. Uma área de fluxo pode ser calculada ba -*
o

mo foi previamente descrito.

seada na profundidade h * e a razão de aspecto calculada c o-

L
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FIGURA 6.7 - Exemplos de Descargas com Obstruções e Esque

matização do Canal de Descarga
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FIGURA 6.8 - Limitações Relativas às Profundidades Máximas

do Jato e sua Interação com a Topografia do

Fundo do Local de Descarga.



FIGURA 6.9 - Fluxo de Duas Camadas no Canal de Descarga
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. 6.4.1.f - Coeficiente de Perda de Calor k

' O coeficiente de perda de calor k deve ser esti-

mado a partir das variáveis meteorológicas locais, princi^

palmente a velocidade do vento e temperatura ambiente da

água. Algum cuidado deve ser tomado para a utilização de

valores que sejam apropriados para condições locais.

6.4.1.g - Velocidade da Corrente Superficial V

A velociadade da corrente na água receptora pode

ser medida diretamente ou estimada a partir de medições de

fluxo do canal. A teoria aceita valores de V/u como fun

ção de

Uma vez que a esquematização da configuração da

descarga é avaliada, o cálculo teórico é desenvolvido pelo

programa apresentado no Apêndice B. Os dados para cada cã.1

culo são como já foi citado: F a k/u e V/u ( em função -

Deve ainda ser notado que o modelo teórico não -

deve ser aplicado a quaisquer conjuntos de parâmetros arb_i

trários.

6.4.2 - Aplicação do Modelo para o Caso de Angra dos Reis

6.4.2.1- Considerações Gerais

\

Com a finalidade de aplicar o modelo matemático

de Harleman, Stolzenbach e Adams, foi necessário determi-

nar as condições limitantes para o caso da central Nuclear

Almirante Álvaro Alberto localizada em Angra dos Reis.
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|, Nesta aplicação do modelo fez-se algumas simpli-

ficações e suposições devido a indisponibilidade de alguns

dados. Essas simplificações e suposições serão, porém, sem

" pre conservadoras, fazendo assim com que os resultados ob-

tidos estejam dentro de uma margem de segurança adequada.

0 cálculo de distribuição de temperatura para e^

te caso poderá , portanto, ser aperfeiçoado a medida em

que se obtiver os dados mais próximos da realidade.

6.4.2.2 - Localização da Central

0 local das três unidades da primeira central nu

clear brasileira situa-se junto ã costa marítima , no Oce-

ano Atlântico, numa baía parcialmente protegida , chamada

Itaorna, na extremidade oeste do Estado do Rio de Janeiro.

A usina está situada entre a Serra do Mar e a baia de Ilha

Grande na Região de Angra dos Reis.

A baía de Itaorna está localizada na baía de Ilha

Grande a 6,3 km a leste da vila de Mambucaba, 14,4 km a oes

te da Cidade de Angra dos Reis e 36 km a nordeste da Cidade

de Paraty.

6.4.2.3 - Oceanografia do Local

As correntes marítimas permanentes regionais, co_

nhecida como "corrente do Brasil" (Figura 4.2, Secção 4.3.1)

são razoavelmente conhecidas nas proximidades da Ilha Gran-

de.

i
A topografia dinâmica, ou seja, as linhas que de-

i finem as correntes permanentes mostra um núcleo elevado a

sudeste e ao sul da região determinando a corrente do

Brasil que flui em direção sul, sendo este núcleo caracteri^
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zado por alta temperatura e salinidade. Seguindo a invasão

i polar, com ventos de oeste a sudeste dirigindo-se para o

sul, o núcleo penetra na ampla plataforma e chega muito -

proximo ã costa. Isto por um lado, determina aumentos de

temperatura e salinidade das águas costeiras e, por outro

lado, afeta o movimento destas águas no caso de ventos for;

tes e persistentes.

Como resultado da pequena variação das marés as

correntes de marés afetam ligeiramente as águas costeiras.

Podemos afirmar que, a circulação costeira marítima é de -

terminada pelo vento.

A circulação local das baías de Itaorna, Mamede

e Piraquara de Fora é bem pequena, sendo que somente ocor-

rem correntes bastante fracas.

Nas praias costeiras das baías existem pequenas

correntes induzidas pelos ventos e por ondas. Tão logo uma

dessas correntes passe pelas praias, uma pequena circula -

ção é detectada. Pode ocorrer um pequeno transporte de

água entre as três baías, sendo este transporte mais fre-

qüente entre Itaorna e ilamede, enquanto Piraquara é mais

isolada.

A configuração geográfica desses locais é -

mostrada na Figura 6.10.

6.4.2.4 - Descrição do Sistema de Refrigeração da Central

Nuclear Almirante Álvaro Alberto.

i

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto é com

' posta de três unidades. A Unidade I é uma usina de 626 MWe

de capacidade enquanto que os demais terão capacidade elé-

trica de 1.325 MWe cada uma.
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) O sistema de refrigeração das três unidades será

o sistema sem reciclagem e utilizará água do mar para tal

| fim.

As estruturas de captação e descarga serão supe£

ficiais e estarão separadas, evitando-se desta forma a re-

circulação da água aquecida. A estrutura de captação será

localizada na baia de Itaorna, e a estrutura de descarga -

no Saco de Piraquara de Fora. A Figura 6.10 ilustra a dis-

posição do sistema de refrigeração da Central Nuclear.

Na baía de Itaorna cada unidade fará sua capta -

ção individual e a temperatura da água superficial de cap-

tação foi considerada igual a temperatura superficial da

água ambiente em Piraquara de Fora.

O sistema de refrigeração da usina , será alimeri

tado por água proveniente das estruturas de captação, sen

do bombeada e lançada em tubulações de concreto que a con-

duzirá até os condensadores onde será submetida ao equilí

brio térmico provocando a queda de temperatura do vapor -

exaurido das turbinas em 79C./34,35,36/para a Unidade I e de

89C para as Unidades II e III /54 / da Central. A água

aquecida é, então, lançada novamente em tubulações de con-

creto que a levam a uma estrutura de transição para ser

misturada e bombeada novamente, passando por um túnel ejs

cavado em rocha e, finalmente, liberada para o corpo d'água

receptor através de uma estrutura de descarga.

As Figuras 6.11 e 6.15 ilustram as diversas fa-

ses do sistema de refrigeração da central.

i

t
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Pon la fina

FIGURA 6.10- Esquema do Sistema de Refrigeração da Central Nuclear, em Angra dos Reis
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FI.TURA 6.11 -Captação e Condução da Água de Refrigeração até o Túnel de Descarga para Angra II ou I I I
03

_l
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FIGURA 6.12 - Captação e Condução da Água de Refrigeração até os Canais de Descarga (Angra I )



Túnel de
descarga

FIGURA 6.13 - Canais de Descarga - Angra I, II e III, Estrutura de Transição e Túnel de Descarga
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FIGURA 6.14 - Estrutura de Descarga. - Vista Lateral .
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FIGURA 6.15 Estrutura de Descarga - Vista Superficial,
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6.4.2.5 - Determinação dos Parâmetros para o Cálculo da

Distribuição de Temperatura

a - Temperatura ambiente - T e T
a o

A temperatura ambiente foi considerada constante

no tempo e no espaço e foi determinada para o mês mais quen

te , de acordo com as medições executadas pela Marinha du-

rante o ano de 1977 na baía de Ilha Grande / 11/. Escolheu-

se o mês mais quente, pois é justamente o mês mais crítico,

para avaliação dos possíveis efeitos ecológicos no local de

acordo com o campo de tolerância dos animais.estenotérmicos

conforme foi comentado na Secção 4.

Como foi citado no item anterior, a temperatura -

da água superficial na captação será igual a temperatura su

perficial da água receptora. Desta forma, estaremos fazendo

o cálculo para o caso mais crítico, com aumento de tempera-

tura AT igual a queda de temperatura nos condensadores.

A Figura 6.16 mostra a variação da temperatura nré

dia superficial durante o ano de 1977.

A temperatura média mais elevada durante o ano de

1977 ocorreu durante o mês de fevereiro e foi de T = 26,149C.

a

b - Aumento de Temperatura Inicial de Descarga AT

I Este aumento, AT , é determinado pelo projeto da
1 usina e temos para a Unidade I da Central de Angra dos Reis

o valor AT = 79C / 3y , para as demais unidades , esse va-í lor é de 89C / 54/.
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FIGURA 6.16 - Temperaturas anuais em Piraquara de Fora (Superficial)
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c- Diferença Inicial de Densidade Relativa

A relação po está relacionada cem T e T— — a o

para cada caso.

As densidades da água do mar são fornecidas

pelas Tabelas de Lafond /58A na qual intervém a tempera-

tura, pressão e salinidade.

Supôs-se aqui que, a salinidade da água do -

mar é homogênea no local, e adotou-se o valor típico de 35?

de acordo com o oceano padrão.

Foram analisados cinco cases. O primeiro caso

somente com a Unidade I . 0 segundo a Unidade II, o tercei-

ro caso as Unidades I e II. No quarto, as Unidades I, II e

III e, no quinto, e último caso, as Unidades II e III so-

mente .

Exemplo: Caso I - Angra I funcionando. Para

esse caso, o aumento inicial de temperatura AT é de 79C .

T = 26,149C e pressão igual a zero (nível do mar), e sali-
a ^

nidade igual a 35%, é de 1.02301 g/cm0 e a densidade na des_

carga é de 1.02106 g/cm para T = 33,149C. Desta forma,

para Angra I temos:

1-02301 - 1.02106 =0.001906

p 1.02301
a.

