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te-se,^ também, a utilização de técnicas mais adequadas ao mapeamento detalha 
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Vi0AA-7. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para atender I crescente demanda de recursos energéticos 

exigidos pelo desenvolviinento econômico, o Brasil deverá complementar o 

potencial instalado com a implementação de centrais elétricas termonu 

cleares. A localização dessas unidades depende, entre outros fatores,da 

disponibilidade de grandes quantidades de água para a refrigeração de 

seus sistemas e é de se esperar que elas sejam construídas próximas ou 

junto i costa, onde a água do mar possa ser aproveitada de forma ef£ 

ciente e econômica. Neste caso, as grandes quantidades de calor libera 

das com a água de refrigeração poderão provocar sensíveis alterações no 

campo de distribuição da temperatura marinha, na região do reator. 

A primeira central nuclear brasileira, atualmente em fase 

de conclusão, está localizada próxima ã Angra dos Reis - RJ (Figura 1), 

e estima-se que a sua descarga hidrotérmica possa provocar variações de 

até 8*C nas águas da região. Um projeto de pesquisa - Projeto ANGRA - es 

tá sendo conduzido com o objetivo de estudar os efeitos da massa de água 

aquecida no campo de temperatura preexistente na área. Utilizando técni^ 

cas de sensorlamento remoto, cuja eficiência no mapeamento térmico da 

superfície do mar tem sido amplamente confirmada na literatura (e.g. 

Stevenson et alii, 1979), o projeto prevê a realização de suas missões 

para a aquisição de dados que permitam o mapeamento térmico superficial 

das águas sob a Influência da descarga térmica do reator. Esses dados 

são obtidos através de sensores Instalados na aeronave de pesquisa do 

INPE e dos Imageadores térmicos dos satélites meteorológicos NOAA-6 e 

SMS-2; um pequeno barco i utilizado para • medição amostrai da tempera 

tura da superfície, visando a callbração dos dados obtidos pelos senso 

res remotos. A primeira missão denominada ANGRA 01 foi realiza d* em 19 

de dezembro de 1980 e a apresentação de seus resultados constituem o ob 

jetivo deste relatório. 
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Fig. 1 - Localização da Srca do txptrlmnto ANGRA 01. 
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0 sucesso da míssío ANGRA-01 foi possível graças i consî  

derivei ajuda do seguinte pessoal: 

AERONAVE 

C.A. Steffen - Chefe de operações da aeronave/Instrumentação 

C.A. Intr ier í - Comandante/piloto da aeronave do INPC 

V.A.S. Oliveira - Co-piloto/navegador da aeronave 

C.A. Monteiro - Fotografo 

A.C. Vi Urino - Mecânico da aeronave 

BARCO E NAVEGAÇÃO 

M. RI Stevenson - Chefe das medições na Superfície 

H. M. Inostroza - Medições na superfície. 

P.C.6.Albuquerque - Navegação 

C.Henrique - Motorista/Assistente de navegação 

A.Doía - Capitão do barco 

AQUISIÇÃO E ANALISE DOS DADOS DE SATÉLITE 

H.M.V. Inostroza - Aquisição e análise dos dados 

M.R. Stevenson - Análise dos dados. 

P.R.A. de Carvalho - Estação de telemetrla do IMPE (SJC) 

. J.C.Moreira - Laboratório de Tratamento de Imagens Digitais 

E.A. Ribeiro - Laboratório de Tratamento de Imagens Digitais 

2, METODOLOGIA 

2.1 - SATÉLITES 

Com o objetivo de realizar o mapeamento térmico da área 

de estudo foram analisados dados, obtidos em 19/12/1980, atravts das se 

gulntes plataformas: 

Satélites NOAA-6 t SMS-2 

As imagens geradas pelos sistemas AVHRR (Advanced Very 
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High Resolution Radiometer), do satélite polar NOAA-6, e VISSR (Visible 

and Infrared Spin Scan Radiometer) do satélite geoestacioniríoSKS-2»fo 

rem gravadas pela estação de telemetria do IKPE, no dia da missão, nos 

seguintes horários: 

07:00h (hora local) - AVHRR 

07:30h - VISSR 

08:30h - VISSR 

09:00h - VISSR 

Essas Imagens, gravadas em fitas CCT (CompatTveis com com 

putador), foram analisadas no sistema 6E/I-100 do Laboratório de Trata 

mento de Imagens Digitais do IMPE, com o objetivo de avaliar a sua po 

tend ai idade ne discriminação das características termais do mar, na re 

gião da central nuclear. 

