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RESUMO

Os eventos externos são aqueles que se originam fora do sítio e cujos efeitos nas
Usinas Nucleares devem ser considerados. Tais eventos podem ser de origem natural ou
induzidos pelo homem e devem ser identificados e selecionados para os propósitos de
projeto durante o processo de avaliação do local.

Este trabalho mostra que os subtrópicos e as latitudes medias da América do Sul são
regiões propícias ao desenvolvimento de sistemas convectivos de tempo severo. No
Brasil, os eventos de tornados estão se tornando mais freqüentes, contudo não existe
procedimento para uma documentação sistemática de tempo severo. A informação é
dada somente por alguns pesquisadores e por jornais. Como o vento extremo pode afetar
a integridade estrutural de edifícios ou o diferencial de pressão pode afetar os sistemas de
ventilação, nossa preocupação é com a segurança das Usinas Nucleares e para isto são
mostradas as recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica, da NRC e da
CNEN e também um levantamento dos dados de tornados no Brasil é feito.



ABSTRACT

An External Event is an event that originates outside the site and whose effects on the
Nuclear Power Plants (NPP) should be considered. Such events could be of natural or
human induced origin and should be identified and selected for design purposes during the
site evaluation process.

This work shows that the subtropics and mid latitudes of South America east of the
Andes Mountain Range have been recognized as prone to severe convective weather. In
Brazil, the events of tornadoes are becoming frequent; however there is no
institutionalized procedure for a systematic documentation of severe weather. The
information is done only for some scientists and by the newspapers. Like strong wind can
affect the structural integrity of buildings or the pressure differential can affect the
ventilation system, our concern is the safety of NPP and for this purpose the
recommendations of International Atomic Energy Agency, Nuclear Regulatory Commission
and Comissão Nacional de Energia Nuclear are showed and also a data base of
tornadoes in Brazil is done.

1. INTRODUÇÃO



1.1 O PROBLEMA

Nesta dissertação, serão considerados os FMEs relativos somente a tornados, dada a

maior incidência de tornados no Brasil. A recente ocorrência excepcionalmente atípica de

um furacão, o furacão Catarina, no sul do país em março de 2004, também será

mostrada.

A ocorrência cada vez mais freqüente de Fenômenos Meteorológicos Extremos

(FMEs) no Brasil implica na necessidade da análise de sua relevância em relação à

segurança do projeto de instalações industriais de porte, particularmente aquelas nas

quais a perda da integridade estrutural possa significar um aumento inaceitável de risco

socioambiental, e cujo evento na área de influência da instalação acarretaria em danos

severos a trabalhadores, população e meio ambiente. Esse é o caso de uma usina

nuclear de potência como as que temos no município de Angra dos Reis, RJ, sítio de

Itaorna.

Os fenômenos naturais, mesmo aqueles associados a pequenas probabilidades de

ocorrências, como é o caso dos FMEs como tornados, ciclones tropicais e tempestades,

são considerados no projeto de instalações nucleares de forma incipiente, sem que essa

questão influencie de forma relevante os níveis de segurança adotados ou as exigências

dos órgãos reguladores quando das solicitações de licença de construção e operação. No

entanto, na análise de segurança destas instalações, como veremos adiante, seria no

mínimo adequado o levantamento dos FMEs que ocorreram na região proposta da

instalação e, dependendo do risco associado, considerá-los nas determinações de base

de projeto assim como evento iniciador nas diversas Análises Probabilísticas de

Segurança (APS níveis 1, 2 ou 3).

O Safety Guide N NS-G-3.4, “Meteorological Events in Site Evaluation for Nuclear

Power Plants”, publicado pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA b, 2003),

recomenda que valores extremos das variáveis meteorológicas e dos fenômenos

meteorológicos raros, bem como suas taxas de ocorrência, sejam levantados e estudados

no processo de seleção do local e, se for o caso, incluídos de forma adequada no projeto

e análise de segurança da instalação, de modo a demonstrar que ela é capaz de resistir

aos efeitos desses fenômenos sem a perda da suas funções de operação e de

segurança.

O Brasil é um país de dimensões continentais que apresenta grande diversidade

fisiográfica e a ocorrência de eventos meteorológicos extremos é ainda pouco estudada.



1.2 HISTÓRICO

As discussões sobre possíveis ocorrências de episódios tornádicos no território

brasileiro começaram a surgir somente no fim da década de 1980. O registro da

ocorrência de FMEs aumentou dramaticamente a partir dos anos de 1990.

DYER (1991; 1994) registrou 24 rastros de tornados através de fotografias aéreas e

imagens de satélites entre 1965 e 1970, dos quais oito ocorreram em território brasileiro.

NECHET (2000; 2002) catalogou 20 ocorrências de tornados no Brasil até 1999, por meio

de relatos de jornais, revistas e depoimentos, com intensidades variando de F0 a F21.

MARCELINO (2004) fez um levantamento de 20 ocorrências de tornados no Brasil entre

os anos de 1923 e 2002, além de 23 episódios em Santa Catarina em 25 anos, sendo que

15 destes foram confirmados como tornados e oito considerados como possíveis

ocorrências.

NASCIMENTO e MARCELINO (2005) estudaram dois tornados que aconteceram em

janeiro de 2005 em Criciúma, SC. No dia 24 de maio de 2005, o tornado que atingiu

Indaiatuba, no estado de São Paulo foi classificado como F3 estando entre os mais

intensos registrados no Brasil, o que significa ventos superiores a 251 km/h (HELD et al.,

2006). No verão de 2006 foram registrados tornados nos Estados do Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amapá (CUSL, 2006).

O aumento do registro de ocorrências dos FMEs no Brasil pode ser atribuído, em

parte, ao crescimento generalizado da rede nacional de notícias por todo o país, que vem

divulgando informações sobre a ocorrência destes fenômenos no Brasil e no mundo,

elevando a consciência da população em relação a esta matéria. Além disso, a crescente

ocupação demográfica de áreas do território nacional, antes despovoadas, tem

possibilitado uma melhor identificação da ocorrência desses eventos, principalmente em

função dos danos e prejuízos causados. A coordenadora-geral do Centro de Previsão do

Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) Maria Assunção da Silva do Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE) ratifica esta afirmativa: “Na medida em que vai aumentando a

população e diminuindo os espaços vazios do Brasil, os tornados passam a ser mais

vistos” (JORNAL DA CIÊNCIA, 2005). O barateamento dos dispositivos eletrônicos de

transmissão e registro de imagens também tem contribuído para uma maior divulgação;

hoje existem muito mais pessoas e organizações com câmeras fotográficas e filmadoras

digitais espalhadas que captam imagens dos FMEs, como o caso do tornado F3 de



Indaiatuba.

No entanto, alguns pesquisadores não possuem a mesma linha de pensamento,

afirmando que nos últimos anos houve realmente um aumento na freqüência dos tornados

no Brasil. Para Ana Maria da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a freqüência dos

tornados no Brasil, não só em Santa Catarina, está aumentando, embora ainda não haja

explicação para isso. Ela cita alguns casos registrados pelo Instituto de Pesquisa

Meteorológicas (IPMet): “Um deles ocorreu em 30 de setembro de 1991, na região de Itu,

depois veio outro em 14 de maio de 1994, que causou grandes danos em Ribeirão Preto”

(JORNAL DA CIÊNCIA, 2005). Outro que defende esta idéia é o agrometerologista Hilton

Silveira Pinto, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que informa que o

número de tornados está de fato aumentando no Brasil (JORNAL DA CIÊNCIA, 2005). Ele

não tem números específicos sobre o fenômeno, mas vem acompanhando desde 1985 a

ocorrência de temporais no Estado de São Paulo, dos quais podem surgir tornados.

Um aumento global da ocorrência de furacões também tem sido observado. Somente

no ano de 2003, a Organização Meteorológica Mundial divulgou que durante a estação de

furacões atlânticos se formaram 16 tempestades que mereceram destaque, sendo bem

superior à média de 9,8 do período 1944-1996, estando em concordância com o aumento

significativo do número anual de sistemas tropicais desde os meados da década de 1990.

A ausência do fenômeno El Niño no Pacífico contribuiu com a atividade da estação de

tempestades. Sete das tempestades foram classificadas como furacões, sendo três delas

superior ao nível 3 na escala Saffir-Simpson (OMM, 2004). Em 2005, foram registrados

seis furacões atlânticos, merecendo destaque o Katrina, ocorrido em 29 de Agosto de

2005 na região litorânea do sul dos Estados Unidos, onde os ventos alcançaram mais de

280 km/h e causaram grandes prejuízos, especialmente na região metropolitana de Nova

Orleans, onde mais de um milhão de pessoas tiveram que ser evacuadas (NOAA, 2005).

É importante destacar que no Brasil, nos dias 27 e 28 de março de 2004, o Furacão

Catarina atingiu a costa sul do estado de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul,

tornando-se conhecido nacional e internacionalmente pela destruição causada, e por

caracterização ter sido alvo de polêmica. O fenômeno, raro no Brasil, causou divergências

entre os meteorologistas. O Furacão Catarina será mostrado com maiores detalhes na

seção 2.2.1

Portanto, com os registros dos fenômenos meteorológicos extremos no Brasil se

tornando cada vez mais freqüentes, espera-se que este trabalho demonstre a

                                                                                                                                                                 

1 A escala de intensidade é explicada no capítulo 2.



necessidade de considerá-los nas etapas de licenciamento das instalações nucleares no

Brasil.