A Tabela 6.2 apresenta os demais valores para

os outros casos.

I
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TABELA 6.2 - VALORES DE PARA OS CASOS ESTUDADOS.

I

I
Caso I

Caso II

Caso III

Caso IV

Caso V

Unidades

I

II

I + II

I + II+II2

II + III

ATQ (9C)

79

89

7.659

7.809

89

T (90
ã.

26.14

26.14

26.14

26.14

26.14

To

33.14

34.14

33.79

33.94

34.14

pa

1.02301

1.02301

1.02301

1.02301

1.02301

po

1.02106

1.02103

1.02104

1.02104

1.02103

Apa

Pa

0.001906

0.001936

0.001926

0.001926

0.001936

d - Velocidade Inicial de Descarga

A velocidade inicial de descarga é função da vazão e da

área do canal de descarga.

- 2A area do canal de descarga e de 14 8,5.m ,sendo a altu

ra do canal de descarga 3.30 m e a largura de 45m . As va -

zões de bombeamento foram determinadas a partir das Equa

ções 2.1 e 2.2 considerando-se AT = 79C para a Unidade I

e 89C para as demais unidades da usina e uma eficiência de

33%. As velocidades iniciais de descarga foram então dete£

minadas a partir da equação da continuidade:

Q = V.A 6.22

d.l - Cálculo das Vazões para as Unidades I, II e III

Angra I - ( Unidade I)

Pw = 0.24. 1" 0' 3 3 . 626 = 305.0327 Mcal/s
0.67
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1

305.0327 , c , 3 .= 45,6 m / s
AT

= 645,6363 Mcal/s

Q = 45,6 i r r / s .

Angra I I ou I I I

Pw = 0 .24. 1 ° ' 3 3 x 1325
0.67

Q = 645,6363 „

8

Q = 80.70 m3/s

A Tabela 6.3 apresenta os valores das vazões e ve_

locidades para os casos estudados

TABELA 4.6 - VALORES DAS VAZÕES E VELOCIDADES

Caso I

Caso II

Caso III

Caso IV

Caso V

Unidades

I

II

I + II

I+II+III

II + III

Vazões (m /s)

43.6

80.7

124.3

205.0

161.4

Velocidades (m /s)

0,29

0,54

0,84

1,38

1,09

e - Geometria do Canal de Descarga

O canal de descarga ( Figura 6.14) tem as seguin

tes dimensões : h = 3.3m e 2bQ = 45m .

A razão de aspecto do canal é determinada pela -

seguinte relação A = ̂  = 3- 3 0 = 0,1466 7 ' .
bQ 22,50
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f - Coeficiente de Perda de Calor k

' Para os casos estudados,considerou-se nulo o coe-

ficiente de perda de calor. Com essa suposição, calculamos

o caso mais desfavorável da distribuição de temperatura -

no Saco de Piraguara de Fora.

Para o número densimétrico de Froude inicial vale

a seguinte relação:

uo
Fo =

Onde: u é a velocidade inicial de descarga

pa
e a densidade inicial relativa

£a"Po
Pa Pa

-g é a aceleração da gravidade e

- h é a altura do canal de descarga.

A Tabela 6.4 apresenta os números de Froude para

os casos analisados.
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TABELA 6.4 - NÚMEROS DENSIMÊTRICOS DE FROUDE INICIAL

Caso I

Caso II

Caso I I I

Caso IV

Caso V

Unidades

da central

I

I I

I + II

I +II + III

II + III

Uo(m/s)

0.29

0.54

0.84

1.38

1.09

A pa/Pa

0.0019062

0.0019355

0.0019257

0.0019257

0.0019355

ho(m)

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

g(m/s)

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

Fo

1.1680

2.1583

3.3660

5.5299

4.3565

h- O ângulo inicial de descarga Q é o ânqulo de deflexão da
o ^

linha de fluxo central do jato e, para esse estudo, 9 =909

i - O erro máximo para o cálculo da distribuição de temperatura

é um parâmetro determinado pelos autores do modelo cujos valores são

dados na Tabela 6.5 , abaixo.

TABELA 6.5 - VALORES DE ERRO MAXIM)

1-2

2-5

5-10

10-«

0.1 a 0.5

.005 s/cor
rente trans
versai.
.05 c/cor -
rente tranSj
versai

.005 s/cor-
rente trans
versai.
.05 c/cor -
rente trans
versai

.01

.01

0.5 a 1.0

.005

.005

.01

.01

1.0 a 2.0

.005

.01

.01

.01

2.0 a °°

.005

.01

.01

.01
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I
Existem ainda dois parâmetros internos para com

| pletar os dados de entrada para o cálculo que são; o va-

lor limite de x e o intervalo de x para que os valores de

x sejam impressos. Esses parâmetros são denominados XLIM

e STEP e, para o presente cálculo, foram . adotados

XLIM = 500 e STEP =1.0 .

Poder-se-ia também considerar uma corrente tran£

versai agindo sobre a estrutura do jato de descarga, po -

rém, desprezaremos a presença de circulação de correntes

na baía, já que são diminutas e, portanto, V = 0.

6.4.3 - Resultados

Os resultados do cálculo de distribuição de tem-

peratura serão apresentados em duas secções.

Na primeira, apresentamos os parâmetros superfi-

ciais de descarga calculados para os cinco casos estudados,

ou seja: (a) Angra I, (b) Angra II, (c) Angra I + II ,

(d), Angra I + II + III, (e) Angran + III. Esses parâme -

tros são apresentados nas Figuras 6.17 a 6.'24. Ainda nessa

secção, apresentamos os cálculos desenvolvidos de aumentos -

relativos de temperatura do eixo referencial e da diluição

em relação a parâmetros variáveis de número de Froude e ra-

zão de aspecto. Esses resultados são apresentados na Figu-

ra 6.25. Finalmente , na Figura 6.26 apresentamos os cálcu-

los da máxima profundidade do jato em relação aos números

* de Froude e razões de aspecto.

I

' Na segunda secçao, apresentamos o calculo da dis_

tribuição de temperatura na baia de Piraquara de Fora em

forma de isotermas. Nas Figuras 6.27 e 6.28 aparecem os
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isotermas superficiais e verticais para a descarga térmica

das Unidades I, II e III. Também, apresentamos na Tabela 6.6,

as áreas cobertas pelas anomalias térmicas para o primeiro

caso ( Angra I) e para o segundo caso ( Angra I, II e III).

6.4.3.1 - Cálculo dos Parâmetros Superficiais de Descarga

A partir dos parâmetros discutidos e calculados

nos itens anteriores, e apresentados nas Tabelas 6.2 a

6.5, e utilizando-se dos resultados compilados pelo progra

ma de computação, obtivemos a estrutura da descarga super-

ficial aquecida para os vários casos analisados. Esses re-

sultados são apresentados nas Figuras 6.17 a 6.22 e os prin

cipais fatores envolvidos são:

1 - Região Central - nesta região, a velocidade

do eixo de referência ( y = 0) é constante e o aumento de

temperatura no eixo de referência decresce ligeiramente

A diluição , D, e o número de Froude densimétrico local

F- não variam substancialmente nessa região. Não há perda

de calor superficial significativa nessa região.

2 - Região de Arraste - nesta região, na qual -

a velocidade no eixo referencial e a temperatura caem rapi^

damente, o jato se espalha verticalmente por intermédio de

processos de turbulência . O aumento lateral é governado -

pelo espalhamento gravitacional numa razão muito maior do

que o espalhamento vertical turbulento. Por causa dessa -

grande razão de espalhamento lateral em relação ao verti -

cal, o jato alcança uma profundidade máxima para manter a

conservação de massa. Os números densimetricos de Froude

nessa região decrescem rapidamente e a diluição aumenta ver

ticalmente como resultado do arraste. A perda de calor su-

perficial permanece desprezível nessa região, ou seja

HT = 1.0 .
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3 - Região Estável - nesta região, na qual o arraste

vertical é inibido pela estabilidade vertical, como é indjL

"' cado pelo número densimétrico de Froude que ê da ordem de

um ou menos. A profundidade do jato continua a decrescer -

por causa do espalhamento lateral.'A diluição e a tempera-

tura permanecem constantes nessa região. A'velocidade, po-

rém, cai verticalmente como conseqüência do espalhamento -

lateral.

4 - Região de Perda de Calor - esta região determina

o fim da região estável. 0 espalhamento lateral é suficien

temente grande para permitir uma transferência de calor -

superficial significativa e a temperatura decresce ligeira

mente . Uma vez que a perda de calor superficial torna-se

significativa , a taxa de decréscimo de temperatura é mu.L

to rápida. De qualquer forma, nessa altura a velocidade no

eixo central de referência é tão baixa que a descarga pode

não ser mais considerada como um jato.

6.4.3.2 - Cálculo das Ãreas Afetadas pelas Anomalias Ter -

micas.

Utilizando-se dos parâmetros citados anteriormen

te, calculamos as áreas afetadas pelas descargas térmicas na

baía de Piraquara de Fora, primeiramente," a distribuição -

superficial e a distribuição vertical de temperatura na

baía.

Os resultados dos cálculos são apresentados nas

| Figuras 6.27 a 6.32.