A resolução espacial para o canal Infravermelho termal do 

VISSR a bordo do satélite SMS-2 é de 10 km aproximadamente (com o atual 

sistema de telemetria do INPE), na latitude de Angra dos Reis. A janela 

- espectral é de 10.5 - 12.8 um, a qual e ligeiramente diferente do AWRR. 

0 intenralo dinâmico do sensor termal é também similar aquele do AVHRR, 

mas a resolução termal é de 0.5*C por nTvel digital» no intervalo de 

-30°C a 57*C, a qual e 20* melhor do que aquela do sensor termal do 

AVHRR. Porém, o aspecto mais poderoso do VISSR e que imagens de Angra 

dos Reis podem ser obtidas a Intervalos de trinta minutos (quando neces 

sírio) do amanhecer até o pôr-do-sol. Esta freqüência relativamente ri 

pi da de amostragem fornecera a capacidade de monitoramento de grandes mu 

danças na descarga termal do sistema de esfriamento da usina. 

0 AVHRR é um radlômetro de varredura de mui ti banda, onde 

o canal visível (0.58 - 0.68 jn: canal um) t o tentai (10.5 - 12.5yja: 

canal quatro) são de Interesse para o projeto. 0 radlômetro gera e U 

mentos pequenos de Imagens ou "pixels" de mo^uçio espacial de 1 km 

aproximadamente perto do local, na terra, com ângulo zero de visada (no 

nadir). Esta medição aumenta com o aumento do nadir. A resposta do canal 
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termal i aais ou aenos 150 - 320*K (-123 - 47,C) (UuritsonetalÜk1979}. 
Os dtdos sio digitalizados a bordo do satélite e a resolução temei ( T), 
baseada na digitalização do sinal radiomêtrico, í de aproximadamente 
0.6*C. 0 menor gradiente tensa1 horizontal pode ser detetado faciIsente 
e i 0.6 C/km entre "pixels" vizinhos. 0 albedo do canal risível indica 
a intensidade da reflexão da energia selar incidente. 

2 . 2 - AERONAVE 

Para o projeto ANGRA foi desenvolvida U M técnica de mepee 
Mfito térmico, baseada na medição e no registro da temperatura radiou» 
trica da superfície da água ao longo de perfis predeterminados; conduzin 
do um conjunto fonaado por um radiõmetro termométrico BARNES PRT-5 e um 
registrador analógico HP 68C, a aeronave Bandeirantes do IMPE se desta 
cou ao longo de 18 linhas de vôo. Mntendo U M altitude de 1000 • (Figu 
ma 2). Para permitir a recuperação precisa dos perfis radiométricos, pon 
tos de «ontrole previamente definifos foram) fotografados durante o deslo 
camento da aeronave. Antes da missão, o sistema PRT-5/HP-680 foi calibra 
do, e a transformação do registro analógico em temperatura radiométrica 
obedeceu ã equação: 

T (#C) « 3,92 Y - 3,24 (1) 

onde Y ê o deslocamento do registro em cm/ C, e -3,24, o valor do 
"offset" em 'C. Após o vôo, os 18 registros foram reduzidos, segundo • 
equação acima, e as temperaturas obtidas forem lançadas, a intervalos ra 
gulares, sobre os perfis previamente recuperados sobre a carta náutica 
DHN/1608. A grade bidimensional obtida serviu de base para * geração da 
carta tirmica da área. Apôs a aquisição dos dados radiometrics e foto 
gráficos, a aeronave realizou U M ascençio helicoidal sobre a área,entre 
os nTvels da 300 e 2500 m, durante a qual foram continuamente medidas as 
temperaturas de bulbo seco e úmido do ar exterior, para posterior anSli. 
se da influência atmosférica sobre os dados obtidos com o radlówtro PRT 
-5. 
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2.3 - BARCO 

Durante o sobrevôo» « a eabarceção a notor deslocou-se na 
área, ocupando pontos predeterminados, nos quais nediu-se a tiupiratura 
di água atreves da ternõnetros da precisão. 0 controla das posições da 
barco foi conseguido por neio da u* observador instalado ea Ponta firas 
se (Figura 2)» nunido da un teodslito a da ia radio para a conunicação 
coa o pessoal da eabercaçâo. 