1.3 OBJETIVO

Geral

Analisar a pertinência de considerar os tornados (FME) na análise de segurança das

instalações nucleares no Brasil.

Específicos

• Reunir organizadamente as ocorrências de tornados no Brasil.

• Verificar a importância no processo de licenciamento de instalações nucleares.

1.4 IMPORTÂNCIA

Os fenômenos atmosféricos extremos, assim como as chuvas intensas, os vendavais,

as chuvas de granizo e estiagens, podem ocorrer em diferentes partes do globo,

causando sérios danos sócio-econômicos.

Apesar dos FMEs ocorrerem com menos freqüência quando comparados aos outros

fenômenos meteorológicos, pode ser de grande importância considerá-los no projeto das

instalações nucleares, principalmente em virtude de sua capacidade destrutiva que pode

atingir grandes proporções.

No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países, os Serviços

Meteorológicos não registram todas as ocorrências, ficando estas somente à mercê da

imprensa e de iniciativas individuais de cidadãos da população. A carência de

informações fornecidas por órgãos oficiais dificulta a sua utilização nas

análises/avaliações de segurança das instalações nucleares.

1.5 JUSTIFICATIVA



A grande maioria dos trabalhos apresentados na literatura técnica sobre tornados no

Brasil restringe-se ao âmbito das ciências meteorológicas, econômicas e jornalísticas,

onde o foco é basicamente direcionado à compreensão do cenário meteorológico e das

condições atmosféricas preexistentes que propiciaram a ocorrência de um dado evento

particular e os danos materiais associados. A consideração dos efeitos associados aos

tornados não é preconizada nas normas técnicas e nos padrões em vigor no país para o

projeto e construção de estruturas civis. Em conseqüência, surge a necessidade de uma

melhor caracterização desses fenômenos no território brasileiro, para sua adequada

consideração no projeto de instalações de alto potencial de impacto socioambiental.

Muitas são as conseqüências dos FMEs na vida do ser humano no que diz respeito a

vários aspectos: materiais, socio-econômicos, psicológicos, entre outros. Vários

pesquisadores têm procurado buscar soluções para minimizar esses danos, na maioria

das vezes, irreparáveis.

Por isso, é premente o estudo da influência dos FMEs na  segurança das instalações

nucleares no país, haja vista o potencial de danos que um acidente em conseqüência de

um FME pode ocasionar à população.

Em conseqüência disso, uma outra observação importante é que a base de dados

elaborada nesta dissertação para atingir seus objetivos suprirá uma importante lacuna,

considerando-se que os Serviços Nacionais de Meteorologia não assumem como prática

até o presente registrar de forma adequada esse fenômenos. Ela possibilitará, entre

outras coisas, verificar a adequação da consideração desse fenômeno nas análises e

avaliações de segurança das instalações nucleares atuais e futuras no Brasil.



1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação possui cinco capítulos:

O primeiro capítulo constitui esta Introdução. O segundo descreve a conceituação dos

FME, a caracterização e a classificação dos tornados. É feita uma revisão sucinta de

alguns tornados ocorridos no mundo e as opiniões de alguns pesquisadores sobre as

regiões de maior ocorrência de tornados no Brasil também são mostradas. Neste mesmo

capítulo será apresentada a diferença entre ciclones extratropicais, que ocorrem nas

latitudes médias do Brasil, e os ciclones tropicais ou furacões, merecendo destaque o

Furacão Catarina ocorrido em 2004.

No terceiro capítulo são apresentadas as principais normas e regulamentos

internacionais e nacionais que consideram os FME nas instalações nucleares.

O quarto capítulo consiste no levantamento e interpretação dos dados.

O quinto capítulo apresenta a conclusão deste trabalho.

Apêndices:

O Apêndice 1 mostra a base de dados de ocorrências de tornados no Brasil.

2 CONCEITUAÇÃO DOS FENÔMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), no Safety Guide Nº. NS-G-3.4,

intitulado “Meteorological Events in Site Evaluation for Nuclear Power Plants”, (IAEA b,

2003) recomenda que sejam considerados na avaliação de segurança das Instalações

Nucleares os valores extremos das variáveis meteorológicas, bem como os parâmetros

associados aos fenômenos meteorológicos raros, para que estes forneçam subsídios na

avaliação de risco dessas instalações.

Os valores extremos das variáveis meteorológicas, tais como temperatura do ar,

precipitação e velocidade do vento, são medidos rotineiramente por uma rede de

estações de superfície e pelos serviços meteorológicos internacionais, nacionais e locais,

públicos ou privados. A definição do ambiente meteoro-climatológico do local da

instalação é descrito utilizando-se a série histórica dos dados coletados em estações

meteorológicas vizinhas e em sensores meteorológicos específicos instalados no próprio

sítio. Para que os dados estejam padronizados, ou seja, coerentes com aqueles obtidos

de outros locais, é necessário seguir as especificações para instalação dos instrumentos

obtidas nas publicações da Organização Meteorológica Mundial − OMM − e de outras

normas aplicáveis. Os valores extremos dessas variáveis, associados à probabilidade

anual de serem excedidos, são derivados dessas medidas (IAEA b, 2003).

Devem ser também considerados na avaliação de segurança o potencial de

ocorrência de tais fenômenos meteorológicos raros, como tornados, ciclones tropicais e

raios. Os instrumentos usados para medidas de rotina dificilmente conseguem registrar de

forma adequada as características desses fenômenos, por serem complexos e por muitas

vezes danificarem os instrumentos convencionais de medida. Assim, os valores de

intensidade são representados por suas características qualitativas, associando-se o dano

deste fenômeno a parâmetros físicos quantitativos como a velocidade do vento.

O aumento na ocorrência de tempestades convectivas severas no Brasil,

caracterizadas por produzir grandes granizos (≥ 2 cm de diâmetro), vendavais intensos e

tornados, tem demonstrado que os fenômenos meteorológicos raros ocorrem no Brasil,

contrariando o que era anteriormente considerado (NASCIMENTO, 2005).

Esta dissertação dará ênfase aos tornados, que apesar de ocorrerem numa escala

local, dependendo de sua intensidade, podem causar danos irreparáveis às estruturas, e

freqüentemente deixam um rastro de destruição e morte por onde passam. A sessão

seguinte apresenta a caracterização e classificação dos tornados, assim como, uma

revisão na distribuição dos tornados ocorridos no Brasil e no Mundo. Neste capítulo

também é discutida a diferença entre o ciclone extratropical, que ocorre com certa

freqüência nas latitudes médias do Brasil, e o tropical, para esclarecer melhor a



ocorrência do primeiro furacão registrado no Hemisfério Sul, o Furacão Catarina, ocorrido

na costa do estado de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul em março de 2004.

2.1 TORNADOS

A palavra tornado vem da palavra espanhola tornada, que significa tempestade. Os

tornados surgem de uma pequena fração da energia liberada numa tempestade. O que os

torna perigosos é o fato de sua energia estar concentrada numa pequena área. No

entanto, a ciência ainda não entende completamente como parte da energia da

tempestade, se concentra, às vezes, numa região do espaço tão pequena quanto um

tornado, com cerca de 100 metros de diâmetro, quando comparado, por exemplo, com os

furacões, que possuem dimensões maiores que 100 km.

A comparação espacial e temporal dos fenômenos meteorológicos é adotada em

meteorologia para favorecer a identificação e interpretação dos movimentos atmosféricos,

uma vez que estes são considerados como superposições de fluxos independentes e

ocorrerem em um espectro muito amplo, desde vórtices turbulentos à circulação média

zonal que envolve a atmosfera inteira.

Na escala espacial, os movimentos atmosféricos variam de milímetros a centenas de

quilômetros e a escala temporal considera fenômenos com a duração desde minutos até

semanas. A TAB 2.1 mostra vários tipos de movimentos classificados pela escala

horizontal para uma região espectral de 10-7 a 107 m (HOLTON,1992).

TAB.2.1 Escala de Movimentos Atmosféricos

Tipos de Movimento Escala Horizontal (m)

Livre caminho médio das moléculas 10-7

Vórtices turbulentos instantâneos 10-2
 - 10-1

Pequenos vórtices 10-1
 - 1

Tempestades de areia 1 - 10

Rajadas 10 - 102

Tornados 102

Nuvens Cumulonimbus 103

Frentes e linhas de instabilidade 104
 - 105

Furacões 105

Ciclones Sinóticos 106



Ondas planetárias 107

Em meteorologia as escalas de movimento atmosférico são divididas em três classes

principais: sinótica, mesoescala e microescala ou escala local. Estas escalas são

baseadas na abrangência horizontal e na duração dos fenômenos. Entretanto, alguns

autores adotaram inúmeras subdivisões dessas escalas, como pode ser visto na FIG. 2.1

(ANTHES, 1997). Isso causa freqüentes controvérsias quanto aos limites espaciais e

temporais de alguns fenômenos meteorológicos.



