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1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

Neste trabalho são apresentados a metodologia e os resulta-
dos das medidas atmosféricas realizadas na região da Cen-
tral Nuclear Almirante Álvaro Alberto, durante os meses de
março e abril de 1982, como complemento do programa meteoro-
lógico operacional de Angra 1 e pré-operacional de Angra 2̂ 3

Este trabalho foi executado integralmente pelo grupo de met£
orologia do Departamento de Engenharia Nuclear de FURNAS,com
a assessoria técnica da empresa americana NUS Corporation.

1.2 Descrição do Sítio

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) situa-se
no litoral, numa baía parcialmente protegida, localizada en-
tre a Serra do Mar e a Baía da Ilha Grande, na região de An-
gra dos Reis, na extremidade oeste do Estado do Rio de Janej_
ro.

0 local encontra-se a 133 km a oeste do Aeroporto Santos Du-
mont no Rio de Janeiro e a 216 km a F.NE da cidade de São Pau
Io.

Topograficamente, a região é dominada pela Serra do Mar, que
corre no sentido NE-SW com elevações entre 800 e 1700m. A
baía que contem o sítio ê parcialmente cercada por morros de
200 a 700m de altura, estando protegido do Oceano Atlântico
pelas ilhas Grande e Sandri, conforme Figura 1.2-1.

1.3 Histórico

0 programa de medição meteorológica para a fase pré-opera-
cional de Angra 1, foi iniciado em 1971 e concluído em 1980.
Este programa resumiu-se basicamente^em um sistema de medi-
ção constituído de 4 torres meteorológicas equipadas com seii
sores de direção e velocidade do vento no nível de 10m. Além
disto, na torre principal de 50m, foram medidas a temperatu-
ra ambiente e o diferencial de temperatura entre os níveis
de 2 e 50 metros. Na base da mesma foi medida a precipita-
ção pluviométrica. Estas torres foram colocadas, estrategi-
camente, na area da construção de Angra 1 e os dados foram
registrados remotamente, digitados e colocados em um banco
de dados meteorológicos. Para a fase operacional de Angra
1 e a decisão de se construir Angra 253, FURNAS achou neces-
sário projetar um novo sistema de medição meteorológica pe-
los motivos descritos a seguir:

a. Adaptação aos Novos Regulamentos

Os novos regulamentos exigiram que as usinas nucleares tî
vessem capacidade para medir instantaneamente os parâme-
tros meteorológicos, tanto^na sala de controle como em oii
trás instalações de apoio a operação da usina.

b. Desgaste dos liquipamentos de Campo



BSB/GPT/O:

Os sensores, equipamentos de transmissão e torres meta^i
cas não tinham proteção contra corrosão, causada pela
proximidade do mar e pela alta umidade relativa do local.

c. Complexidade da Topografia Local

Topograficamcnte a região apresenta-se extremamente com-
plexa devido a proximidade da Serra do Mar e ao fato de
ser costeira. Com isso, o fluxo de ar na região torna-
se bastante deformado.

Os dados analisados mostraram que a direção e a velocida
de do vento são grandemente afetados pela topografia, o
que dificultava fazer as projeções necessárias ao estudo
da dispersão atmosférica. Isto exigiu o reestudo da lo-
calização das torres meteorológicas e o reposicionamento
dos sensores.

Um novo sistema de meteorologia foi projetado em meados de
1978 e entrou em operação no final de 1981. P constituído
de uma torre autoportante de 100 metros de altura com três
níveis de medição de vento (velocidade e direção) e tempera
tura. As outras três torres têm cada uma IS metros de altu
ra medindo ?locidade e direção do vento no topo da torre.
Os circui'f condicionadores de sinal tem por objetivo cole_
tar os s- r ii analógicos provenientes dos sensores e trans-
forma-lo ; n sinais digitais e transmiti-los em FSK ao cen-
tro cole», r de dados. Os circuitos são protegidos contra
surtos Í« * msão e descargas atmosféricas. Os dados são C£
letados r>r um microcomputador numa central que os envia a
um minice y^utador PDP-11/60 que os armazena para posterior
emissão ura o escritório central. No escritório central
os dade.- são criticados, tratados e armazenados em um banco
de dad< . O diagrama da figura 1.3-1 mostra a interligação
do

2. OBJETIVA

Para meJior compreensão da necessidade das medidas realiza-
dc5, e ifís seus objetivos, daremos primeiramente uma expli-
cação sucinta dos fatores influenciadores da dispersão at-
mosférica, c consequentemente, influenciadores do impacto
ambiental atmosférico.

£ necessário, tanto para operação normal quanto para condi-
ções de acidente, que se conheça os processos pelos quais a
radioatividade, eventualmente liberada para a atmosfera, se
dispersaria atingindo os trabalhadores e o público em geral.

Para um melhor conhecimento desses processos, torna-se ^im-
portante obter-se toda uma gama de dados micrometeorológi-
cos, que venham tornar possível uma melhor modelagem do com
portamento dos fluxos de ar na região em questão.