. Nas Figuras 6.27 a 6.29 apresentamos as distribui

ções de temperatura para Angra I . Podemos notar que as

áreas superficiais das anomalias térmicas espraiam-se late-

ralmente, devido ao pequeno número densimétrico de Froude

inicial resultante da baixa velocidade rucial de descarga.
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As isotermas com aproximadamente 49C de aumento de tempe-

*' ratura atingem longitudinalmente 255 m em relação ao ponto

de descarga chegando a alcança 353 m, lateralmente. Porém,

| podemos notar, analisando-se a distribuição vertical de

temperatura que esses aumentos são significativos nas pro-

ximidades da descarga, até 70 ou 90 metros do local de

descarga, onde a distribuição alcança profundidades máxi -

mas de 4 metros. Notemos que a partir de 250 metros, o

gradiente de temperatura cai vertiginosamente devido a pe-

quena profundidade do jato , já na região de grande perda

de calor superficial.

Devemos ainda salientar que, ao depararmos com o

gráfico de distribuição de temperatura superficial, nota -

mos o grande espraiamento das isotermas, porém, deve-se ve

rificar concomitantemente a distribuição vertical de tempe_

ratura para, então, concluirmos que as áreas superficiais

abrangidas pelos aumentos de temperatura não são tão signi

ficativas.

A Tabela 6.6 apresenta as áreas das anomalias tér_

micas com aumentos de 4 a 79C (Figuras 6.25 e 6.26).

Nas Figuras 6.30 a 6.32 apresentamos as distri -

buições de temperatura para Angra I + II + III. Note- se -

que aqui, devido ao maior número densimétrico de Froude ini

ciai , causado pelo aumento de aproximadamente 5 vezes da

velocidade inicial de descarga, as isotermas atingem valores

longitudinais maiores distribuindo-se ao longo do erro cen-

tral de referência e atingindo profundidades de 13,4 metros

na distância de 150 metros do local de descarga abrangendo,

portanto, volumes maiores de água, o que certamente será -

muito mais significativo ao estudarmos o impacto no ambien

* te aquático causado pelas descargas térmicas da central nu-

clear Almirante Álvaro Alberto. •

I
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TABELA 6.6 - AREA DAS ANOMALIAS TÉRMICAS PROVOCADAS PELAS

DESCARGAS TÉRMICAS DA CNAAA

UNIDADES ACRÉSCIMO DE ÃREA EM tti2 COBERTA PELA

TEMPERATURA (9C) ANOMALIA TÉRMICA

Angra I 79 1400

Angra II 69 3200

Angra III 59 5300

49 11000

Angra I 79 1200

69 4500

59 18700

49 100400



região central arraste estável nerda de calor
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FIGURA 6.17 - Parâttetros Superficiais de Descarga para Angra I - F = 1,168 A,0,14667 k/i =0 . V = C Ni
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FIGURA 6.18 - Paranetros Superficiais de Dsscarga para Angra II - P = 2,1583 A= 0,14667 k/u V/u = 0
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região central arraste estável perda de calor
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FIGURA 6.19 - Parâmetros Superficiais de Descarga para Angra I + I I - FQ = 3,366 A= 0,14667 k/üo-0 V/uo 0
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FIGURA 6.20 - Parâmetros Superficiais de Descarga para Angra I, II, III - FQ=5,5299 A = 0,14667 k/uo-0 V/^ - C
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FIGURA 6.22- Númsros Densimstrioos de Froude para os Casos Analisados.
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FIGURA 6.23 - Variação da Velocidade Superficial da Linha de Fluxo Central do Jato para os

Casos Analisados.
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FIGURA 6.24 - Variação do Aumento de Temperatura Superficial da Linha de Fluxo Central do Jato

para os Casos Estudados
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FIGURA 6.25 - Aumento da Temperatura da Linha de Fluxo

Central de Referência Tc/T e Diluição D

na Região Estável para K/U = V/U = 0
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FIGURA 6.26 - Profundidade Máxima do Jato
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FIGURA 6.27 - Contornos das Isotermas Superficiais para_ Angra I
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FIGURA 6.28 - Contorno das Isotermas Verticais para Angra I
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X (m)

350

FIGURA 6.30 - Contornos das Isotermas Superficiais para Angra I, II e III



FIGURA 6.31 - Contornos das Isotermas Verticais para Angra I, II e III
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Finalmente , devem ser feitas algumas observações:

" 1) Para avaliação do impacto ambiental proveniente

das descargas térmicas liberadas pela CNAAA ê imprescindível

que se determine a topografia da baía de Piraquara de Fora -

detalhadamente. Sabemos que no local da descarga, a profun-

didade é de 5 metros e que a profundidade média é da ordem -

de 10 metros. Para que se determine o possível contato da

massa térmica com o fundo da baia, é necessário que se tra-

ce o perfil do fundo do local onde será descarregado o efluen

te térmico. Esse possível contato é de extrema importância

na avaliação ecológica , pois, nas profundezas está locali-

zada a população bentônica que é muito significante no ecos-

sistema marinho.

2) A possibilidade de ocorrência de correntes su -

perficiais marítimas não alteraria as conclusões obtidas de£

te estudo. Em essência, mesmo considerando-se a ocorrência -

de fortes ventos no local, as conclusões são validas. Aliás,

esse estudo apresenta de certa forma, resultados bastante -

conservadores nesse aspecto pois, analisou-se o pior caso ,

considerando-se desprezível o coeficiente de perda de calor

superficial o que viria a aliviar a distribuição de tempera-

tura.

3) Ê óbvio que as incertezas intrínsecas dos dados

dos problemas , no que tange as medições efetuadas pela Mar:L

nha, podem acarretar variações nos resultados obtidos, mas ,

a medida que se obtiverem dados mais próximos da realidade,

esse estudo servirá como base para novas determinações da

distribuição de temperatura no local. Sugere-se , portanto ,

- que se efetuem medições "in situ" para todos os fatores fí-

sicos intervenientes, tanto no ambiente aquático como no

que se refere aos fatores meteorológicos.

f
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7. POSSÍVEIS EFEITOS ECOLÓGICOS CAUSADOS PELAS DESCARGAS

TÉRMICAS DA C N A A A

Especial ênfase foi dada para o caso dos peixes

dada a existência de informações concretas sobre estes

na região de Angra dos Reis.

Antes, porém, tecemos considerações sobre os

fatores físicos que afetam o ambiente natural do local.

7.1 - Efeitos da Variação de Temperatura

Salientamos no Capitulo 4 a importância da tem-

peratura, ao considerarmos os efeitos causados sobre o

ambiente aquático resultantes das descargas térmicas. Ci_

tamos naquele Capítulo que a temperatura é uma variável -

importante que governa tanto os parâmetros físicos como

os biológicos, além dos processos no ambiente aquático .

Apesar do grande volume de literatura acerca dos efeitos

da temperatura sobre os organismos aquáticos, as informa

ções disponíveis geralmente não podem ser utilizadas pa-

ra prever-se, quantitativamente, os efeitos ecológicos -

causados pelas descargas térmicas, principalmente, quan-

do se estuda os organismos marinhos. Em geral, os orga -

nismos marinhos são mais estenotermicos do que organis -

mos de água doce e estuarinos. Geralmente, os principais

* impactos térmicos causados pelas descargas aquecidas são

o choque térmico e temperaturas crônicas elevadas. Passai

[. remos então a analisar esses efeitos.
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* 7.1.1 - Choque Térmico

Aumentos elevados de temperatura do ambiente, da

ordem de 7 a 89C, serão experimentados por pequenos orga-

nismos tais como: fitoplancton, zooplancton, ovos e lar -

vas de peixes e pequenos peixes, ao passarem através do

sistema de refrigeração da Central Nuclear Almirante Alva

ro Alberto. Encontram-se na literatura internacional vá -

rios estudos sobre espécies de organismos arrastados jun-

to com a água de refrigeração e que se submetem a choques

térmicos recebendo uma exposição térmica significativa ,

principalmente, durante os meses mais quentes. Devido a

indisponibilidade de dados relacionados com a fauna e

com a flora do local, em Angra dos Reis, não nos foi pos-

sível avaliar a tolerância térmica desses organismos. Ape_

nas alguns dados relacionados com as espécies de peixes -

encontradas na região serão avaliados nesse estudo, poste_

riormente na secção 7.6.

7.1.2 - Temperaturas Crônicas Elevadas

Dependendo da topografia da baía de Piraquara de

Fora alguns peixes e organismos residentes no fundo (prin

cipalmente os organismos bênticos) estarão sujeitos a au-

mentos de temperatura inferiores a 39C acima da temperatu

ra natural da água do mar.

| Os efeitos ecológicos provenientes de pequenos -

aumentos de temperatura, acima da temperatura natural da

r água , são extremamente difíceis de se detectar, porque

sua evidência pode aparecer somente após uma longa dura-

ção, como já foi citado em alguns trabalhos referenciados

na Secção 4.3.2. , é possível que ocorra afluência de de-

terminadas espécies para o local, bem como uma migração -

de espécies que estarão sujeitas a novos campos térmicos.
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I
7.1.3 - Morte por Resfriamento

I
Existem determinadas espécies de peixes que pre

ferem campos térmicos que geralmente são superiores ãque_

les encontrados nos seus habitats, durante os meses mais

frios; o resultado é que o peixe é atraído para as pro-

ximidades das descargas térmicas nessas épocas. Devido a

perda de capacidade de readaptação a temperaturas mais

baixas, após aclimatados a temperaturas mais elevadas -

(vide Secção 4.3.2. ), uma possível parada do reator po-

derá ser responsável pela morte de grande quantidade de

peixes.