FIG. 2.1 As escalas meteorológicas.

A questão de escala é importante devido às diferentes influências de fenômenos

específicos em cada uma das escalas como mostra a FIG. 2.2 (AIR QUALITY

METEOROLOGY, 2000). Por exemplo, na escala sinótica a força de Coriolis é muito

importante, devido à magnitude dos fenômenos. Nesta escala acontecem fenômenos

meteorológicos como frentes, furacões, ciclones extratropicais, entre outros; com a

duração de dias ou semanas. Alguns autores classificam os fenômenos maiores que

10.000 km como pertencentes à escala planetária ou global, onde ocorrem as correntes

de jato e as ondas longas fundamentais na determinação das características sazonais

(ANTHES, 1997).



Na mesoescala, estão as nuvens do tipo cumulus, turbulência de céu claro, jatos em

baixos níveis, bandas de tempestades, brisa marinha e circulações forçadas por aspectos

urbanos. Esta escala tem uma abrangência entre 1 km e 100 km, e ocorrem fenômenos

com períodos de minutos a dias. Para muitos fenômenos existe uma interseção entre a

mesoescala e a microescala (LIMA, 2004).

Na microescala, ou escala local, ocorrem os fenômenos que possuem variações

espaciais de 1 m até pouco mais de 1 km, e uma escala de tempo de poucos minutos.

Inclui fenômenos como turbulência, plumas e pequenos redemoinhos, freqüentemente

chamados de vórtices turbulentos, que são fortemente afetados pelas condições locais,

tanto pela rugosidade do terreno quanto pela temperatura. A força de Coriolis não é

importante nesta escala. Os tornados e as trombas d´água ocorrem na microescala de

100 m a pouco mais de 1 km (ANTHES, 1997).

FIG. 2.2 Diferentes tipos de escalas meteorológicas .
Apesar de ocorrer na microescala ou escala local, o tornado possui a mais intensa de

todas as circulações atmosféricas, mas com duração de somente alguns minutos.

Entretanto, sua origem acontece na mesoescala, pois se desenvolve a partir das

tempestades, mais freqüentemente nas grandes tempestades que recebem o nome de

supercélulas. Com os tornados, também podem ocorrer vendavais, precipitações

pluviométricas intensas e granizos. As precipitações intensas podem ocasionar



enchentes, enxurradas e deslizamentos e, quando atingem áreas urbanizadas, podem

causar grandes prejuízos à sociedade (MARCELINO, 2004).

Somente em 1949, Edward M. Brooks da Universidade de St. Louis descobriu,

examinando como a pressão do ar variava nas estações meteorológicas próximas aos

tornados, que estes se formam normalmente dentro de grandes massas de ar em rotação

conhecidas como mesociclones. Em 1953, um mesociclone apareceu na tela do radar da

estação de Urbana III, com um formato de gancho no lado sudoeste do radar. Como a

chuva reflete as microondas emitidas pelo radar, a forma de gancho indicou que a chuva

estava sendo puxada para dentro de uma “cortina” de chuva que girava ciclonicamente.

Em 1957, T. Theodore Fujita, da Universidade de Chicago, examinou fotografias e filmes

tirados por residentes locais da base e redondezas de uma tempestade tornádica em

Dakota do Norte e descobriu que uma torre inteira da nuvem estava girando

ciclonicamente. Em 1964, Keith A. Browning, um meteorologista britânico visitando o

National Severe Storms Project, precursor do National Severe Storms Laboratory (NSSL),

colocou lado a lado várias imagens precisas de radar contendo tempestades tornádicas,

onde percebeu que a maioria dos tornados é gerada dentro de grandes tempestades ou

supercélulas (SCIENTIFIC AMERICAN, 1995).

No fim da década de 1970, dois peritos nos EUA, Allan Pearson e T. T. Fujita,

descobriram estudando tornados que 85% das mortes em decorrência dos tornados eram

causadas por menos de 2% dos maiores tornados ocorridos (BATTAN, 1979). Pearson

classificou entre 5% e 10% das tempestades severas ocorridas nos EUA (cerca de

50/ano) como maxi-tornados. Fujita conclui que dentro de um tornado existem ainda giros

(vórtices) menores e intensos denominados vórtices de sucção com diâmetros de cerca

de 10 m. Um maxi-tornado contém vários vórtices de sucção (FIG. 2.3 BATTAN, 1979).



FIG. 2.3 Representação dos vórtices de sucção no to rnado. Elaborado por

T.T. Fujita. Universidade de Chicago.

No início da década de 1990, foram elaboradas diretrizes feitas em conjunto por

pesquisadores do Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) e membros do Grupo

de Trabalho Vento-Tornado, tendo T. Theodore Fujita como integrante (DOE, 1991). O

Grupo de trabalho era formado por especialistas de seis nacionalidades nas áreas de

Engenharia Estrutural, Engenharia do Vento e Meteorologia. Estes formularam um

conjunto independente de diretrizes baseadas em curvas de freqüência do risco de vento-

tornado de um lugar específico e o estado da arte em tecnologia dos mísseis,

provenientes de tornados visando gerar uma aplicação na avaliação de uma resposta

estrutural conservativa e no critério de aceitação.

Outro fato a ser destacado é o curto tempo de formação e desenvolvimento da

tempestade severa que pode ser menor que uma hora ou de apenas algumas horas

dificultando a previsão para o setor operacional (MENEZES, 1997). Como as tempestades

severas podem dar origem a tornados, e devido ao pouco entendimento sobre a formação

dos tornados e pelos processos de desenvolvimento e dissipação dos tornados serem

muito rápidos, esses fatores também geram dificuldades na previsão.

Nos EUA, quando é feita a previsão de que um tornado pode ocorrer nas próximas

horas, o National Severe Storms Forecast Center (NSSFC) emite um alerta de tornado



(tornado watch); se o tornado é observado em uma área ou indicado pelo radar, o

National Weather Service emite um aviso de tornado (tornado warning) (MORAN et al.,

1997).

Experimentos de campo como o VORTEX (Verification of the Origins of Rotation in

Tornadoes Experiment), ocorrido na primavera dos anos de 1994 e 1995, ao sul das

grandes planícies desde o Kansas até o Texas, foram realizados com o intuito de se obter

mais informações sobre como e por que algumas tempestades severas produzem

tornados e outras não. A instrumentação utilizada incluiu aeronaves e veículos acoplados

com diversos instrumentos e radares Doppler para interceptarem as tempestades severas

(FIG. 2.4 UCAR, 2000). As análises dos dados desses experimentos têm acrescentado

informações sobre a origem dos tornados (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2004).

FIG. 2.4 Radar Doppler acoplado ao veículo faz a pe rfilagem de um tornado a

sudoeste de Kansas em 31 de maio de 1995.

Os eventos de tornados são registrados em todos os continentes, com exceção da

Antártica (GOLIGER e MILFORD, 1998; WMO, 1999). Fujita em 1973 estimou a

ocorrência de tornados no mundo para um período de quatro anos (FIG. 2.5; BATTAN,

1979). BROOKS (2004) elaborou uma “climatologia” global entre os anos de 1997 e 1999

dos ambientes atmosféricos favoráveis ao desenvolvimento de tempestades severas e

tornados F2 ou mais fortes, granizos maiores que 5 cm de diâmetro e ventos maiores que

120 km/h (FIG. 2.6). BROOKS et al. (2003) elaboraram uma “climatologia” global dos

ambientes atmosféricos propícios ao desenvolvimento de tempo severo entre 1997 e



1999, utilizando-se perfis verticais atmosféricos disponibilizados pelo projeto reanálise do

National Centers for Environmental Prediction e National Center for Atmospheric Research

dos Estados Unidos da América. BROOKS (2004) utilizando dados de reanálise e

covariância mostrou que existe um ambiente favorável à ocorrência de F2 e F3 no Brasil.

FIG. 2.5 Estimativa da ocorrência de tornados no mu ndo para um período de 4

anos feita por Fujita.

FIG. 2.6 Número estimado de dias por ano com condiç ões propícias para ocorrência

de tempestades severas e tornados (F2 ou mais forte s, granizos com 5 cm de

diâmetro e ventos maiores que 120 km/h), baseado no s dados de reanálises da

NCAR/NCEP de 1997-1999.

No entanto, os EUA são o país mais afetado pela ocorrência de tornados, com uma

média anual de 800 tornados (GOLIGER e MILFORD,1998), sendo a parte central dos



EUA chamada de “Tornado Alley” – “Corredor de Tornados” − devido à alta freqüência

observada naquela região (FIG. 2.7; NOAA, 2006).

FIG. 2.7 Tornado Alley.

2.1.1 CARACTERIZAÇÃO

A Sociedade Americana de Meteorologia define tornado como uma violenta coluna de

ar em rotação em contato com o solo pendente de uma nuvem cumuliforme e,

freqüentemente, mas não sempre, visível como uma nuvem funil (AMS, 2000). Quando os

tornados ocorrem sem uma nuvem funil visível, os escombros na superfície normalmente

indicam a existência de uma circulação intensa em contato com o solo. O vento associado

à coluna de ar em rotação é o responsável pelo dano causado, sendo o movimento do ar

e não a nuvem que constitui o tornado (DOSWELL, 2001).