Os fatores influenciadores da dispersão atmosférica são ba-
sicamente os seguintes:

a) Variação da velocidade do vento com a altitude; quanto
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maior essa variacãoi maior a dispersão, pois a parte su-
perior da plumn será arrastada com maior velocidade do
que a parte inferior.

b- Estabilidade atmosférica: de acordo com o grau de turbu-
lência a pluma se dispersara mais ou menus Essa turbu-
lência ê medida através do diferencial de temperatura en
tre 2 pontos afastados verticalmente (por exemplo entre
10 e 40m).

c. Cizalhamentó vertical da direção do vento: de fundamen-
tal importância, pois "ma pluma ao sair de uma camada de
ar se locomovendo em uma direção e penetrar em outra ca-
mada, poderá passar a ser arrastada na direção oposta.

d. Camada Limite Interna Térmica: fenômeno que pode ocorrer
em lugares costeiros e que influencia fortemente a dis-
persão fazendo com que plumas provenientes de aitas cha-
minés afundem repentinamente, provocando altas concentr£
ções próximo a Usina (vide figura 2.1).-

e. Topografia: a topografia distorce o fluxo de baixa alti-
tude e altera fortemente a distribuição de concentração
ao nível do solo, não sendo, porém, um fator a ser quan-
tificado e sim as suas conseqüências.

A fim de tentar-se qualificar todos esses fatores acima deŝ
critos, foram estabelecidos os seguintes objetivos para es-
se experimento:

a. Verificar a representatividade das torres meteorológicas,
tanto para classificação de estabilidade, quanto para d£
terminação da direção e velocidade de vento face as lib£
rações de Angra 1, 2 e 3.

b. Qualificar e quantificar a dispersão atmosférica na dir£
ção da vila residencial de Praia Brava, principalmente
quanto ãs liberações de Angra 3.

c. Determinar a necessidade ou não de uma nova torre meteo-
rológica para Angra 3.

d. Produzir dados e informações que venham a auxiliar n:i to
mada de decisões durante situações de emergência ím Angra
1, 2 e 3.

3. METODOLOGIA

3.1 Estratégia Geral

O trabalho foi dividido basicamente em 4 áreas, onde rc:ilj_
i.n\i-se medidas, divididas da seguinte forma:

Arca 1 - Baía de Itaorna
Arca 2 - Praia Brava
Arca 3 • Saco de Pitaquurn de Fum
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Area 4 - Regional

A área 4 compreendeu medidas nas areas de Mambucaba de um
lado e no Frade e Bracuhy do outro.

A maior parte das medidas fora» tomadas durante o dia, com
tempo bom e brisa marinha. Em geral, o procedimento consi±
tia em preparar o equipamento e esperar pelo desenvolvimen-
to da brisa marinha. Varias vezes foram feitas 2 medidas
simultâneas com 2 balões cativos em locais diferentes.

3.2 Obtenção das Medidas

- Sonda Cativa

A sonda cativa foi o principal equipamento utilizado no
experimento, devido a sua característica de poder medir
parâmetros em um mesmo ponto em altitudes diferentes, es-
tabelecendo perfis verticais muito úteis ã análise meteo-
rológica; compõe-se de diversas partes (vide figura 3.2-1):

a. Balão
b. Sonda propriamente dita
c. Cabo de sustentação
d. Motor elétrico
e. Estação de solo
f. Fontes de energia

0 procedimento consiste basicamente dos seguintes passos:

a. Transportar o equipamento até o local desejado;

b. Montar a estação de solo e ligar na fonte (bateria ou
rede);

c. Montar a'sonda no balão;

d. Verificar se a sonda, presa no balão, está emitindo
corretamente os sinais para a estação de solo.

e. Iniciar a subida do balão com a sonda a uma velocidade
baixa e constante.

Conforme o balão vai subindo, a sonda emite para o micro
(estação de solo) um conjunto de informações em interva-
los de tempo curtos e constantes, as quais são decodifica^
das, interpretadas e gravadas em fita magnética e papelT
As informações gravadas consistem em:

- pressão atmosférica
- altitude
- temperatura ambiente
- velocidade do vento
- direção do vento
- umidade relativa
- temperatura potencial
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- carga da bateria da sonda
- tempo decorrido

COR essas informações, constrói-sc facilmente gráficos do
perfil vertical de temperatura, umidade relativa, etc.
Exemplos de perfis podem ser vistos na figura 3.2-2.

A cada medida, ou seja^ a cada subida e descida da conda
(cerca de 1 hora), obtém-se um conjunto de dados que pos-
teriormente são analisados em conjunto com os dados de
vento e temperatura das torres meteorológicas de FURNAS.
0 resultado dessa confrontação mostrará ou não a represen
tatividade das torres.

A análise dos perfis de temperatura mostrará também se há
ocorrência da camada limite interna térmica naquele ponto
ou inversão térmica simples, conclusão complementada pela
análise gráfica das sondas acústicas.

- Sonda Acústica

As sondas acústicas são instrumentos de uso simples,porém,
bastante úteis neste tipo de experimento. Ela compõe-se
de:

a. Antena parabólica transmissora/receptora de sinais so-
noros;

b. Abafadores de som, montados em volta da antena;

c. Unidade geradora/receptora de sinais.