3. RESULTADOS 

3.1 - AVALIAÇÃO PUS OBSERVAÇÕES PA MSS») AWSRA-01 

3.1.1 - OBSERVAÇÕES COM Q ppJ-5 E VAPOR D'ttUA PA ATMOSFERA 

Pt acordo coa Pickett (1966), diferenças da ate 1»0*C po 
dea ser encontradas entre a temperatura real da água a a obtida por rs 
diônstros aerotransportados. Causadas principelnente pala . enissividade 
da água a pela absorção da aHaosfara ioterveniente» essas incertezas,sen 
pre que possTvel» dava» sar estinadas a corrigidas» una vez que as varia, 
ções de interesse poda» sar inferiores a 1,0*C. Saunders (1970) estina 
qua a exatidão da u» radiôaetro aarotransportado» operando na faixa da 

8.4 a 12,2 us, poda sar Mantida a» torno da - 0»2*C» quando os efeitos 
da enissividade a da absorção são corrigidos. 

Co» ralação ã enissividade, Saunders (1970) a f i m qm a 
correção deve variar entre 0,1 a 0,6'C, dependendo da cobertura de nuvens 
existente na área da «edição. No caso do experimento ANGRA 01» o céu cs» 
platswtnts linpo inplicou a utilização da una correção da 0»6'C nas «adi. 
das obtidas através do PRT-5. 



Re faixe de operação dos sensores têrvricos aerotraasper 
todos ou orbitais, o erro introduzido pela absorção se deve principal 
•ente ao vapor d'igva presente na atnosfera. Para estiaar esse erro, foi 
calculada a quantidade total de vapor precipitivel (Pr), existente sobre 
a ire* d» experioento, entre os níveis de 300 e 2500 • . Inicialnente a 
pressão parcial de vapor (e) em cada nível foi obtida (Haltinere Rfertin, 
1957) da relação: 

« . . . Í*JàL (D 
* 0.i»L 

•s * a pressão de saturação d» vapor, obtida de tabelas, conhecidas 
a temperature e a pressão, do ar. 

AT * a diferença entre as temperaturas seca e «rida do or. 

C ^ - 1.003 J/,'l - í . « 1 » «*cTfl«. * «• I ^ s i . « . t « t . . 

0.622 * a constante de ais da taxa do ar seco e do vapor de ãgua 

(Rd/Jb - 0.287 J/f*kV0.4fl J/f*K) 

L « 2500 J/9*K * calor latente de vapotização da ãgue. 

E» sefuida a quantidade de vapor d'agos precipitivel (Pr) 

foi calculada pela relação: 

' r 
• Jp, « * 

na qual os Indices se referanj a observações feitas «a níveis adjacen 

tes; f i a aceleração da oravldeda; P, a pressão atmosférica; e H, • ra 

zão de mistura calculada por: 

n. M»JL (4) 
P - t 
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onde os valores de £ foram obtidos da Equação 2 , e P é a pressão atmos_ 
feri ca. Os valores calculados para Pr nos diversos níve is , entre 300 e 
2500 m, podem ser observados na Figura 3. A integração desses valores per 
mitiu determinar a quantidade total do vapor d'água precipitâve1,existen 
te sobre a área. como sendo Pr (total) * 3,0 cm. Entretanto, como este va 
lor corresponde a uma subestimativa, em virtude da sondagem ter se liari 
tado a apenas uma parte da coluna atmosférica, espera-se que os erros nas 
temperaturas obtidas através dos saté l i t es sejam mais significativos que 
naquelas obtidas com o sensor PRT-5 aerotranspcrtado. 