Os tornados também podem conter vórtices de sucção que são vórtices secundários

menores dentro do núcleo do tornado que giram ao redor do eixo central podendo deixar

trilhas de fileiras circulares. Algumas estruturas na trilha do vórtice de sucção são

danificadas enquanto outras podem ser poupadas (AMS, 2000).

A nuvem funil se forma em resposta ao intenso gradiente de pressão na direção da

borda para o centro. Por causa da rápida queda de pressão, o ar é sugado para dentro da

tempestade, expande e resfria-se adiabaticamente (isto é, a parcela de ar se expande e



resfria, ou se comprime e aquece sem transferência de calor com seus arredores). Se o ar

esfria abaixo do seu ponto de orvalho, a condensação resultante o torna opaco,

aparentando uma nuvem escura que se move sobre o solo suspendendo poeira e

entulhos. Quando o ar dentro da tempestade está relativamente seco, nenhum funil de

condensação se forma porque a queda de pressão não é suficiente para causar o

resfriamento adiabático. Em tal caso, o funil visível é feito somente pelo material

carregado da superfície (LUTGENS e TARBUCK, 1998; MORAN et al., 1997).

Portanto, a pressão no funil do tornado é menor que a pressão atmosférica ao redor.

A FIG. 2.8 mostra as variações da pressão quando o tornado passa próximo a uma

sonda. A pressão dentro de alguns tornados pode ser 10% menor que a pressão

imediatamente fora da tempestade (LUTGENS e TARBUCK, 1998).

FIG. 2.8 A baixa pressão característica no centro d o tornado.

A baixa pressão e os ventos fortes contribuem para a natureza destrutiva do tornado.

Quando ele se movimenta sobre uma construção, a pressão externa diminui rapidamente

e a pressão interna na construção excede a pressão no lado de fora, resultando numa

força de pressão que pode fazer com que a parede e o telhado “explodam” violentamente

(BATTAN, 1979).

O barulho ocasionado pela passagem de um tornado é descrito por algumas pessoas

como a passagem de vários trens nos trilhos, o zumbido de milhões de abelhas ou o vôo

de muitos aviões.
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Os tornados são mais freqüentes no fim da tarde e início da noite, e na primavera e no

verão (BATTAN, 1979). O fator que contribui mais para uma maior freqüência de tornados

na primavera é a instabilidade da camada mais baixa da atmosfera nessa época do ano.

Os dias se estendem, aumentando a insolação e favorecendo o aquecimento do solo. O

calor é transportado do solo para a troposfera (FIG. 2.9 AIR QUALITY METEOROLOGY,

2000). A troposfera superior normalmente retém o ar frio de inverno que permanece

durante a primavera, pois o processo de aquecimento de toda a troposfera é demorado. O

resultado é um gradiente vertical de temperatura que favorece o desenvolvimento das

supercélulas (MORAN et al., 1997).

FIG. 2.9 Variação da temperatura com a altura.

Os tornados se formam em associação com as tempestades severas que produzem

ventos fortes, chuvas fortes (pancadas de chuva) e freqüentemente granizo. O granizo

pode anteceder ao tornado, e geralmente a área onde ocorre será provavelmente a região

onde o tornado irá ocorrer (LUTGENS e TARBUCK, 1998).

Felizmente, menos de 1% das tempestades produzem tornados. Entretanto, é alto o

número monitorado como potencial gerador de tornado. Os meteorologistas ainda não

estão certos sobre o que forma o tornado, mas é evidente que eles são produzidos pela

interação entre as fortes correntes ascendentes da tempestade e os ventos na troposfera.

Avanços na modelagem numérica indicam que muitas variáveis eventualmente produzem



um forte tornado, no entanto esse conhecimento ainda é limitado (LUTGENS e

TARBUCK, 1998).

Como as tempestades severas contribuem para a formação dos tornados, é

fundamental considerar as condições que favorecem a tempestade: a instabilidade, o forte

mecanismo ascendente e a umidade nos médios e baixos níveis da atmosfera.

Uma massa de ar instável quente e úmida próxima ao solo, e relativamente fria e seca

na atmosfera superior, permitirá que o ar que é forçado a subir permaneça nessa

trajetória ascendente. A chegada de uma frente ou corrente orográfica pode forçar o ar

nos baixos níveis a subir (ATKINSON, 1998). Devido à queda da pressão com a altura, as

parcelas ascendem, expandem-se e resfriam-se. A certa altura, estas parcelas tornam-se

frias o bastante para que o vapor d’água comece a se condensar em névoa, formando a

base plana da nuvem (FIG. 2.10) (LIMA, 2004).

FIG. 2.10 Levantamento Orográfico e Levantamento Fr ontal.

O ar mais quente que o ambiente, sobe e ganha aceleração. Quando a condensação

começa, o calor latente de vaporização é liberado e a força ascensional irá fornecer a

aceleração adicional para a subida. A força ascensional é auxiliada pelo calor latente de

fusão liberado quando as partículas de gelo se formam. Como o ar continua ascendendo,

o tamanho das nuvens aumenta (TAB. 2.2 ROGERS e YAU, 1996).

TAB. 2.2 Mudanças de fase da água. Fundamentais par a a

microfísica das nuvens.

Vapor ↔ Líquido (condensação,evaporação)

Líquido ↔ Sólido (congelamento,derretimento)

Vapor ↔ Sólido (deposição,sublimação)



A extensão vertical de uma nuvem convectiva depende do gradiente vertical de

temperatura, da umidade da atmosfera e do tamanho do volume crescente de ar. Se

existe uma inversão de temperatura (FIG. 2.11 LSC 2006), ela pode atuar como uma

barreira estável que impede novas convecções. Em algumas circunstâncias, a corrente de

ar ascendente acelera até atingir a camada estável na base da estratosfera (com altitudes

maiores do que 15 km). Normalmente, as tempestades chegam a 10 km de altura e são

freqüentemente cobertas pelas bigornas das nuvens formadas por cristais de gelo

(BATTAN, 1979).

FIG. 2.11 Inversão de temperatura.

As gotículas de nuvem formam gotículas de chuva por coalescência (ROGERS e

YAU, 1996). A força ascensional das parcelas de ar é parcialmente contrabalançada pelo

próprio peso da água e do gelo. As parcelas perdem momentum na estratosfera, caem,

fluindo para os lados e formando a bigorna das nuvens.

O processo de coalescência envolve a colisão e absorção de gotículas de água

caindo a diferentes velocidades, sendo que as gotículas maiores das nuvens caem mais

rápido do que as menores, contribuindo para que haja colisão. A probabilidade da colisão

depende dos tamanhos das gotículas (FIG. 2.12) (BATTAN, 1979) (ROGERS e YAU,

1996).



 FIG. 2.12 Comparação dos tamanhos das gotas de chu va e nuvem.

A estrutura das correntes ascendentes e descendentes em um processo convectivo,

além de estar relacionada com o tipo de evolução da tempestade, freqüentemente

também implica no grau de severidade e destruição que aquelas podem causar em

superfície. Grande parte dos eventos de ventania associados às tempestades são

provenientes de correntes descendentes num cenário convectivo. Essas correntes

descendentes tanto são geradas por movimentos compensatórios na circulação interna da

tempestade quanto pela evaporação da chuva proveniente do sistema, que provoca um

resfriamento do ar em níveis médios, forçando-o a descer (MENEZES, 1997).

Os sistemas convectivos ocorrem de várias formas. Eles exibem uma área de

precipitação contínua, que pode ser parcialmente estratiforme e parcialmente convectiva.

O cumulonimbus, ou nuvens de tempestade, é uma nuvem convectiva que produz chuva

e relâmpagos. As tempestades são classificadas em termos do número, organização e

intensidade das suas células constituintes. Ocorrem como células isoladas, como

sistemas multicélulas e como supercélulas.

As células isoladas são formadas somente por uma corrente ascendente e uma

descendente, as multi-células possuem várias correntes descendentes e ascendentes e

as supercélulas são tempestades que possuem um forte movimento ascendente que

causam condições devastadoras de tempo, incluindo os tornados.

2.1.1.1 CÉLULAS ISOLADAS



Os sistemas convectivos, conhecidos por tempestades em cumulonimbus isolados,

ocorrem tipicamente no período de verão em virtude de circulações locais em

mesoescala, formando-se com mais freqüência próximos às encostas de montanhas.

Esses sistemas possuem tempo de vida curto, entre 30 e 50 minutos de duração, sendo

de difícil previsão e detecção. O radar meteorológico é praticamente a única ferramenta

capaz de identificá-los. Mesmo com tempo de vida curto, podem ocasionar intensa

precipitação.

Uma característica importante do cumulonimbus é a forma de bigorna, com a porção

superior composta de gelo, enquanto sua porção inferior exibe a forma de uma torre. O

estágio de desenvolvimento da nuvem é caracterizado por movimentos ascendentes

conforme mostrado na FIG. 2.13 (LSC, 2006).

FIG. 2.13 Célula convectiva isolada em estágio de d esenvolvimento.