7.2 - Arraste

Os organismos arrastados através da estrutura de

captação, e que são pequenos demais para serem impedidos

de passar através das grades da estrutura de captação ,

serão bombeados e, ao longo das tubulações, estarão ex -

postos a danos mecânicos, choques térmicos e, algumas ve_

zes, expostos também ã descargas químicas que são libera,

das na água de refrigeração. Estudos preliminares em ou-

tras usinas nucleares, indicam que as taxas de mortalida.

de dependem do tamanho dos organismos.

A magnitude dos efeitos do arraste de comunidades -

aquáticas está relacionada com a quantidade relativa de

organismos sugados do corpo d'água , do nível de mortal:L

dade ou fadiga , do papel ecológico dos organismos arra£

tados e das exigências reprodutoras das espécies envolvi

das.
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I A relevância do arraste depende fortemente do volu-

me de água bombeada em relação ao volume disponível para

I refrigeração. No caso estudado, poder-se-ia considerar o

volume da baia de Itaorna como parâmetro comparativo de

volume disponível para refrigeração. Sabe-se que o volu-

me de água bombeado pelas três unidades da central será

de 17,7x10 m /dia (205 m /s). Note-se que é um volume -

significativo em relação ao volume médio de 14,3x10 m

da baia de Itaorna.

7.3 - Turbidez

A extensão da turbidez induzida pelas descargas tér-

micas variará consideravelmente de acordo com as condii -

ções de correntes e de marés. É possível que a turbidez

nas proximidades da estrutura de descarga seja visível du

rante a operação. A turbidez é extremamente importante pa

ra os animais pelágicos , pois ela diminue a quantidade -

de luz, intensamente, impossibilitando ou limitando dessa

forma a fotossíntese. O efeito da turbidez sobre o zoo -

plancton pode ser prejudicial se a fonte de alimentação -

primária, o fitoplancton, diminuir. Possivelmente, a tur-

bulência poderá proporcionar outras fontes de alimento -

provenientes de sedimentos do fundo do local. A turbidez

pode produzir sérios efeitos sobre a fauna bêntica e nec-

tônica (especialmente os peixes). A fauna (por exemplo :

moluscos) que filtra água para obter jiutrientes dissol -

vidos poderão ingerir areia ou outros sedimentos inertes

e ainda terem várias partes do seu sistema filtrante obs>

truidos.
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7.4 - Circulação Induzida

Uma fonte de mudanças ecológicas é a indução de no_

vos padrões de corrente pelo fluxo de água descarregado

pelo sistema de refrigeração sem reciclagem.

As distribuições de organismos marinhos estão inti

mamente relacionados com a temperatura, correntes e gra

dientes de concentração. A captação e subsequente libe-
— S3

ração de efluentes a uma taxa de 1,73x10 m por dia in

questionavelmente causará uma alteração dos padrões -

existentes.

7.5 - Produtos Químicos Liberados

A operação das unidades da Central Nuclear Almiran

te Álvaro Alberto certamente exigirá a utilização de

determinados produtos químicos, os quais serão libera -

dos no sistema de refrigeração durante a operação nor -

mal. O cloro deverá ser utilizado freqüentemente como

agente biocida. 0 cobre, proveniente da contínua corro-

são da liga de cobre-níquel dos condensadores, também,

será liberado continuamente. Sugere-se que se faça um

levantamente de todos os produtos químicos liberados no

sistema de refrigeração e que se monitore com frequên -

I cia os padrões da água de refrigeração em relação ãs per

centagens permissíveis desses produtos na água do mar.
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7.6 - Biòta Potencialmente Afetado

7.6.1 - Fitoplancton

A principal causa do impacto sobre o fitoplanc-

ton, resultantes da operação das unidades nucleares da

central será o aumento de temperatura, além dos produtos

químicos e os danos mecânicos. Esse impacto ocorrerá

por intermédio do arraste desse organismo no sistema de

refrigeração e pelos efeitos da descarga de água do sis-

tema .

7.6.2 - Zooplancton

Os impactos primários sobre o zooplancton, pela

operação da central nuclear, são provenientes do arraste,

danos mecânicos e exposição a altas temperaturas e produ-

tos químicos.

O zooplancton será exposto a temperaturas eleva

das na descarga térmica, porém, orno para o fitoplancton

a probabilidade de morte devido única e exclusivamente ã

exposição a descarga térmica será desprezível.

0 zooplancton morto pelo arraste ou choque tér-

mico não será necessariamente perdido como fonte alimen-

tar. Eles provêem alimento para a fauna bêntica e para

peixes concentrados naquela área. Porém, todos esses

efeitos de mortalidade do zooplancton e variações na

composição das espécies são dificílimos de serem avalia-

dos. Possivelmente, devido a livre circulação oceânica ,

a maior parte da comunidade não será afetada significan-

temente.
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w 7. 6.'3- Bentos

Os principais impactos no biota sublitoral no ambien

te envolvido pela operação das três unidades da central -

serão: o aumento de temperatura, a turbidez, as correntes

induzidas e a possível exposição a produtos químicos. Po-

rém, a maioria desses efeitos dependem exclusivamente da

topografia da baía e da sua possível interação com a mas-

sa térmica descarregada.

Os ovos e gametas de organismos bênticos que depen-

dem das correntes e marés para a sua dispersão estarão su

jeitos ao arraste. Espera-se que haja uma grande mortali-

dade para a maioria dos ovos e gametas arrastados, atra -

vés do sistema de refrigeração, no local.

7.6.4- Peixes

Determinadas espécies de peixes poderão ser afetadas

pela operação das unidades nucleares da central. Õbviamen

te, não é possível se elaborar uma análise pormenorizada

das histórias, campos de distribuição e exigências térmi-

cas de todas espécies devido a indisponibilidade de dados.

Porém, procuraremos fazer uma análise preliminar com os

dados disponíveis.

A ocorrência de determinadas espécies de peixes nas

proximidades das baías de Piraquara de Fora, Itaorna e

Ilha Grande é apresentada na Figura 7.1 obtida do "Final

Safety Analysis Report" elaborado pelas Furnas Centrais

Elétricas e os dados foram baseados em informações for-

necidas por "pescadores locais".
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FIGURA 7.1 - Ocorrência Anual de Peixes na Região
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XAKELETE - { Caranx Crysos, Família Carangidae)

I
É um peixe oblongo e comprido de perfil convexo

e tamanho médio ( 40 cm ). Ê um peixe comum e

abundante , de pequeno valor comercial e de fá-

cil deterioração quando morto.

ENCHOVA - (Pomatomus Saltatrix, Família Pomatomidae)

Essa espécie de peixe chega a alcançar um metro

de comprimento e 12 kg de peso. As enchovas cos_

tumam andar em cardumes numerosos preferindo

sempre as águas superficiais.

A enchova parece efetuar periodicamente migra -

ções do sul para o norte, devido as mudanças de

estações. Elas alimentam-se, principlamente, de
1 pequenos crustáceos e tem o costume de seguir -

cardumes de sardinhas alimentando-se de sua

carne. É tida como peixe predador.

BARRACUDA -( Sphyraena barracuda , Família Sphyraena).

São peixes extremamente ferozes e chegam a atiri

gir 3 metros. Geralmente, não são encontrados em

cardumes.

As espécies brasileiras são conhecidas pelos se

guintes nomes : Bicuda (S. picudilla) e Barracu

da (Sphyraena barracuda), Bicuda da Lama ( S .

Sphyraena) e Bicudinha ( S. Bronneri).

L
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GAROUPA - (Epinephelus gigas, Família Serranidae).

A garoupa, quando atinge o estágio adulto, chega

a medir um metro de comprimento . Vive no fundo

do mar , em ambientes rochosos, como os demais ser

ranídeos e i um peixe muito procurado pela sua

carne saborosa. Também , é chamada de garoupa ne-

grita ou preta e, como o robalo, é um peixe se' -

dentário, passando grande parte da vida entocado.

Alimenta-se , principalmente, de crustáceos.

CORVINA - (Micropogon Fournieri , Família Scianedae).

A corvina é um peixe médio que se alimenta de pe_

quenos peixes e crustáceos e é pescada em abun -

dância.

PEIXE GALO - ( Setene Vomer , Família Carangidae).

São peixes que geralmente não ultrapassam os

46 cm. A sua alimentação consta de moluscos ,

crustáceos e pequenos peixes.

Existe uma outra espécie da mesma família que,

também, é chamado de galo ( Vomer Setapinnis)

e mede pouco além dos 30 cm. É um peixe costei^

ro habitando a areia ou o lodo do fundo do

mar. Não é muito procurado como fonte de ali -

mento.

PEIXE ESPADA - ( Trichiurus Lepturus, Família Trichiuridae).

Chega a medir mais de um metro, e habita o

fundo do mar. A carne desse peixe ê saborosa

e delicada sendo assim bastante procurado.

L
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PARATI - (Mugil Curema, Nugil Brasiliensis, Família Kugiii-

dae) .

Peixe abundante, atinge cerca de 42 cm e sao encon

trates nas proximidades de rios e lagoas.

MERLUSA - (Meriuccius biliniaris, Família Gadidae).

Atinge cerca de 60 cm e pesa até 3,7 km. Existe,

também, uma outra espécie que é da ordem Anacanthi-

ni, que se chama abrótea (Urophycis sp.) que atinge

75 cm de comprimento e que aparece muito em pesca -

rias na nossa costa sulina.

ROBALO - (Centropomus undecimaleü, Família Centropomudae)

É um peixe de alto valor no mercado. Chega a medir

l,20m não pesa mais do que 15 kg. Como a garoupa, o

robalo é ura peixe sedentário e alimenta-se de peixes

menores e crustáceos.