3.1.2 - RELAÇÃO ENTRE AS OBSERVAÇÕES COM 0 PRT-5 E AS OBSERVAÇÕES DE TEM 
PERATURA SUPERFICIAL 

Saunders (1970), estudando os efei tos da absorção atmosfe 
rica, na medida da temperatura, com um radiÕmetro ae rot rans porta do, esta 
beleceu uma equação empírica para as diferenças (AT) entre as temperatu 
ras radiométrica e real da água: 

4 T - ! l T M = t - V <5> 

onde ^ i o coeficiente de absorção efetivo da camada atmosférica abaixo 
da aeronave; T , a temperatura média dessa camada; e T b k t , a temperatu 
ra real da superfície da água. Considerando-se o valor médio da razão de 
mistura M • 15,5 g/kg na atmosfera sob a aeronave, os r e s u l t a d o s de 
Saunders permitem encontrar o valor a « 0,25. Utilizando-se como valores 
nédios para as temperaturas do ar e da superfície: T ^ » 27,0°C e 7 -
27,5 C, respectivamente, a Equação 5 fornece o valor AT - - 0,1 C p»tâ 
a diferença entre as temperaturas radiométrica e real da água. Conside 
rando-se esta diferença associada aquela relativa 8 emlsslvldadeda água 
(AT * 0.6'C), pode-se definir a correção to ta l , a ser introduzida nas me 
dl das obtidas com o PRT-5 aero transporta do, como sendo da ordem deO,5°C. 
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Na prática, o resultado anterior pode ser verificado atra 
vês da comparação entre as temperaturas medidas na superfície (T.. t ) e 
as medidas através do PRT-5 (T . ) . A excelente correlação obtida ejrç 
tre a diferença dessas temperaturas (T.. . - T .) e a radiométrica 
(T t ) permitiu a obtenção da equação: 

AT = 1,09 Tprt + 29,39 (6) 

que foi utilizada para a correção das medidas obtidas com o PRT-5 (Figu 
ra 4); essa correção, em média, oscilou em torno de 0,6°C, o que confi£ 
mou as considerações anteriores. Esses valores da temperatura corrigî  
dos foram então utilizados para a construção da carta térmica, observa 
da na Figura 2. 

3 . 1 . 3 - COMPARAÇÃO DOS DADOS DO VISSR DO SMS-2 , COM AS TEMPERATURAS DO MAR 

Outra carta temática da distribuição de temperatura super 
fieiai da água, na região da central nuclear, foi gerada no Sistema de 
Tratamento de Imagen> Digitais do INPE, como mostra a Figura 5. Uti 1J_ 
zando-se a imagem gerada pelo satélite SMS-2 (09:00h/19/12/80), a carta 
mostra a característica isotirmica da área em estudo. Neste caso, os 
"pixels" (elementos de resolução na Imagem) associados ã água costeira 
mais aquecida variam entre os níveis 67 e 73, o que corresponde a uma 
temperatura média de 22°C, portanto, com ur.a diferença de 5°C daquela me 
dida na superfície. Desde que a correção estimada para a emissivldade 
foi de 0,6°C, a diferença de 4,4°C corresponde ao efeito de absorção da 
coluna atmosférica total. No trabalho sobre os efeitos da atmosfera na 
medição remota da temperatura do mar, Maul e Sldran (1973) observam que 
as diferenças entre as temperaturas real e te obtida por satélite podem 
variar de 2,2°C, para uma atmosfera seca de inverno, até 10,5°C, para 
uma atmosfera úmida tropical no verão; as diferenças para os dados do 
satélite SMS-2 estão dentro desse Intervalo de variação. Na Figura 5,po 
de-se observar ainda que a cobertura de nuvens existente nas vlzinhart 
ças da área estudada impediu que o mapeamento fosse estendido a uma 
maior região. Os dados gerados pelo satélite NOAA-6 foram obtidos eroóV 
bita multo baixa em relação ã costa brasileira e, portanto, de reduzida 
utilidade no estudo realizado. 
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- 13 -

F1g. 5 - Mapa temático da distribuição de temperatura^na ãrea da central 
nuclear, coro base na Imagem do VISSR, do satélite SMS-2. 
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3.2 - EXEMPLO DE ANALISE DE DADOS DO SENSOR AVHRR DO SATÉLITE NOAA PARA 

A MISSÃO ANGRA-01 

Para demonstrar a capacidade do AVHRR do NOAA-7 de detetar 

padrões de descarga térmica de uma usina geradora de energia, foi obtida 

uma imagem de qualidade radiométrica boa, no dia 16/06/81. A escolha do 

AVHRR deve-se ao fato de que sua resolução em área i 100 vezes maior do 

que a do VISSR do SMS-2. 

i 

A imagem AVHRR foi selecionada com base em várias observa 

ções prévias do VISSR (SMS-2), utilizando-se o sistema UAI-1 (Unidade 

Anal Isadora de Imagens - 1) do INPE, o que garantiu condições sem nuvens 

na ãrea de Angra dos Reis. O canal visível durante a passagem do satélj^ 

te tem a capacidade de delinear a localização da terra, ilhas e nuvens 

devido às diferenças de albedo. De importância especial é a diferença em 

albedo (indicada por diferenças em contagem digital) entre nuvens e a su 

perfície do mar sem obstrução. 