Ao atingir os níveis médios mais secos, ocorre o processo de evaporação e

resfriamento do ar. Este, por estar mais denso, passa a ter movimento descendente,

atingindo a superfície em forma de rajadas de vento, como apresentado na FIG. 2.14

(LSC, 2006).



FIG. 2.14 Nuvem em estágio de maturidade.

Depois de algum tempo, a nuvem atinge a etapa de dissipação, como se observa na

FIG. 2.15 (LSC, 2006). Cessando a provisão de água, a intensidade da chuva diminui e a

nuvem dissipa-se. Nos baixos níveis pode desfazer-se em porções irregulares, enquanto

no topo dá origem, freqüentemente, a nuvens cirriformes (HASTENRATH, 1991).

FIG. 2.15 Etapa de dissipação.



2.1.1.2 MULTICÉLULAS

Um outro tipo de tempestade severa é a chamada de Multicélula, tipicamente

composta de duas a quatro células que podem encontrar-se em diferentes estágios de

evolução. Alguns estudos se referem aos cumulus congestus periféricos (FIG. 2.16

INMET, 2005) como nuvem-alimento, pois se deslocam em direção ao sistema de

tempestade e se fundem com a célula-mãe.

FIG. 2.16 Nuvem do tipo cumulus congestus.

A maioria das precipitações de granizo é gerada em tempestades de várias células,

cada uma com um ciclo de vida de 45 a 60 min. O sistema de tempestade pode ter várias

horas de duração. Sistemas de multicélulas (FIG. 2.17 LSC, 2006), onde as correntes

ascendentes atingem de 25 a 35 m/s, produzem pedras de gelo do tamanho de uma bola

de golfe. Elas ocorrem onde há instabilidade atmosférica e intenso cisalhamento vertical

(FIG. 2.18 WEATHERQUESTIONS, 2006).



FIG. 2.17 Esquema de uma Multicélula

FIG. 2.18 Tipos de cisalhamento vertical.

2.1.1.3 SUPERCÉLULAS

Outro tipo de estrutura de cumulonimbus é a tempestade de supercélula, muito mais

rara e violenta (FIG. 2.19 NSSL, 2005). As tempestades associadas às supercélulas são

conhecidas pela ocorrência de granizos e tornados.

Embora esse tipo de tempestade tenha aproximadamente o mesmo tamanho de uma

tempestade multicelular, sua estrutura, movimentos do ar e processos de precipitação são

dominados por um único sistema de circulação na escala da tempestade, consistindo de

um gigante par de corrente ascendente e descendente, recebendo, portanto, o nome de

supercélula (FIG. 2.20 LSC, 2006).



FIG. 2.19 Estrutura de uma tempestade do tipo super célula.

FIG. 2.20 Esquema de uma supercélula.

O seu alto nível de organização permite que ela permaneça por longo tempo em um

estado fixo e intenso contribuindo para a formação do tornado. As supercélulas se

desenvolvem em ambientes muito instáveis, ocasionando uma forte variação no vento. O

desenvolvimento do tornado na supercélula começa com uma interação entre a corrente

de ar ascendente e o vento horizontal. Numa supercélula tornádica, o vento horizontal

exibe um forte cisalhamento vertical, tanto na velocidade quanto na direção, isto é, a

velocidade do vento aumenta com a altitude e a direção do vento gira com a altura. Este

cisalhamento na direção do vento causa a rotação do ar em volta do eixo horizontal num

movimento de rotação (FIG. 2.21 NWS, 2006).



FIG. 2.21 Cisalhamento de velocidade do vento e o i nício da rotação sobre o

eixo horizontal.

A FIG. 2.22 (MSC, 2005) mostra os ventos em altitude e na superfície. Quando esta

rotação interage com a corrente ascendente, o cilindro de ar em rotação muda da posição

horizontal para a vertical (MORAN et al., 1997).

FIG. 2.22 Ventos em altitude e ventos a superfície.

Portanto, quando a intensidade do vento varia “corretamente” com a altura -

cisalhamento do vento, a corrente de ar ascendente da supercélula que é úmida e quente

começa a girar nos níveis médios da atmosfera. Conseqüentemente, a corrente de ar



ascendente gira formando o mesociclone (FIGS. 2.23 e 2.24 MSC, 2005 ) (MORAN et al.,

1997).

FIG. 2.23 Formação do Mesociclone.

FIG. 2.24 Estrutura de um Mesociclone.



Os mesociclones são freqüentemente identificados em radar Doppler e possuem uma

pronunciada rotação ciclônica através de uma profunda camada que se estende da base

superior da nuvem até quase 10 km (de 3 a 10 km). Os mesociclones são iniciados por

tempestades tornádicas caracterizadas por fortes correntes ascendentes. A existência de

um mesociclone é freqüentemente um precursor da formação do tornado, que ocorre

abaixo da corrente ascendente (WALLACE e HOBBS, 1977).

Nos casos observados, o intervalo entre a detecção inicial do mesociclone e o toque

(aterrizamento) do funil do tornado associado é da ordem de meia hora. A circulação

associada aos tornados evolui gradualmente. As velocidades do vento são da ordem de

10 m/s nos mesociclones e possuem valores de aproximadamente 100 m/s na periferia do

funil (WALLACE e HOBBS, 1977).

A chuva resultante da corrente de ar ascendente é inclinada e evapora nos níveis

médios da supercélula, este ar se torna frio e submerge para a terra. Com o tempo, a

corrente de ar frio descendente é forçada a girar para cima pela rotação da tempestade.

Este ar frio tem umidade relativa maior que o ar quente e se forçado a subir forma nuvens

a menores alturas. Portanto, quando parte deste ar é sugado para dentro da corrente

ascendente forma-se uma baixa parede de nuvens (FIG. 2.25 NOAA, 2005) .

FIG. 2.25 Foto mostrando a parede de nuvens “wall c loud”.

Existem parâmetros atmosféricos que auxiliam na identificação de ambientes

favoráveis à ocorrência de tempestades convectivas severas sendo normalmente

utilizados na previsão de grandes granizos e tornados (RASMUSSEN, 2003). Os índices



de tempo severo destacam condições de instabilidade convectiva intensa e cisalhamento

vertical do vento (NASCIMENTO, 2005). Rasmussen (2003), utilizando esses índices,

indicou que o cisalhamento na camada próxima ao solo é fundamental para distinguir as

supercélulas tornádicas das não tornádicas.

Se, por outro lado, esses sistemas são extremamente dependentes das forçantes

iniciais, durante o ciclo de vida eles adquirem uma circulação própria, gerada pela

liberação de calor latente e pelos efeitos radiativos da cobertura de nuvens. Contudo, a

variabilidade das estruturas de sistemas convectivos de mesoescala e organizações

espaciais está fortemente relacionada com a forçante meteorológica de escala sinótica.

Nesse sentido, comparações de dados observados de sistemas convectivos sob

diferentes circunstâncias permitem melhorar a compreensão de convecção e dos

processos que conduzem a sua organização em mesoescala (HASTENRATH, 1991).

Numerosos experimentos com aviões têm sido realizados. Entretanto, poucos estudos

sobre sistemas convectivos têm sido conduzidos na latitude média da América do Sul. Um

extensivo experimento meteorológico na Amazônia (Large-scale Biosphere-Atmosphere -

LBA) fornece dados similares ao TOGA COARE (Tropical Ocean and Global Atmosphere

Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment) para uma das principais

concentrações de convecção tropical sobre o continente (LIMA, 2004).

O vórtice do tornado possui poucas centenas de metros de diâmetro que gira

ciclonicamente. Essas direções chamadas ciclônicas mudam de sentido nos hemisférios.

Os tornados no Hemisfério Norte, tais como os que ocorrem nos Estados Unidos, no

Nordeste da Índia e Bangladesh, giram mais freqüentemente no sentido anti-horário

quando vistos de cima. Os que ocorrem no Hemisfério Sul, tais como os que se formam

na Austrália, Argentina e Brasil, giram no sentido horário.

Quando o tornado ao invés de tocar o solo, toca a superfície da água, seja marítima

ou de água doce, é chamado de tromba d’água (waterspout), sendo menos intensa que o

tornado. Na areia é chamado de tromba de areia (landspout) (FIGS. 2.26 e FIG. 2.27),

sendo mais fraco que a supercélula do tornado e não tendo associação com o

mesociclone. Cerca de 90% das trombas-d´água observadas giram ciclonicamente e as

trombas de areia observadas não têm sentido preferido de rotação.



FIG. 2.26 e 2.27 Uma tromba d´água gigante no estág io de maturidade na Flórida em

1969 e uma landspout ocorrida no norte da Austrália .



2.1.2 CLASSIFICAÇÃO

Os tornados representam uma ameaça para as pessoas e propriedades devido aos

ventos extremamente fortes, à intensa corrente ascendente, aos vórtices subsidentes e à

rápida queda na pressão do ar. Estes ventos podem derrubar árvores, linhas de

transmissão, construções e outras estruturas. Dependendo de sua intensidade, o tornado

pode devastar completamente uma região pela ação combinada do vento giratório e pela

diferença de pressão exercida sobre uma determinada área. Essa diferença de pressão é

responsável pela forte sucção para cima dos escombros de construção, chapas e vidros,

convertendo muitos objetos em projéteis chamados de mísseis.