A biologia desta espécie está sendo estudada minu -

ciosamente a fim de que se tente a sua criação em

águas fechadas, visto que é um peixe de alto valor -

comercial,

Na sua desova procuram as Águas mortas, principalmeri

te nas regiões comunicáveis com lagoas ou rios.

CAÇÃO - (Mustellus Canis, Fcimília Galeorinidae)

Peixe de grande procura, chega a atingir 2m de com-

primento.

Com a disponibilidade de dados fornecidos pela Mari-

nha , pudemos elaborar uma série de gráficos de freqüência em

função da temperatura detectada mensalmente na superfície da

água da baía de Ilha Grande durante os meses de 1977.
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Os gráficos de freqüência são apresentados nas Figu

ras 7.2 a 7.13.

Podemos notar que, o valor médio de temperatura mais

elevado foi o valor determinado para o mês de fevereiro

T = 26.149C. A partir desse resultado é que se desenvolveua
o calculo de distribuição de temperatura apresentado no Ca-

pitulo anterior.

Porém , dada a insuficiência de dados, não nos foi -

possível fazer quaisquer avaliações simplesmente com os da-

dos apresentados e com os resultados obtidos nos cálculos -

anteriores. Definimos , então, um parâmetro ao qual denomi-

namos Fator de Tolerância Superior, que relaciona o período

de exposição de determinada espécie à temperatura letal su-

perior com o número total de horas mensais.

Então:

_ período de exposição ã temperatura letal superior para
s cada espécie

número total de horas mensal .

Sabemos que cada espécie de peixe, se experimentada

em laboratório alcançará o limite letal de temperatura em

um período , durante o qual, ela foi exposta a temperatura

letal.

Para que pudéssemos ter um fator básico para se ava

I liar se as espécies encontradas no local, estariam sujeitas

â mudanças nos seus comportamentos causadas pelas descar -

I gas térmicas , é que determinamos o Fator de Tolerância Su-

perior .
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FIGURA 7.2 - Temperatura Superficial da Água do Mar na Baía

de Ilha Grande ( janeiro).
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FIGURA 7.3 - Temperatura Superficial da Água do Mar na Baía

de Ilha Grande ( fevereiro)
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FIGURA 7.4 - Temperatura Superficial da Água do Mar na

Bala de Ilha Grande ( março)
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L FIGURA 7.5 - Temperatura Superficial da Água do Mar na Baía

de Ilha Grande ( abril)
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FIGURA 7.6- Temperatura Superficial da Agua do Mar na Baía

de Ilha Grande ( maio).
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FIGURA 7.7 - Tempera tura S u p e r f i c i a l da Ãgua do Mar na Baía

de I l h a Grande ( j u n h o ) .
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FIGURA 7.8 - Temperatura Super f i c i a l da Ãgua do Mar na Baía

de I lha Grande ( julho)
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FIGURA 7.9 - Temperatura Super f i c i a l da Ãgua do Mar na Bala
de I lha Grande ( agosto)



r 25

I

20

10

FRFOI.IFNCIA (
252 "1

J5 16 17 18 19 20 21 22 23 2*1 25 TEMPERATURA (?C)

FIGURA 7.10 - Temperatura Superficial da Ãgua do Mar na Baía

de Ilha Grande ( setembro).
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FIGURA 7.11 - Temperatura Superficial da Ãgua do Mar na Baía
de Ilha Grande ( outubro)



254

I

I
FREQÜÊNCIA (%)

in

17 18 19 20 21 22 23 2k 25 26 27
TEMPERATURA (Ç>C)

FIGURA 7.12 - Temperatura Superficial da Ãgua do Mar na Baía de
Ilha Grande ( novembro)
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FIGURA 7.13 - Temperatura Superficial da Água do Mar na Baía

de Ilha Grande ( dezembro)
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I
Analisamos, então, os gráficos de freqüências. Se

a somatória das freqüências de temperatura, acima do li-

I mite letal determinado para uma espécie de peixe, for

maior do que o FTS para a mesma espécie, existirá a pos-

sibilidade da ocorrência de mudança do comportamento

dos animais daquela espécie que se encontra nas áreas

abrangidas pelas temperaturas acima desse limite. Esten-

dendo-se um pouco mais, podemos afirmar de forma conser-

vadora, que se os animais ficarem expostos àquelas tem-

peraturas num período de tempo igual ou superior ao dete£

minado pelo experimento, eles provavelmente morrerão.

Porem, devemos considerar nessa análise que pode-

rão ocorrer dois tipos de freqüências, no local, cujas -

somatórias possam ultrapassar os fatores de tolerância su

perior.

1 - Freqüências naturais de variação de temperatu-

ra.

2 - Freqüências induzidas de variação de temperatu

ra.

As freqüências naturais são os resultados das medi-

ções de temperatura no local, sem que as unidades da cen -

trai nuclear estivessem em operação, não ocorrendo , assim,

aumento de temperatura induzido artificialmente.

As freqüências induzidas são os resultados das i

| ções ou dos cálculos executados, causadas pelo aumento de

temperatura provenientes das descargas térmicas a medida -

i que as unidades da central entrem em operação. Haveria ,

desta forma, um deslocamento ou translado do gráfico de

freqüências naturais da ordem de £Tm (aumento de temperatu

ra máxima).
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I

| Analisemos , no entanto, o gráfico de temperaturas

relativo ao mês mais quente (fevereiro): suponhamos que -

haja ocorrência de determinada espécie de peixe cuja tem-

peratura letal superior seja 309C ( infelizmente não nos

foi possível encontrar literatura disponível que apresen-

tasse os limites de temperaturas letais e os respectivos

períodos de exposição para as espécies de peixes marinhos

tropicais, em especial aqueles encontrados na região de

Itaorna) e que o período de exposição para ocorrência da

morte do animal a essa temperatura tenha sido de 72 horas.

Se £F. ( com i variando de TT (limite letal superior )
J. Lt , S

a T + AT ) for menor do que o FT para a espécie:
max

72
FT = = 0,10 7 ou 10,72% , podemos afirmar se-

S 672

guramente que, a espécie não será afetada, porém se

£F. { i = 309C a 37.89C ), podemos afirmar que as regiões

afetadas pelos aumentos graduais de temperatura (vide Ta-

bela 6.6 ) possivelmente serão afetadas desde que:

1 - Haja ocorrência das temperaturas contínuas no

espaço e no tempo.

2 - A espécie analisada encontre-se na região afeta

da e, para se afirmar que ocorrerá morte de anî

mais da espécie, ela fique exposta durante 72

horas na área atingida.

| A Figura 7.14 apresenta o gráfico de freqüências na-
turais e reduzidas para o mês de fevereiro.

I
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

8.1 - Conclusões

Ao iniciarmos esse trabalho, citamos na Secçãol-2que

os principais objetivos desse estudo eram o cálculo da dis-

tribuição de temperatura na água do mar, na baía de Pira -

guará de Fora, e a avaliação preliminar dos efeitos causa -

dos pelas descargas térmicas da central nuclear estudada ,

sobre o ambiente aquático.

A atenção a esses problemas , principalmente conside_

rando ser esse estudo referente ã primeira central nuclear

brasileira, merece análise muito abrangente. Primeiramente,

devemos salientar que o cálculo da distribuição de tempera-

tura, além de servir para uma avaliação preliminar de ai -

guns efeitos danosos para o ambiente aquático, conforme des_

crito no Capítulo 7, também é extremamente relevante para

otimização do projeto da estrutura de descarga. É óbvio que,

para a central nuclear de Angra dos Reis, o projeto da es -

trutura de descarga deve ter sido realizado, baseado em al-

gum modelo de previsão de distribuição de temperatura.

A otimização de um projeto de estrutura de descarga

poderia ser realizada pela variação dos diversos parâmetros

Íntervenientes no cálculo de forma a obtermos melhores con-

dições para o lançamento do efluente térmico no corpo

d'água receptor, causando assim menores impactos sobre o

meio aquático.

Além disso, os resultados obtidos na análise desen-

volvida neste trabalho poderão ser utilizados para uma

futura comparação com os resultados , que s.erão apresenta-
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dos pelo requerente da central no relatório preliminar de

análise ambiental.

Espera-se que, com o progresso das ciências ambien

tais, os modelos de previsão tornem-se mais confiáveis ,

aproximando-se cada vez mais da situação real. Assim sen-

do, os futuros modelos de previsão poderão limitar as ava

liações a aspectos particulares. Poder-se-á, desta forma,

otimizar a localização e reduzir os efeitos ecológicos -

das futuras centrais nucleares, por meio da comparação -

desses efeitos com estudos realizados ein regiões biolõgi-

camente similares.

8.2 - Recomendações

Tendo em vista a exíguidade de dados ainda disponí-

veis sobre a fauna e a flora , notadame.nte de natureza mi-

croscópica, especificamente sobre a região de interesse na

baía de Angra dos Reis e a falta de meios abrangentes de

análise ambiental, recomenda-se a realização de um estudo

pormenorizado sobre os impactos ecológicos conforme ilus -

tra a Figura 8.1 .

Fase prê-operacional Fase operacional

J

US.ik.Ah j L a i; .

C O ki Tft.Ot.ti

J

O? MO 5£

1

BASOt PAtt A AVALIARÃO

i-' DA USIWA

FIGURA 8.1 - Esquema de Investigação
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O ponto inicial no diagrama apresentado é o le

vantamento de dados de engenharia da usina estudada, prin

cipalmente aqueles de interesse ecológico. Esses dados en

volvem a maioria dos fatores ambientais de interesse e

formação a base do programa estabelecido tanto para o

estudo de previsão ( parte esquerda da Fig. 8.1) como pa-

ra a avaliação posterior do impacto ambiental ( parte di-

reita da Fig. 8.1).