Várias áreas de treinamento foram selecionadas na imagem 

(16/julho/1981) para determinar a distribuição dos "pixels" correspondei) 

tes ã superfície do mar. Duas destas áreas são mostradas na Figura 6. 0b 

serva-se no canal visível (canal 1) que a superfície do mar tem um nível' 
de ND < 14 (ND = numero digital) e por isto aparece mais ou menos preto. 

Além disso, este ND de nível crítico será o mesmo para diferentes re 

giões oceânicas com profundidades de pelo menos vários metros e com a 

água livre de sedimentos em suspensão. A ãrea 5 está sem nuvens e a su 

perfície está uniformemente com contagem digital Igual ã 14. A ãrea 3 a m 

têm algumas nuvens tênues e contagem digital entre 14 e 15.0 nível d1gj[ 

tal 14, portanto, i característico de um oceano sem nuvens, quando Ima 

geado pelo AVHRR a bordo do N0AA-7. Este nível varia ligeiramente de um 

satélite para outro, bem como com o tempo de operação contínua do sensor. 
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Fig, 6 - Histograma de frequincia das areas testes 5 (lado esquerdo) e 3 
(lado direito), como mostradas na Figura 7, sendo que os dados 
do canal visTvel são mostrados acima e os dados Infravermelho £ 
baixo. "" 



- 16 -

Imagens do visível (canal 1) e do infravermelho (canal 4) da 

zona costeira são mostradas nas Figuras- 7 e 8. As tonalidades azuis da 

Figura 7 na parte mais oceânica indicam pequenas diferenças em albedo 

devido ã presença de nuvens, bruma, etc. Os quadrados são ãreas testes 

utilizadas para determinar características estatísticas mostradas na Fj^ 

gura 6. A Figura 8 ê similar ã Figura 7, mais ampliada duas vezes. A e£ 

cala cinza na água representa diferenças de temperatura de somente aj[ 

guns graus. As ãreas testes mostradas na Figura 7 foram utilizadas como 

base para a determinação dos níveis de cinza das Figuras 9 e 10. A área 

na Figura 9 é a mesma da Figura 7, mas com uma resolução espacial duas : 

vezes maior. A Ilha Grande está na parte superior ã esquerda do campo de 

visada.A falsa cor na Figura 10 ê utilizada com oito níveis digitais d± 
ferentes (temas) para mostrar detalhes na zona costeira. As temperaturas 

das águas superficiais associadas com níveis digitais são mostrados na 

Figura 12. A Figura 7 mostra que a área da usina estava sem nuvens quan 

do o satélite passou; somente nas áreas testes 3, 6 e 7 observaram-se nu 

vens tinues ou bruma. As Figuras 7 e 8 do canal Infravermelho, ampliadas 

duas vezes, mostram que a água quente estende-se para sul e oeste da Ilha 

Grande e também está presente na água mais protegida próxima ã localiza^ 

ção da usina. Um valor ND>15 foi utilizado então para delinear as ma£ 

gens terra/mar e as nuvens para a imagem de 16 de julho na área de estu 

do (Figura' 7). As margens terra/mar, baseadas na carta náutica n9 23900 . 

da DHN, foram superímpostas nas Figuras 7 e 8 como uma ajuda na identify 

cação de características geográficas. Em aqueles casos onde onívelND>15 

(por exemplo na Baía de Guanabara), podem existir sedimentos em suspen 

são, neblina ou uma quantidade apreciável de *>ruma atnosférica presente. 