Os tornados são classificados de acordo com a destruição causada por sua

passagem, sendo oriunda dos ventos fortes que eles contêm (NOAA, 2005). O dano

estrutural é causado pelos destroços levados pelo vento que danificam as paredes da

construção ou pelas correntes de ar muito fortes que atingem o telhado causando o seu

levantamento, ou seja, quando o telhado é suspenso, as paredes caem, destruindo a

estrutura (MORAN et al., 1997).

O surgimento das escalas para se estimar a velocidade do vento de um tornado é

devido à impossibilidade de se medir a velocidade do vento diretamente, pois as altas

velocidades associadas aos tornados danificam os instrumentos convencionais de

medida. Essas escalas são feitas por observação visual dos danos causados ou através

de análise posterior. Outra dificuldade em se medir a velocidade do vento do tornado

consiste na localização dos instrumentos, ou seja, o tornado precisa passar exatamente

onde se encontra a sonda ou instrumento o que nem sempre acontece dada a sua

trajetória errática.

2.1.2.1 A ESCALA FUJITA

Em 1971, o Theodore Fujita criou uma escala baseada na forças e no dano nas

estruturas. A escala, chamada de “escala Fujita”, correlaciona à velocidade do vento ao

dano, sendo F0 o mais fraco e F5 o mais forte. Geralmente, o tamanho do funil do tornado

não é uma indicação de sua intensidade, pois a escala Fujita não é baseada na aparência

do funil. O National Weather Service aceitou a escala Fujita em 1973, sendo

complementada por Pearson, que acrescentou valores aproximados do comprimento e

largura da trilha deixada pelo funil do tornado (TAB. 2.3 OLIVEIRA, 2000; FIG. 2.28

FEMA, 2006).



TAB. 2.3 Escala de Intensidade Fujita-Pearson.

ESCALA CATEGORIA FORÇA (km/h) Comprimento da

trilha (km)

Largura da

Trilha (m)

Danos

Esperados

F0 Fraco 65 - 116 0 -1.6 0 – 16 Leves

F1 Fraco 119 - 177 1.6-5 16 – 50 Moderados

F2 Forte 180 - 249 5.1-15.9 51 – 160 Significantes

F3 Forte 252 - 332 16-50 161 – 508 Severos

F4 Violento 335 - 418 51-159 540 – 1400 Devastadores

F5 Violento 421 - 512 161-507 1600 - 5000 Incríveis

A Escala de Fujita está subdividida em 6 classes:

F0 –Tornado rajada (gale tornado), com velocidades de vento de 18 a 32 m/s (65 a

116 km/h). Os prejuízos causados são leves, podendo causar alguns danos em chaminés

e quebrar galhos de árvores FIG. 2.29a;

F1 –Tornado moderado (moderate tornado), com velocidades de vento de 33 a 49 m/s

(119 a 177km/h), sendo o limite menor (119 km/h) o início da velocidade do vento de um

furacão. Causam prejuízos moderados, tirando a superfície de telhados, movimentando

carros, derrubando móveis e atingindo as fundações das casas FIG. 2.29b;

F2 –Tornado significante (significant tornado), com velocidades de vento de 50 a 69 m/s

(180 a 249 km/h). Os prejuízos já são consideráveis, pois podem destruir a estrutura dos

telhados das casas, demolir móveis, arrancar grandes árvores, e transformar objetos

leves em perigosos mísseis FIG.2.30a;

F3 –Tornado severo (severe tornado), que alcança 70 a 92 m/s (252 a 332 km/h) para a

velocidade do vento. Causam prejuízos severos em telhados e paredes das edificações,

muitas árvores são arrancadas, trens são virados, carros pesados são levantados e

transportados do chão FIG. 2.30b;

F4 –Tornado devastador (devastating tornado), as velocidades dos ventos ficam entre 93

e 116 m/s (335 a 418 km/h). Neste caso, os prejuízos são realmente devastadores, onde



as casas são destruídas, estruturas com fundações fracas são transportadas por algumas

distâncias, carros são arremessados e geralmente transformam-se em grandes mísseis

FIG. 2.31a;

F5 –Tornado inacreditável (incredible tornado), alcança velocidades dos ventos de 117 a

142 m/s (421 a 512 km/h), causando prejuízos catastróficos. Fortes armações de casas

são levantadas das fundações e carregadas a consideráveis distâncias desintegrando-se

totalmente, automóveis tornam-se mísseis arremessados em distâncias maiores que

100 m, árvores são arrancadas em frações de segundos e fenômenos incríveis podem

ocorrer FIG.2.31b.

FIG. 2.28 Esquema associando a escala fujita à inte nsidade dos tornados.

Geralmente, o tamanho do funil do tornado não é uma indicação de sua intensidade, pois

a escala fujita não é baseada na aparência do funil.



FIG. 2.29a Destruição causada por um

tornado F0

FIG. 2.29b Destruição causada por um

tornado F1

FIG.2.30a Destruição causada por um

tornado F2

FIG.2.30b Destruição causada por um

tornado F3.

FIG. 2.31a Destruição causada por um

tornado F4

FIG. 2.31b Destruição causada por um

tornado F5



O Reino Unido utiliza uma outra escala de intensidade de tornado chamada TORRO,

criada em 1972 por Terence Meaden do Tornado and Storm Research Organization

(TORRO) no Reino Unido, com o objetivo de categorizar as velocidades do vento no

tornado (TAB. 2.4). A escala é relacionada diretamente com a escala Beaufort. A escala

Beaufort é uma escala numérica de 0 a 12, que estima a velocidade do vento a partir dos

efeitos visíveis sobre as superfícies de terra e mar. Foi inventada por Sir Francis Beaufort

(1777-1857), hidrógrafo da Marinha Real Britânica. Como ilustração, a FIG. 2.32 mostra

os danos de um tornado classificado como T3 na escala TORRO. A TAB. 2.5 mostra

comparação entre as categorias de tornados.

TAB. 2.4 Escala de Intensidade TORRO

Escala TORRO Velocidade do vento

(m/s)

Velocidade do vento

(km/h)

T0 17 – 24 61 – 86

T1 25 – 32 87 – 117

T2 33 – 41 118 – 149

T3 42 – 51 150 – 184

T4 52 – 61 185 – 219

T5 62 – 72 220 – 259

T6 73 – 83 260 – 298

T7 84 – 95 299 – 342

T8 96 – 107 343 – 385

T9 108 – 120 386 – 432

T10 121 – 134 433 – 482



FIG. 2.32 Tornado T3 na escala TORRO ocorrido em Pe terborough, Ontário

Canadá.

TAB. 2.5 Comparação entre as categorias de tornados .

Tornados Escala Fujita Escala Torro

fracos F0 e F1 T0, T1, T2 e T3

fortes F2 e F3 T4, T5, T6 e T7

violentos F4 e F5 T8, T9 e T10



2.1.3 TORNADOS NO MUNDO

O crescimento demográfico tem levado ao aumento na exposição de pessoas às

tempestades severas. Por outro lado, os avanços no campo cientifico e tecnológico

auxiliam na monitoração e previsão de tornados. Infelizmente, nem todos os países estão

preparados para minimizar as conseqüências dos danos ocasionados pelos tornados.

Fujita (1973) descreve as seguintes dificuldades para se analisar os tornados ao redor

do mundo: literatura em diversos idiomas com tradução inviável em alguns casos;

diferentes conhecimentos acerca do fenômeno em cada país e falta de padronização do

sistema de coleta de dados e das informações sobre os tornados. Brooks (2004) relata

que a falta de uniformidade na padronização dos dados de diferentes países e mudanças

na maneira como os dados eram coletados dificulta as comparações entre os dados de

tornados de diferentes países através do tempo e do espaço. Tal situação ainda

prevalece nos dias de hoje, especialmente em regiões onde os tornados não são tão

freqüentes, e nas quais os sistemas de previsão e monitoramento meteorológico ainda

são precários.

Fujita (1978) originalmente propôs um mapa de eventos esperados num período de

quatro anos, onde mostra que os tornados podem ocorrer em ambos os hemisférios

predominantemente entre as latitudes de 20º a 60º, principalmente sobre o território dos

EUA.

A parte central dos EUA é o lugar do mundo onde as condições meteorológicas e de

terreno são ideais para o desenvolvimento dos tornados, apesar dos tornados ocorrerem

em todos os estados americanos (FIG. 2.33) e também ao sul do Canadá. Os estados do

Texas, Oklahoma, Kansas e partes de Nebraska são os que possuem uma grande

ocorrência de tornados (MORAN et al., 1997). Oklahoma é o estado com a maior

freqüência anual de tornados. Estes ocorrem com mais freqüência na primavera e verão,

no fim da tarde e início da noite, porém existem registros de ocorrência de tornados em

várias partes dos EUA, em diferentes dias e horários (NOAA, 2005).



FIG. 2.33 Meses de pico de ocorrência de tornados.