Os estudos de previsão deverão envolver traba-

lhos de laboratório, modelo de pesquisa e o levantamento

de dados de uma usina localizada em um sítio biolõgicamen

te similar ao local proposto.

Esses estudos teriam a finalidade de permitir a

preparação de um modelo de previsão que possa ser aplicado

para o caso da usina proposta e mesmo de futuras centrais

nucleares.

A maioria dos modelos atualmente disponíveis pci

ra previsão de efeitos ecológicos causados pelas descargas

térmicas não refletem a realidade , por causa da extrema -

complexidade dos ecossistemas e a falta de dados colhidos

nos locais propostos para estudo.

Desta forma, é imprescindível que sejam conciuzi.

das avaliações pormenorizadas para comparar as previsões .

Assim, os objetivos desse estudo podem ser totalmente atin

gidos por meio de descrições precisas das características

* químicas e biológicas do ecossistema local , durante ambas

as fases pré-operacional e operacional da usina.

l
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Recomendamos, também, a realização dos seguin-

tes estudos, especificamente:

1. Efeitos da temperatura sobre as espécies in

dividuais citadas nesse trabalho, determi -

nando-se os seus limites térmicos letais e

tempos de exposição.

2. Determinação da fadiga causada pelo choque

térmico, e exposição a temperaturas elevadas

a longo prazo para espécies individuais da

região analisada.

3. Efeitos da toxicidade de substâncias qulmi -

cas liberadas no sistema de refrigeração ,

sobre as espécies individuais da região ana-

lisada.

4. Estudo sobre o comportamento, crescimento e

reprodução das espécies , sob influência da

poluição térmica , para sobrevivência das es_

pêcies de peixes, principalmente, nos seus

estágios primários.

5. Efeitos biológicos causados pela ação siner-

gética da temperatura e toxicidade no ambien

te marinho.

6. Usos benéficos da água de refrigeração do

sistema sem reciclagem, aquacultura de espé-

cies marinhas tropicais.

7. Finalmente, o estudo integrado entre os Õrgãos

• Regulamentadores, Conselho Administrativo de

Engenharia da Central Nuclear , Companhia Ope-

radora e Cientistas, visando minorar os efei -

tos da poluição térmica potencial.
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APÊNDICE A

O PROGRAMA DE ERIC ADAMS, STOLZENBACH E HARLEMAN

Este Capitulo é uma descrição detalhada do programa

para calcular a solução das equações de descargas térmicas

superficiais . O método de solução é descrito induzindo as

equações básicas e o esquema computacional. Por último, se

rão discutidos os dados de entrada e de saída do programa.

A.l - Equações Adimensionais

Os cálculos serão desenvolvidos com as seguintes va

riáveis adimensionais •

x =

y =

AT =

h =

y//hobo

V uo
ATc/ ATQ

r = r//hobo'

I =

V = V/u
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O conjunto de equações na Tabela 6.1 é reduzido

mo segue:

eliminando-se as velocidades internas V_, u, , w e w. co-
s JJ i n

a) Soma de todas equações de conservação de mas

sa para formar uma equação conservativa de

massa total.

b) Soma de todas equações de conservação de mo-

mentum para formar uma equação de conserva -

ção de momentum total.

c) Equação de calor total.

d) Equação do espalhamento do momentum em y .

é) Equação de deflexão do momentum em y.

f) Combinação da equação de massa na região 1 e

a equação de conservação de momentum para -

eliminar V e w, .

g) Combinação das equações de conservação de

massa e momentum das regiões 1, 2 e 3 para -

eliminar V , u. , w e w, .

h) Relações geométricas.

A. 2 - 0 Esquema Computacional

0 programa ê conceitualmente simples. Após to -

dos os dados de entrada serem lidos as variáveis começam

a ser calculadas a partir dos seus valores na origem.

A solução se procede avançando ao longo da li-

nha central de referência ( aumentando x) utilizando as

derivadas calculadas de cada variável para calcular seu -

comportamento.
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A técnica de diferenciação das equações é um e:s

guema de quarta ordem Runge-Kutta, o qual foi tomado em

uma forma modificada do Pacote Científico de Subrotinas

IBM.

0 programa consiste de um programa principal e

cinco subrotinas.

PRINCIPAL (MAIN) - Este programa lê os dados de entrada, e

coloca as condições iniciais para cada

cálculo, chamando ainda a subrotina

SRKGS que desenvolve os cálculos.

SRKGS - Esta subrotina é uma versão modificada da subro-

tina DRKGS do Pacote Cientifico de Subrotinas da

IBM para resolver um sistema de equações dife -

renciais . A forma do sistema de equação ê:

- C i

dx

onde a.. é coeficiente matricial, y. é um vetor

iriãveis (u, ÃT, etc...) e " * —

das constantes nas i, equações.

das variáveis (u, AT, etc..) e C. é um vetor -

A subrotina SRKGS avança a solução através de

sucessivas chamadas da subrotina FCT a qual re -

solve o sistema de equações para d .. Os resul-

tados dos cálculos são periodicamente imprimidos

por intermédio da subrotina OUTP.

L
FCT - Esta subrotina utiliza os valores correntes das va-

riáveis , calcula o coeficiente matricial , a.., o

vetor C. e resolve o sistema resultante de equações
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lineares para ^i chamando a subrotina SGLG,. mas são

Ox

Os seguintes pormenores dessa subrotina são im

portantes:

a) para reduzir o conjunto de equações para a
b
2

, • ~ d | db I _ d b é adicionadaprimeira ordem a equação ——| —3—| 2 — x
dx dx dx

d bonde —=• e calculada a partir da equação de espalhamen
dx^

to em y ( A.5) e — torna-se uma variável,
dx

b) Por causa de sua forma relativamente simples,

a equação de deflexão (3.6) e as relações geométricas(A.9)

não são incluídas na matriz calculada pela subrotina -

SGEL6 mas são resolvidas separadamente dentro da subro-

tina FCT.

c) Quando a primeira corrente ambiental esti -

ver presente ( V f 0 ) o valor de e é computado estabele-

cendo ÍT = 0 e resolvendo um conjunto de equações a partir

da qual a equação de calor (A.4) é omitida e a equação de

espalhamento ( A.5) é recolocada por intermédio de

= — . 0 conjunto inteiro de equação flutuantes i
dx dx

então resolvido utilizando o valor calculado de e. Quando

não há corrente ambiental ( V = 0) a taxa de espalhamento

é E = .22 e o conjunto completo de equações é resolvido -

diretamente.

| SGELO - Esta subrotina é uma forma modificada da subrotina

DGELG do Pacote Científico de Subrotinas da IBM

Ela resolve o sistema de equações lineares por in -

termédio de redução de Gauss-Jordan.

~l
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OUTP - Os valores das variáveis calculadas (y.) são impres_

sas de uma forma programada. Também são impressos -

alguns outros valores de variáveis de possível in -

teresse.

CROSS - Essa subrotina é chamada por outras subrotinas sem-

pre que a velocidade da corrente transversal ê

exigida, a subrotina utiliza os valores de entrada

V, e Vg para calcular o fluxo da corrente como fun-

ção de 5 . Esta subrotina pode ser modificada por

qualquer usuário para qualquer forma particular fun

cional sendo que a única exigência que a subrotina -

estabeleça o valor do fluxo da corrente para os va-

lores atuais de x em V e o valor de dV em DV .
dx

As funções da corrente transversal utilizada na pre

sente versão são descrita na seção 6.4.1.8.

Os cálculos para um caso particular serão encerra -

dos se ocorrer alguma das seguintes condições:

1) 0 limite em x especificado pelos dados de
da tiver sido alcançado este e o término normal.

2) u £ VcosG : este término ocorre quando o excesso

de velocidade da linha central de. referência é

reduzido a mesma magnitude que a corrente ambien

tal; no caso que as suposições básicas da teoria

não são válidas.

3) u <_ .02. O valor limite .02 para ü é um pequeno

- número arbitrariamente escolhido abaixo do qual

as suposições do comportamento do jato não são -

válidos.

I
4) O momento adimensional total M = (Vide A.4)

que pode ser constante para — = 0 e aproximadamente
uo
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constante para próximo de 0 quando ti-

uo
ver desviado do seu valor inicial mais do -

que 25%. Este término indica que o cálculo -

está acumulando um grande erro numérico.

A.3 - Dados de Entrada

DADOS DE ENTRADA FORMATO

Número de casos a serem calculados 13

Fo, A, k/uo,0o, icL, ERR, STEP 2F10.5, FIO .7 4F10.5

Vl' V2' V V4' V V V7 V8 8F10.5

(um conjunto para cada cálculo).

Onde:

u
F^ = número de Froude densimétrico inicial = —

hoA = razão de aspecto = —
bo

k ~
— = parâmetro de perda de calor superficial.
uo

G = ângulo inicial ( em graus) entre a linha central de

referência e o limite da região local.

_ x L = o valor de x/ h b no qual o programa pode termi-

" nar para esse caso.

I ERR = máximo erro médio permissivel nas variáveis para ca-

da espaço de tempo.

STEP = intervalo de x para o qual os valores das varia -

veis deve ser impresso.



r

I

V,-Vo = constantes que descrevem a corrente transversal.