Aqueles "pixels" > 15 foram utilizados para "alarmar" os correspondentes 

"pixels" termais no canal termal (Figura 8) onde os "pixels alarmados" 

podem estar termalmente contaminados ou representar terra, neblina, etc. 
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Fig. 7 - Canal visível (canal 1) da Imagem do AVHRR do dia 16 de julho 
de 1981, com Angra dos Reis no centro da fotografia. 
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Fig. 8 - Canal Infravermelho Ccanal 4} da Imagem do AWRR do dfa 16 de 
julho de 1981, com a Ilha Grande perto do centro da fotografia 
e a usina localizada ligeiramente na parte oeste da Ilha. 
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F1g. 9 - Canal visTvel (canal 1} *> sistema AVHRR a bordo do satélite 
NOAA-7. 
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Fig. 10 - Canal Infravermelho (canal 4) do sistema AVHRR a bordo do sate 
lite M0AA-7, ton aumento de duas vezes na resolução espacial. 
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Mapas detalhados de 65 cm por 65 cm podem ser produzidos 

na impressora oo Sistema 1-100 (Computador PDP-11/45), e como exemplo 

mapas digitais que correspondem ãs Figuras 9 e 10 são mostrados nas Fj[ 

guras 11 e 12. A altitude do satélite ê de 850 km aproximadamente. 0 in 
tervalo digital 0 - 1 4 claramente representa água sem obstrução, com 

baixo albedo; o intervalo digital 15 - 255 representa a interface terra/ 

mar e também a terra. São dados os níveis digitais e as temperaturas e± 

timadas da superfície do mar, para escalas de cinza na Figura 12. A re 

solução tottl contida na carta original permite uma fácil comparação dos 

"pixels" do satélite com dados superficiais. Para a copia impressa orj^ 

gina'i, cada "pixel" (1 km aproximadamente) tem 2,5 mm aprox1madamente,su 

fidente para fazer comparações detalhadas com observações de verdade 

terrestre. A carta DHN foi utilizada para definir a localização das mar 

gens costeiras e de ilhas em geral, para o traçado razoavelmente exato 

do sistema geográfico de coordenadas. A "estrela" em 23°00'S, 44°23'W 

indica a área a ser mais afetada pel» descarga térmica, e o quadrado in 

dica do representa uma estimativa da área que será geralmente afetada, 

quer dizer, uma elevação de pelo menos uma contagem digital (0.6-0.7°C). 

Água quente estendendo-se para sul e oeste de Ilha Grande é facilmente 

Identificável na Figura 12. Espera-se que condições orbitais e de cober; 

tura de nuvens permitam o uso de imagens de qualidade similar para fu 

turas missões Angra. 

Considerando-se a area do Saco Piraquara de Fora, quatro 

"pixels" cobrem com água. A área Imediata no canal até Baía da Ribeira 

ou Baía da Ilha Grande conteria mais ou menos 30 "pixels".Resultados do 

modelo Indicados no Relatório Furnas (FURNAS, 1979) sugerem uma . eleva 

ção de 3°C na temperatura da água, na entrada de Piraquara de Fora; no 

interior do Saco a temperatura pode ter até 7°C acima da água circundan 

te. Esta água aquecida estará representada por valores dos "pixels" de 

5 - 1 1 níveis digitais diferentes da temperatura da água ambiental e por 

Isto facilmente detetãveis com a sensibilidade do sensor AVHRR a bordo 

do Satélite N0AA-7. Normalmente a temperatura deveria diminuir devido i 

mistura turbulenta no canal, além do lo^l imediato da descarga, e o que 

se espera é que a água parcialmente misturada, estará todavia sufi eie^ 
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temente mais quente que as temperaturas do mar circundante, de modo a s£ 

rem detetãveis a alguns quilômetros da entrada do Saco. Avaliações mais 

detalhadas da capacidade do AVHRR, para detetar padrões de descargas te£ 

mais, sÕ serão possíveis quando a usina começar descarregar água do s\s 

tema de esfriamento. Precisa-se de mais informações de distribuições t€£ 

mais superficiais pre-operacionais, durante os testes cíclicos do reator, 

para estabelecer uma melhor base para a avaliação das mudanças a serem 

observadas depois que a usina comece sua fase operacional. 

Uma comparação entre a imagem de 16 de julho de 1981 do 

NOAA-7 com o Atlas Oceanografia» de Inostroza e Maluf (1978) foi feita 

para os dados históricos do mês de Julho. A imagem do NOAA-7 é classifica 

da como pertencendo à plataforma no Atlas. 0 Atlas mostra temperaturas 

máximas e mínimas no intervalo de 22.10°C ate 16.73°C com uma média de 

20.26°C. A imagem AVHRR de 16 de Julho mostra um intervalo de temperatu 

ra de 23.2° - 15.6°C. A água perto de Plraquara de Fora mostra dois ní 

veis digitais correspondendo a 20.6 - 21.9°C. Embora o nível de ND • 79 

tenha sido incluído (23.2°C), somente um número muito pequeno destes 

"pixels" de temperatura mais alta foi observado localizando-se em ãreas 

costeiras isoladas. 0 intervalo efetivo de temperatura para a imagem de 

16 de Julho, então, foi de 15.6 - 22.5°C, o qual concorda bem com os va 

lores climatolõgicos dados por Inostroza e Maluf (1978). 