O número anual de eventos tornádicos nos EUA tem aumentado consideravelmente,

passando de 600-700 a 50 anos atrás para 1200-1400 nos dias atuais. Porém, o numero

de mortes ocasionadas pelos tornados diminuiu nos últimos 20 anos, sendo atribuída

essa redução às melhorias da tecnologia para se detectar tempestades tornádicas e ao

programa bem elaborado de comunicação sobre as condições de tempo (BROOKS,

2004). Os tornados também são registrados no Canadá, com mais de 600 eventos

identificados no período de 30 anos entre 1950 e 1979 (GOLIGER e MILFORD, 1998).

Em outras partes do mundo os tornados têm sido relatados, porém com menos

freqüência quando comparado aos EUA. Eles acontecem no Continente Australiano (FIG.

2.34 WMO, 1999), Europeu (FIGS 2.35 e 2.36), Africano, Asiático e Sul-americano.



FIG. 2.34 Regiões propensas à ocorrência de tempo s evero na Austrália.

FIG.2.35 Localização dos tornados ocorridos na

Europa desde o final da 1ª Guerra Mundial até 1980.



FIG. 2.36 Tornados significantes ocorridos na Franç a de 1680-1989

avaliados pelo dano de acordo com a escala Fujita.

Ainda podem acontecer casos de tornados após a passagem de ciclones tropicais ou

furacões. Por exemplo, após a passagem do furacão Rita, foram confirmados 21 casos de

tornados (NOAA, 2005). Provavelmente os dados disponíveis sobre tornados em diversos

países são subestimados, porque a informação é fragmentada e em alguns casos até

contraditória. Há uma tendência em se relatar somente os tornados seguidos de mortes.

Em meados do século 19 eram relatados somente 25 tornados por ano nos EUA, em

algumas regiões da Europa como a Finlândia os tornados nem eram contados. No

entanto, o interesse público pelo assunto levou ao aumento desses relatos. O mesmo

acontece nas ilhas britânicas, onde atualmente são registrados 40 tornados por ano

depois de 2003 (TORRO, 2006).

Na América do Sul existem registros da ocorrência de tornados na Argentina, Chile,

Uruguai e Brasil. A região que compreende as latitudes médias e subtropicais da América

do Sul, a leste dos Andes, apresenta condições potencialmente favoráveis à ocorrência

de tempestades severas (NASCIMENTO, 2005). Schwarzkopf (1982) descreveu 19

tornados ocorridos na Argentina entre 1930 e 1972.

A Argentina possui uma boa quantidade de relatos documentados, uma vez que o

Departamento de Meteorologia da Universidade de Buenos Aires procura manter um

freqüente monitoramento desses fenômenos, sendo estes mais observados nas

províncias de Santa Fé, Buenos Aires, Entre Rios, Chaco, Corrientes e o leste das



províncias de Córdoba, La Pampa e Santiago del Estero FIG. 2.37 (WMO, 1999).

FIG.2.37 Localização dos tornados ocorridos na Arge ntina entre 1930 e 1979.

A FIG. 2.38 mostra uma tempestade tipo supercélula ocorrida na região do Rio da

Prata, na tarde do dia 10 de março de 2002, onde se observa uma estrutura muito

semelhante às observadas nas Planícies Centrais dos EUA. Informações indicam que um

tornado F2 foi registrado neste dia, possivelmente associado ao mesmo sistema que

produziu esta tempestade severa (NASCIMENTO, 2005).



FIG. 2.38 Tornado ocorrido na Argentina.

2.1.4 TORNADOS NO BRASIL

No Brasil, alguns pesquisadores consideraram ocorrências de episódios de tornados

em território brasileiro mesmo com a grande dificuldade da falta de registro do fenômeno

(DYER, 1994; NECHET, 2000). Entre 1965 e 1970, através de fotografias aéreas e

imagens de satélites, foram registrados oito rastros de tornados ocorridos em território

brasileiro (DYER, 1994). Discussões sobre possíveis ocorrências de episódios tornádicos

começaram a surgir somente no fim da década de 1980. O registro da ocorrência de

Fenômenos Meteorológicos Extremos (FMEs) aumentou dramaticamente a partir do ano

de  1990.

Em 1979, o geólogo Robert Dyer, trabalhando com fotografias aéreas de 1964,

descobriu grandes faixas de desmatamento em território brasileiro que variavam de 20 a

100 km de extensão e até 2 km de largura, em áreas de cobertura vegetal que não

existiam em fotografias anteriores (DYER, 1991). A partir da análise dos dados, concluiu

que se tratavam de tornados. Estudos pioneiros sobre tornados no Brasil também foram

feitos por Dimitrie Nechet a partir da década de 1980, onde conseguiu catalogar vários

tornados, inclusive na região norte do país. Mas, o aumento dos relatos e registros de

tornados só se tornou relevante na década de 1990, principalmente na região sul do país

(MARCELINO, 2004).



Infelizmente, no Brasil não existe qualquer tipo de sistema de alerta ou monitoramento

de tornados. Os casos conhecidos são os que atingem áreas urbanas, devido aos

prejuízos e à destruição. A maior fonte de informação para os pesquisadores interessados

no assunto ainda é o noticiário da imprensa. Devido a essas dificuldades, o tornado ainda

é pouco estudado pelos meteorologistas do país e, por este motivo, evidencia-se a

necessidade de estudos mais aprofundados quanto à ocorrência deste tipo de fenômeno

em locais onde estão situadas as instalações nucleares.

Porém, pesquisas desenvolvidas recentemente mostram que uma porção significativa

das destruições atribuídas aos vendavais nos estados da região Sul e parte da Sudeste e

Centro-Oeste é, na verdade, provocada pelos vórtices de vento dos tornados. Atualmente,

existem muitos registros de tornados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,

Paraná e, com menor freqüência, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Geralmente, os

tornados que ocorrem nas baixas latitudes do Brasil possuem uma intensidade menor

comparados com os da região Sul do país. A média destas ocorrências em território

nacional ou mesmo informações que definam mais precisamente as características do

fenômeno ainda são desconhecidas.

Os tornados são fenômenos de pequena escala que não podem ser registrados por

imagens de satélite, sendo de difícil previsão meteorológica pelo seu caráter

extremamente isolado e rápido. Imagens de radar podem indicar condições favoráveis à

ocorrência de tornados numa região, porém não podem precisar que local exato será

atingido pelo fenômeno com razoável antecedência.

Portanto, a maior ocorrência de tornados no Brasil é sobre as regiões Sul e Sudeste

(DYER, 1994). Estes são sempre originados por tempestades severas que possuem

natureza convectiva e desenvolvem-se rapidamente sendo, porém, de curta duração.

Essas tempestades são geralmente acompanhadas de granizo. O choque das frentes

frias e temperaturas altas propicia a formação dos tornados (LIMA, 2004).

Os danos causados por tornados isolados têm sido mais divulgados, especialmente

na parte do sul do país. Nesta região, existem condições sinóticas favoráveis ao

desenvolvimento de ocorrência de tempo severo, pois sofre influência das condições

meteorológicas, incluindo complexos convectivos de mesoescala e supercélulas, que

ocorrem a leste dos Andes em torno da latitude de 30°S durante a estação quente, de

setembro a março. Na América do Sul, estima-se existir de 10 a 15 dias por ano com

condições favoráveis para o surgimento de tornados, embora não haja levantamento

estatístico sobre o fenômeno no Brasil (NASCIMENTO, 2004).



2.2 CICLONES

Os ciclones são muitas vezes confundidos com os tornados, no entanto, a utilização

daquele termo em meteorologia é muito mais ampla. Um ciclone é um sistema de baixa

pressão atmosférica que possui um centro com circulação fechada onde existe

convergência de ar. Nas baixas pressões, os ventos são convergentes e ascendentes,

aproximam-se e sobem, favorecendo nebulosidade intensa e condições meteorológicas

favoráveis ao mau tempo. Nas altas pressões, os ventos são descendentes e divergentes,

ocasionando assim condições de céu claro (FIG. 2.39). A amplitude dos ciclones varia de

suaves redemoinhos até tempestades ou furacões. Existem dois tipos: extratropicais e

tropicais.

FIG. 2.39 Convergência e Divergência em baixos níve is causada pela baixa

pressão e alta pressão, respectivamente.



2.2.1 CICLONES EXTRATROPICAIS

Os ciclones que se formam fora das regiões tropicais são conhecidos como ciclones

extratropicais ou ciclones das latitudes médias. Estes não são estacionários e se formam

a partir de uma onda na superfície frontal, ocorrendo, portanto, na escala sinótica. De

maneira geral, separam o ar úmido à frente do ciclone do ar seco atrás dele, forçando o ar

a subir pela convergência, ocasionando nuvens e tempestades severas (VAREJÃO-

SILVA, 2001).

Suas características gerais são duas:

a) Região onde ocorrem: no Hemisfério Norte são mais freqüentes a 60°N no verão e

50°N no inverno. No Hemisfério Sul entre 50 a 60°S,  com menores variações

sazonais. A ciclogênese (formação de ciclones) tende a ocorrer onde a topografia é

favorável à produção de convergência nos baixos níveis. As áreas onde existe forte

gradiente horizontal de temperatura, como regiões costeiras e encostas de

montanhas, são propícias à ciclogênese.

b) Época do ano: são mais freqüentes no inverno do que no verão.