A. 4 - Dados de Saída

X = X

H = h

B = 5

R = V

Ü

Q = ü(r + hl2)(s+bI2)+ Vcos6(r + h)(s + b)

M = Ü2(r+hl2) (s+bI2)+ 2ÜVcos9(r+íil]L) (s+bíj^)

+ V2cos2 (r+h) (s+b)+IF2A~1/2ÃT(s+bI,) ( —

2 2

+ h I 4 )

u = u

T = AT

HT = ÃT |ü(r+iil7) (s+bI7)+ Vcos9(r+h) (s+b)

V =

xp =

yp =

THD =

TM =

V

X

y

0

j £

o

dx

u

L
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APÊNDICE B

LEGISLAÇÃO E PADRÕES DE PROTEÇÃO DA ÁGUA

O calor residual proveniente de centrais nucleares pode

ser descarregado em águas superficiais seguramente, com

um mínimo impacto sobre o ambiente.

Vários países já elaboraram linhas diretrizes aplicáveis

a deposição de calor residual.

Apresentaremos a seguir as exigências térmicas da quaLL

dade da água/ de vários países:

U.S.A.

A responsabilidade para proteção ambiental é dividida -

nos EUA entre o Governo Federal e Autoridades Estaduais

O conjunto de linhas diretrizes gerais a nível federal po-

de desta forma ser reforçada levando-se em conta as carac-

terísticas regionais que são particularmente importantes -

no caso de liberações térmicas em corpos d'água.

Em abril de 1968 a FWPCA { Controle e Administração Fede

ral de Qualidade das Ãguas) publicava o "Critério de QuaM

dade da Água" o qual propôs algumas exigências:

Temperaturas máximas : dependente dos organismos que vi

vem no ecossistema particular.

Incrementos máximos de

I temperatura: em rios - 2.89C

em lagos - 1.79C

| em estuários e ãguas costei

ras ( verão ) 0.89C

em estuários e ãguas costei -

ras ( inverno) 2.29C .
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UNIÃO SOVIÉTICA

Regulamentos sobre descargas térmicas na União Soviética

existem desde 1961. 0 Código de Proteção da Água limita rî

gorosamente a 39C no verão e a 59C no inverno, o aumento -

máximo permisslvel para rios e lagos abertos ao público

ALEMANHA

Os padrões aplicados para refrigeração sem reciclagem -

sao os seguintes:

Temperatura máxima no fim do canal de descarga: 309C

Temperatura máxima na superfície após a mistura: 289C

Aumento máximo de temperatura na superfície da

água após a mistura : 39C

FRANÇA

Inexiste legislação nacional com relação a descargas tér

micas em corpos d'água. Todavia os projetos de usinas tér-

micas precisam ser aprovados pelas autoridades.

SUÍÇA

Desde 1S68, liberações térmicas de usinas nucleares em

rios estão sujeitas aos seguintes limites:

Temperatura máxima no final do canal de descarga: 309C.

Temperatura máxima após a mistura : 259C

Aumento máximo de temperatura após a mistura: 39C.
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Esses limites são aplicáveis somente a rios com baixo

nível de poluição.

No Brasil a Secretaria Especial do Meio Ambiente

ta a 409C a temperatura máxima do efluente térmico.

I

l
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APÊNDICE C
1

CAMPOS DE TOLERÂNCIA THERMOHALINA PARA DETERMINADAS

ESPÉCIES DE PKIXES

Tolerância de Salinidade : Animais Aquáticos

385. SALINITY TOLEHANCEü: AQUATIC ANIMALS
Data arc bancd on field obuervatiuna unlcs» otherwise indicated In footnotes. Tolerance lo ua Unity alone ia often not the mo)l critical factor, ax ii
differ* with the age of the individual, temperature anil hydrogen ion en nee iitr.il! on of the water, nreviouH conditioning, length of exjioiiurp. and o!her
variAtilra. Vnlirrtt reprtutent lower mi'J upper llmil.i of salinity al which them» animal» imve been found to aurvivc. Salinity 1M defined an the lolal
weight of iliminlved «ohda in I kg of wnlur at 27 C (80.6 F), cxprcsaecl as ([/kg or o/oo.

FW » fresh water; HW » brackish_ water; MW • marine water; St,W » highly aaline lake water.

Animal 0,Normal
Habitat1

Salinity
Tolerance

«/kgoro/a
Animal Normal

Habitat
Salinity

Tolerance
f/Sig or o/oo _

Sponge, boring ulfur (CLiona ceiata) t$-36
Çoelt-titerala

Hydra (Chlorotiydra and Pelmatohydra)
Hydroid (Clava)
Moon jel ly (ftiirella a u r t u )
Sua nett le (D.iclylometra quinquecirrha)

FW
BW
MW
MW
MW__

0-2.5
10-30
16-15
16-35
27-37

Flalwtirm | Procerodea Mttoralla) | IIW | 3.5-

Clamworm (Nereia diveraicolor) j HW

Octopus (OulopuR vuliaria)
Oyuler, uaatern (CratmoMrea virgin ica)
Oyatcr, horBe (Oatrea equestria)
Squid, common {Loligo pcalii)
Squid, chort {LoUigunculuii brevis)
Tun, giant (Tonna galea)
Whelk. lifihtiiinR (niisyconcontrarimn)

-Cniaias
Crab (lleloectua cordiiormia)
Crab, blue (Cnllinectea aapidus)5

Crab, gulf (C. danae)
Crab,mitlen (F.rlocheir «inensls)6

Crab, stone (Menippe mercenária)7

Sea bob (Xiphcpeneus kryeri)
Shrimp (Crago franciHcorum)
Slirimp (Palaemoa longlrontris)
Sirimp. brine-(ArtemIa"BaUna("^

ictifci

MW
MW.BW
MW
MW
MW
MW
MW

13W. MW
1ÍW, MW
MW
FW. BW. MW
ÍÍW.MW
MW
MW
MW
ÍÍLW
BW.MW

30-35
7-27*
27-35
31-36
18-37
30-3B
20-37

0.7-53
0-37
17-37
0-47
12-34
22-36
12-35
0-35
•O5-22D8

2-34
0.S-35

.Kclanodernuita
d dollar {Melliln qulr>qtiie»pcrforaU) I M
. brittle or fierpj?ntCAinphlqd>jlmbAta]^lji

30-35
Ü.9-36

Sawfish. Pacific (PHstin mlcioUon»
I3:ar!i, blauknone (Cnrcharhi'ius llnib
iffiark. lionncthend {Sphyrna libtiro)

fl (Carcharhlnus
Stin(fr.iy (rxiuyst
Stingray (I), s-ibüia]

Anchovy (Anchoa h«pjnstu«)
Anchovy, bay {A. intlchilii dUtph.inft)
A'vhorfish (Tosotes jacuUlor)

ll;< rt. (I'lu
UaNH. nu
ll*tf(f>ti,

unt.1 in *Ki.hUa nandvichenlx)
litver (Monodactylus urpenleuj!

13!owfiHh (Sp hoe ro ides mar moram»)
Durjtper (Chloroscombrua chryttunm)
Cirp (Cypri:ius carpio)
Catliah, blue (Ictalurua fitrcatuti)
CntfiKh. nea (Galetchthya fclis)
CroaV.er (Micropo^uti undulatus) ^
Crn.iktir, i;pot (Leiostomua xanlhurua)
CuUamifish (Trichiuruit lepturun)
ÍJtiftirel/isli (Pomat:enlrus fuse-is)
Drum, black (Pogunian croml»)
bruin, channel ISclucnop* ocvllata)
Ilium, star (Stelüfcr laitceolalua)
Eel. European (AnguUla vulgar!»)
Faffuito (I.hnla vitlala)

Eurupean (Plcuronuclca fjetni57 | Flm
/If Urnckiiii? war

HW

MW.nW.FW
MW
FW
MW.BW13

MW.UW
MW
MW
FW
FW
MW.1ÍW13

MW. nw
MW, I tW 1 3

MW
MW
MW. nw
MW.UVS
MW
r W, MW
FW, aw
MW
íine. i.e.. nbl

2.S-37
0-37
0-35
0-35
0-8
0-35
0-35
4.4-36
17-37
O-10
0-6.9
0-60
0-37
0-37
13-37
0-35
0-50
0-32
8.9-37
0 3S
0-35
7-35

TeleoHtomi (concluded)
Flounder, fringed (Etropua croasotus)
Flounder, gulf (Paralichthys lethostigma)
Flounder, Guntcr's (Syacium gunlerl)
GafMopsall {«agre marina)
Car, .illi;:atnr (l^eplsosteus spatula)
Goby, darting (Gobionellus bolcosoins)
Goby, naked (Gobiosomn boscil13

Coldfiuh (C*ai-.i::.iii)S «utatusl
Green rhrotr.idc (Kiroplua suratfnsin)
Grouper.high-finncdfCromilepteiialtivelia!
Hake, southern (Urophycla lioridAnus)

Jack IC. uexfasciaiua)
Jack, common (C. hippos)
Jarbua {ThcrApon jarbua}
KiDiiish, Calif orma(FuniJuliiaparvipinnls)
Kinifish.gulf{F.[;r:-n<lis and F.aimilis)
Kllbfiflh, muminIchOK(X. heteioeHlus)
Langaray (Amt.a.isis lain)
Menhaden (nrevoortia smithi)
Milkiish (Chanos chinos]
Minnow, variegated (Cyprfnodon vartv^,.itus
Fvloj.irra (í.ticinostoinuM argcnleuzt)
MoonfiJih {Vorner «ctapinnlsj_
p^oviuiijrüeucr \ i miju^x iiiu^amtiiovi,/

Mudfikippcr (I'eriophthahnua biiil>aru4j
Mullet, nliipur) (Mugil ccplialui)

._ íisli (MíctoprjüL-a o]>«rc*jUria)
Pigfish (Orlhopi jstia clirysof.tcri.a)
Pinfish (l^gQdon rhomhoiduu)
Pipefinh (.Syngnathus ncovclli)
Pompa no, coinmun (TrnclilnotuHcarolinus)

fish (Lucania para venusla)

Salmon, chum [t>it.orliynchus keU). fry
:inC (O. tbliawyindia]

Salmon, silver <O. Jtiiiutch). fry
Sardine, silver (llarcngu!a pensacolac)
Scatfish (Scatuphngus .it-gufi)

(Sclcnotnca p.-HiiiensiuJ
Sea perch, rilvfr (Lates caic:ii'ik-r)
Sea rub in U'rioimtus triüuhm)

Sheephhuad (Arcliusai (jun probnUn-eplialuri
cruide, coi:,n:on (Mcrudm lt«ryltina)
per. strijifil (llortnitator macul^tus)

Snapper {l.utiantia arconliventi in)
Sole, bro.id (Trtncctcs faficialunj

S
0?