As sondas acústicas funcionam da seguinte maneira:

Elas epitem um sinal sonoro, verticalmente para cima. Es-
te, ao encontrar a base de uma camada de inversão é refle-
tido em parte e retorna pela antena, sendo registrado cm
gráfico sua intensidade e altitude de retorno. As sondas
acústicas possuem registro contínuo e podem trabalhar qua
se que ininterruptamente, desde que com a devida manuten-
ção.

- Sonda Aérea

A sonda aérea obtém conjuntos de dados semelhante às son-
das cativas, porem, a grande diferença reside no fato de
que as sondas cativas estão presas a um ponto e as sondas
aéreas são livres c soltas no espaço.(vide figura 3.2-1).
Elas emitem conjuntos do ciados durante intervalos de tem-
po constantes, ate que se afastem o suficiente para que o
seu sinal não seja mais captado pela estação de solo. V.m
geral, com velocidades moderadas de vento e pouca interfe
renein atmosférica e topográfica, c possível captar seu
sinal por mais de 15 minutos.

0 importante a ressaltar aqui c que os perfis de tempera-



BSB/GPT/07

tura, umidade relativa, etc., obtidos, não representam as
condições em um ponto fixo, pois a sonda se move com o flu
xo de ar.

Os valores de velocidade e direção de vento podem ser ob-
tidos se a sonda for rastrcada por um teodolito, cujos da
dos, posteriormente, são introduzidos em ura programa de
uma calculadora.

- Torres Temporárias

As torres temporárias são sistemas meteorológicos compos-
tos de:

a. Tcrre propriamente dita, estrutura tubular de 4,0m de
altura;

b. Sensor de direção de vento;

c. Sensor de velocidade de vento;

d. Sensor de temperatura ambiente;

e. Unidade registradora dos sinais dos sensores.

Para este experimento foram montadas 3 torres, em locais
previamente determinados, com alguma relocação durante o
decorrer das medidas.

0 objeti/o básico desses sistemas foi o de medir continua
mente, velocidade e direção de vento e temperatura do ar,
para, junto com os dados das torres de FURNAS, possibili-
tar a verificação da representatividade destas e determi-
nação da distorção do fluxo na região.

Posteriormente, estes dados foram introduzidos em computa_
dor, para verificar-se o grau de correlação entre os valo
res medidos pelos sistemas utilizados no experimento e os*
valores medidos pelas torres de FURNAS.

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Através do exame da rosa dos ventos da torre meteorológica
principal, nota-se, claramente, que predominam dois regimes
de fluxo: brisa terrestre noturna e br islã marítima ̂  diurna.
0 conhecimento das características desses regimes é funda-
mental na determinação das condições de existência de recir
culação c de camada limite interna térmica, a qual provoca"
um afundamento das piumas radioativas liberadas de chaminés.

A análise do perfil de temperatura mostri as alturas da inveja
são térmica que, agindo como uma barreira, impedem a dispejf
são vertical dos poluentes. ~

A análise dos resultados mostra c confirma observações anteriores que:
a. As duas condições de fluxo predominantes são modificadas
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pela topografia local.

b. A interface mar/terra causa a formação, nas camadas mais
baixas, de uma brisa terrestre noturna e uma brisa marí-
tima diurna, com ventos leves a moderados.

c. Os morros, em torno das usinas, tendem a induzir ventos
catabáticos (descendo os morros à noite) e anabáticos
(subindo os morros de dia), devido às diferenças de res-
friamento e aquecimento.

d. Os fluxos de vento nos níveis mais altos são influencia-
dos pela circulação geral.

e. As brisas marítimas/terrestres, com suas características
de circulação solenoidal, provocam fluxo de retorno nos
níveis altos, cuja direção é influenciada pelas montanhas
mais altas (Pico do Frade, com 1.600m).

f. Não houve indícios de existência de camada limite inter-
na térmica.

g. 0 perfil vertical da temperatura mostrou pouca variação
com a altura.

h. As inversões térmicas ocorrem nos níveis mais baixos e
são mais freqüentes ã noite.

i. A torre principal só é representativa para a determina-
ção das classes de estabilidade locais, porém, ela sozi-
nha não possibilita a estimativa da trajetória das plu-
mas liberadas por quaisquer das 3 usinas.

j. Não há necessidade de uma nova torre meteorológica para
Angra 3, pois a topografia do local exige que as quatro
torres meteorológicas sejam usadas simultaneamente para
a estimativa do fluxo local.

1. Como primeiras conclusões que vêm auxiliar as avaliações
durante liberações acidentais, o estudo mostrou cjue não
há evidência em potencial para recirculação no nível do
solo, quando o vento sopra do mar para a terra. Entre-
tanto, ã noite, qualquer efluente transportado para o mar
tem a possibilidade de ser trazido de volta pela brisa
marítima diurna. Além disso, há uma grande ocorrência
de estagnação, isto éi velocidades de vento muito baixas
em todos os níveis até 700m.

Em caso de acidente durante essa condição, haveria uma
maior concentração de poluentes em torno das usii.as.
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FIGURA 1.2-1 MAPA TOPOGRÁFICO OA REGIÃO
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