Embora tenha sido realizada pouca pesquisa oceanogrãfica 

além da entrada do Saco Plraquara de Fora, nos canais que conduzem ã 

BaTa de Ilha Grande e no seu interior, dois estudos são mencionados. M_ 
randa et ai11 (1977) Informam que resultados da missão feita durante Ju 

nho de 1975 mostram que a temperatura superficial na parte norte de Ilha 

Grande, foi de 21 - 22°C. Mudanças na temperatura superficial foram meno 

res que 0.5°C, quando atravessaram-se frentes de sallnldade. A sallnldade 

variou entre 35% até 35.3Í com mudanças localizadas de 0.3% em somente 

5 km de distância horizontal. Tais gradientes indicam que a interface en 

tre éguas costeiras e Interiores são multo bem definidas. 
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Trabalhos detalhados para estudar a circulação na área de 

Ilha Grande começaram numa missão feita em Junho de 1976 (Ikedae Steven 

son, 1980). Séries de tempo na medição das correntes foram feitas em três 

estações oceanogrãficas fixas. As medições feitas na estação n9 3 são 

aqui considerados porque a estação esteve localizada somente IS km ao 

sul e 5 km a leste do Saco Piraquara de Fora. As correntes foram medidas 

nas profundidades de 6 m (camada superficial) e 20 m (camada de fundo). 

O movimento superficial de 9 cm/seg aproximadamente foi para o norte (p£ 

ra Ilha Grande) e para o nordeste a 20 metros. A circulaçãofoi geralmeji 

te no sentido horário, seja nos 10 m superficiais ou nos 20 m de profun 
didade. Fortes pulsações de uma duração de 10 - 20 minutos ocorreram a 

intervalos de 1 hora aproximadamente. São, entretanto, necessárias medj^ 

ções adicionais nos canais a oeste e ao norte da Ilha da GipÕla para de 

terminar mais exatamente as características da circulação superficial. 

4. CONCLUSÕES 

Numa analise preliminar da missão ANGRA 01, podem ser ev£ 

denciadas as seguintes conclusões: 

1) 0 campo de temperatura superficial da água do mar nas vizinhan 

ças da Central Nuclear, estudado durante o experimento, êrelate 

vãmente 1sotérmico t27,0°C), devendo ser alterado pela grande 

quantidade de água aquecida, proveniente do sistema de refrige 

ração do reator. 

2) Ainda que a área estudada esteja situada em uma região de relê 

vo movimentado, o método de navegação com pontos de controle fo 

togrãficos mostrou-se bastante eficiente para a aquisição eare 

cuperação dos dados de temperatura radiométrlca. 

3) A correção da temperatura radiométrlca, devido 2 absorção atmos 

férica, foi da ordem de -0,1°C; entretanto, valores mais eleya 

dos podem ser encontrados, e, nesse sentido, é desejável que nos 

próximos experimentos um perfil de sondagem seja realizado entre 

os nTvels de 150 a 7000 m. 
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4) As diferenças entre as temperaturas medidas na superfíciee as me 

didas com o PRT-5 oscilaram em torno de 0,6eC e apresentam boa 

concordância com o valor estimado, com base nos efeitos de abso£ 

ção da atmosfera e da emissividade da água. 

5) Os dados de temperatura obtidos através do VISSR do satélite 

SMS-2 apresentaram-se 5oC menores que os obtidos na superfície. 

Esse "offset", devido aos efeitos da absorção atmosférica e de 

emissividade da água, mostrou-se bastante razoável, quando compa 

rado com os valores previstos na literatura. Ainda que a cobertu 

ra de nuvens existentes nas vizinhanças da área do experimento te 

nham limitado a sua utilização, estes dados apresentam boa potejn 

ei ai idade para a realização de um mapeamento térmico mais abra]) 

gente, na região da central nuclear. 
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