• 3)
R faber)

Sole, lined (Act ....
KpadeHsh (Chactodiptcr... ,
Squtleague, sand (Cynoscion arenaiiua)
Squeteagne. «and (C. noihua)
Squeleague. Hpccklud (C. ncbulosua)

Tarpon (Tarpon allaiiticua)
Tarpon. Asiatic (Megalops ^-jirinohN
Tenpounder (Elops «aurus)
Threadfin (Polydactylua octonemus)

Trout, steclhead (Salmn KJirtJneri)
Whiff (Cilharichth\.s aplloptcrun)
WhitinK [Menticlrrhuu americanu-j)
Whitint;, utirf )M. littorali»)

llowlail (ltnirdiclla chryK'ira]j ^

MW
MW, BW 1 3

MW

uw
MW
BW
FW
D Vi
MW13 .
MW
MW1 3

MW1 3

MW1 J

MW.UW
MW : '
J1W
MW»
MW.BW. F
nw
MW

MW 1 3

MW
FW'*
I)W
MW, U W "
MW.UW13

FW
MW
M W . u W »
11W
MW
» W 1 5

FW. BW 1 3

FW
FW. MW
FW
nw
MW.liW. FV
MW. DV/
MW
MW
HW
IIW

u
MW1 3

MW.UW13

MW
MW
UW
MW
B W »
FW. MW

MW1»
M W . B W "
IUV
MW

M W

— L I

4.4-37
0-36
31-35
0-34
0-3J
15-30
0-20
0-15
0-35
0-35
13-34
0-35
0-35
0-36
0-15
0 - 3 5 "

2-34
0-35
0-71
0-37
17-37
0-fcV
0-35
Ü-35'í'
0-37
0-J0
10-3?
0-37
0-26
26-37
0-24
0-87
0-30
0-35
0-15
4.8-37
-J5
-3S

0-37
-34

?..2-30
> to >A0
-35
35

-34

1-3A
1.9-30
B-37
1-75
1-55

35
-35
-35

-37
7-37
-35
-36.7
4-37
18-37

1-34
mi Jow

salinities; field observation!! indicate that all marine animals invade freah w.ii.jr of high Cn concentration trt'icli more than they ilu Cfc-dvficicntfresh
water». fZj Can undergo these change* with the tidal cycle, /J/ Has been adapted to chlori^iMc-a of about 0.25, and also ibxerved in nearly freali
wAtcr in tXintri-irlt. f-if Oyutera wilhtttand nhort-time vaUnity changes of 0-42 in the lubomiury. / 5 / May live in írr-^h wa-.«r, bul normal habitat la
In euluarine Mutcrs -jf high B.'iHnity. /i./ Nnrnially lives in frunh or trncV.iah water, migrating to nea only to re'eas*- tm vne. /7 / Probnttly occurs
more commonly in marine than brnckinh w»:er. Jtf Occur» only In highly «jJine lakes; will luicinle st-a waler of <J5 r.aUnity (laboratory), but la
nut found In aea wntirr of this uaUnity or other waters where there are preilatc^y fish (Laguna iMadre. ãuez Canal). /9 / Iteoently nplit into 3 afijv
P. vulgaria, P. Intcrmecilua, and P. puglo; it ia possible thai P. vulgaris does not occur in waters of lo-v r.alini:y. /10/ Only imr:.atnr* siH^ea occur
lu briickiuh water, / l l / The connnon a«» Stai- (Asterias fortic»i) can tolerate sallnllieH down to 16 lor short pc^orln, anil 18 rv^ularly; A. rubrna or
Kttrojie live (i In a on Unity of In. l\ll Kioltl oli nervation!»; Untc.1 «peciea where dittcovered in waters of known bitli:!!)*:*: tMx constiiutts A measure
of tolerance, bul I1QL*H not Indicate what nre the physiolsgiral limits of tolerance to changes in «.thnhy. / ]3 / Migro:«4 Into frcali WAter. /M/ Many
marine tcl*o.it« can lotci ate rrducvd Kulmityor ireah water If the change is not sudden. /1 ?/ Abrupt transfer lo ft«vh water cause» 5-»0% mortality.
/16/ Salinity tolerance uf 90 100 AIHD reported. /17/ Gradual tranr.fer to freah Wdtcr causes 11.7-56% mortality; ui,n>pt transfer to freah water
cause» 100% mortality, / i s / WIN spawn in both fresh and salt water. *
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APÊNDICE D

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES II E III DA CEN-

TRAL DE ANGRA DOS REIS

FIGURA D.l - Captação de Ãgua de Refrigeração



•A

FIGURA D.2 - Captação de Ãgua de Refrigeração

_ J
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FIGURA D.3 - Capitação de Ãgua de Refrigeração
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FIGURA D.4 - Bombas de Ãgua de Refrigeração e Estru-

tura de Purificação
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FIGURA D.5 - Bombas de Ãgura de Refrigeração e Es-

trutura de Purificação
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FIGURA D.6 - Bombas de Água de Refrigeração e Es-

trutura de Purificação
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FIGURA D.7 - Bombas de Água de Refrigeração e Estru-

tura de Purificação
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ORGANISMOS MARINHOS

i

i

FIGURA E.l - Produtores do fitoplancton do mar: diatomjí
ceas. Os gêneros representados são: a)Core
thron; b) Nitzschia closterium; c) Plankto
niella; d) Nitzschia seriata; e) Coscino -
discus; f) Fragilaria; g) Chaetcceros; h)
Thalassiosira; i) Asterionella; j) Biddul-
phia; k) Ditylum; 1) Thalassiotbrix; m) Na
v.icula; n) , o) , Rhizosolenia semispina ,
Formas de verão e inverno , Note-se _que ai
guns dos gêneros de diatomáceas de água -
doce, também ocorrem no mar.
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FIGURA E.2 - Dinoflagelados e outros organismos do fito-
plancton. Os gêneros ilustrados são: a) Ce-
ratium; b) Dinphysis; c) Ornibocerus; d),e)
Triposolenis, aspectos frontal e lateral ;
f) Peridinium; g) Amphisolenia; h) Goniaulax;
i) Ceratium.
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FIGURA E.3 - Animais característicos do plâncton perma-
nente (holoplâncton). Protozoãrios (em cima);
a) Globigerina (fcraminífero); b) Gymnodinium,
e g) Nocltiluca (dinoflagelados); c) Stenoso-
mella e d) Favella (tintinídeos); e ) , f) Pro
tocystis (radiolários). Celenterados e Ctenõ-
foros (em baixo) a) Pleurobrachia (iam "comb -
jelly", ou ctenófoto); b) Velella , e),d) Di-
pheys ísinfonõfores); e), c) Aglantha (peque-
no "jelli fish"). Note-se que os dinoflagela-
dos deste grupo são consumidores, enquanto -
que outros membros do mesmc grupo são produ-
tores (isto é , sintetizam alimento).
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FIGURA. E.4 - Outros animais característicos do plãncton
permanente (holoplancton). Crustacea ( em
cima): a) Eufausia ( um çufasiíâeo ou "krill");
b) Conchoecia ( ostracode); c) Calanus ( coépo-
d); d) Phoronemia (anflpode na concha vaiza -
de um tunicedo pelãgico). Diversos(em baixo ) ;
a) uma "arrow worm" (Sagitta); b) um anelídeo
(Tomopteris) ; c) um nemert.íneo (Nectonemertes)
d), e f) moluscos ptetópodes (Limacina e clio -
r.e); e)tunicado ( Oikopleura) .
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FIGURA E.5 - Larvas constituintes do plâncton temporário
(meroplâncton) do mar; a) larva chaetata do
anelldeo Platynereis; b) zoea de "sand crab"
Emérita; c) larva cifonauta de um briozoãrio;
d) larva girino de um tunicado sedentário ;
e) larva pilidium de um nermetíneo; f) larva
pluteus de um ouriço do mai; g) ovo de peixe
com embrião; h) la'rva trocófora de um "sale-
worm" ; i) larva veliger de um"snail"; j)
larva pluteus de um ofiurídeo ; k) larva nau
plius de um "barnacle"; 1) larva cypris de -
um "barnacle"; m) larva planula de um celen-
terado; n) fase de médias de úm hidrõide se-
dentário.
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FIGURA E.6 - Moluscos gastropocles ( em cima) e bivalves
(em baixo) escavaaores , característicos dos
fundos arenosos ( ã esquerda) e lodosos (ã
direita) da região nerítica .
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