A imagem de satélite da FIG. 2.40 é de um ciclone de latitude média, ocorrido entre os

dias 11 e 13 de março de 1993, mostrando o formato de vírgula, situação típica dos

ciclones muitos fortes nessas latitudes. Este ciclone extratropical foi chamado de

“Tempestade do Século” devido às baixas pressões e temperaturas registradas, e à

grande quantidade de neve, causando a morte de 250 pessoas e cancelando 25% dos

vôos nos EUA por dois dias.

FIG. 2.40 Ciclone Extratropical em forma de vírgula .



No Brasil, é muito comum que os ciclones extratropicais produzam uma chuva

intensa, localizada e de curta duração. Entre 23 e 25 de fevereiro de 2006, um ciclone

extratropical atingiu o sul do país provocando pancadas de chuva com rajadas de vento

que variaram de 70 a 100 km/h, deixando várias áreas da capital gaúcha alagadas e sem

luz. Como essas intensas pancadas de chuva foram previstas, foram emitidos alertas para

a metade leste do Rio Grande do Sul (O GLOBO, 2006).

2.2.2 CICLONES TROPICAIS

Os ciclones tropicais surgem como depressões tropicais, evoluindo como

tempestades tropicais, e podem eventualmente intensificar-se em furacões. Diferente dos

ciclones das latitudes médias, os ciclones tropicais não estão associados às frentes. Eles

são fenômenos independentes e intensificam-se devido à umidade e à convergência dos

ventos. Como são fenômenos puramente oceânicos, morrem sobre o continente devido à

interrupção no suprimento de umidade.

Também são chamados de furacões ou tufões, dependendo do lugar onde se

originam, normalmente entre as latitudes de 10° a 2 0°, com diâmetros da ordem de 1.000

km. Surgem a partir de um centro de baixa pressão sobre o oceano tropical, onde a água

é quente e o suprimento de vapor de água abundante. Alguns vórtices ciclônicos

persistem somente como simples centros ciclônicos migratórios, ditos tempestades

tropicais, que terminam por desaparecer. Outros, porém, se intensificam a uma taxa

relativamente acelerada. Neste caso, podem se transformar em furacões, às vezes em

menos de 24 horas, movendo-se rápida ou lentamente, ou mesmo estacionando por

muitas horas, causando pânico e destruição por onde passam.

O ciclone tropical atinge o estágio de maturação quando se verifica um centro de

baixa pressão intenso e a eliminação total do ar quente à superfície. A região perturbada

pela atividade de um ciclone tropical maduro ou estágio de maturação é identificável em

imagens geradas por satélites, devido ao típico sistema nebuloso espiralado. O diâmetro

desse sistema varia muito de um furacão para outro, ocorrendo entre 400 e 2.000 km

(VAREJÃO-SILVA, 2001).

A imagem da FIG. 2.41 é do furacão Katrina que atingiu a região litorânea do sul dos

Estados Unidos, especialmente em torno da região metropolitana de Nova Orleans, em 29



de Agosto de 2005. A área clara no centro do furacão é chamada de olho. O olho é uma

área de baixa pressão intensa com céu claro. A intensidade da tempestade pode ser

estimada com base na forma e tamanho relativo do olho do furacão: quanto mais definido

e estreito o olho, mais intensa será a tempestade. Em furacões mais fracos, o centro é

denso e nublado, encobrindo o centro da circulação e, conseqüentemente, o olho (NOAA,

2005).

FIG. 2.41 Furacão Katrina.

Os ciclones tropicais cuja intensidade máxima ocorre próximo à superfície terrestre e

vai diminuindo com a altitude possuem núcleo quente e os outros, cuja intensidade

máxima ocorre na alta troposfera e diminui em direção à superfície possuem núcleo frio.

Porém, o método mais utilizado para se estimar a intensidade do furacão está

baseado no dano potencial da tempestade. Estimativas de dano são classificadas numa

escala numérica de um a cinco, com cinco sendo o furacão mais intenso. Esta escala é

chamada de Saffir-Simpson e foi desenvolvida no começo dos anos 1970 pelo engenheiro

Herber Saffir e pelo diretor do Centro Nacional de Furacões, Robert Simpson (NOAA,

2004). É uma escala que indica o potencial de destruição de um furacão, levando-se em

conta a pressão mínima, a velocidade do vento e a magnitude da ressaca causada pela

tormenta.



2.2.2.1 O FURACÃO CATARINA

O Furacão Catarina, inicialmente chamado de Ciclone Extratropical pelo CPTEC e

INMET, atingiu a costa sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul com ventos

que chegaram a 150 km/h, matando três pessoas e deixando um rastro de destruição no

litoral entre os dias 27 e 28 de março de 2004 como mostra a FIG. 2.42 (CALEARO et al.,

2004).

A primeira definição que seria um furacão partiu do National Hurricane Center -

NHC/NOAA dos EUA, sendo mantida pelo EPAGRI/CLIMERH. No entanto, naquele

momento, para o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) e

para o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) o que ocorreu foi um ciclone, fenômeno

que apresenta temperaturas baixas no seu interior e ventos girando no mesmo sentido

desde a superfície até os altos níveis (CPTEC, 2004).

Há fatores que podem ter contribuído para essa discrepância. Grande parte dos livros

e revistas científicas da área meteorológica que abordam o tema mencionam que os

furacões não ocorrem no Atlântico Sul devido às baixas temperaturas da superfície do

mar, aos ventos desfavoráveis que produzem cisalhamento nos níveis atmosféricos mais

altos (VILLELA, 2004), e também por, desde o advento dos satélites meteorológicos

operacionais no início da década de 1960, não houve registro de um sistema com tais

características, com trajetória e magnitude sobre o Oceano Atlântico Sul (CALEARO et al.,

2004). Concomitante com isso, a inexistência de sensores em número e posições

suficientes impediu que os institutos meteorológicos apontassem com precisão as áreas

de maior risco do ciclone Catarina, inviabilizando uma ação mais rápida da Defesa Civil,

pois esses dados seriam relevantes para uma denominação mais precisa do fenômeno

(FORMENTI e WEBER, 2004).

Entretanto, somente nos dias 28 e 29 de junho de 2005, o INPE classificou o Ciclone

Catarina como um Furacão do tipo I na escala Saffir-Simpson (CIRRUS, 2005), pois a

inexistência de aparelhos adequados impediu que as instituições meteorológicas

definissem com precisão a área de maior risco do Furacão Catarina, inviabilizando uma

ação mais rápida da Defesa Civil. Pesquisadores brasileiros, americanos e australianos

sugeriram que é altamente provável que outros fenômenos com as mesmas

características atinjam a costa do Brasil, apontando a falta de recursos como o principal

problema na identificação de fenômenos como o Furacão Catarina. Para que outros



problemas não ocorram, os pesquisadores sugerem que a região ganhe novos

equipamentos (CIRRUS, 2005). Portanto, chegou-se ao consenso da necessidade do

litoral sul do Brasil ser monitorado através da colocação de bóias, radares meteorológicos

e uma rede de estações meteorológicas para que os fenômenos meteorológicos extremos

sejam identificados com mais precisão, sendo imprescindível também a troca de

experiências entre os centros meteorológicos nacionais e internacionais (CPTEC, 2005).



FIG. 2.42 Fotos da Destruição causada pelo Furacão Catarina.

3 FENOMENOLOGIA E A METEOROLOGIA NAS NORMAS E REGUL AMENTOS DA

ÁREA NUCLEAR



3.1 METEOROLOGIA E A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES NUCLEARES

Para garantir um nível de segurança adequado nas instalações nucleares é

necessário que órgãos regulatórios competentes estabeleçam e promovam normas e

padrões próprios que, quando aplicados, contribuam para reduzir os riscos de um

acidente nuclear e seus eventuais efeitos radiológicos adversos (IAEA, 1999).

Estas normas e padrões devem abranger todos os aspectos da segurança nuclear e

da radioproteção, que são aplicadas às instalações nucleares nas quais a energia

armazenada ou produzida pode, potencialmente, resultar na liberação de material

radioativo para o meio ambiente e, conseqüentemente, para o público em geral. Os

princípios de segurança aplicáveis dependem da tecnologia e dos riscos de cada

instalação; usinas nucleares, reatores de pesquisa, ciclo do combustível e

tratamento/armazenamento de rejeitos, por exemplo.

O princípio fundamental aplicado à segurança das instalações nucleares é o conceito

de “defesa em profundidade”. Esse princípio deve ser considerado apropriadamente no

projeto de tal forma que, nele, sejam incluídos vários níveis de proteção e múltiplas

barreiras, visando prevenir a liberação de materiais radioativos e assegurar que falhas ou

combinações de falhas que possam levar a conseqüências radiológicas significativas

sejam de baixa probabilidade (IAEA, 1993;1996).

No projeto de uma instalação nuclear também devem ser considerados todos os

possíveis cenários de acidentes. Os eventos externos devem ser considerados nas bases

de projeto, onde uma instalação nuclear deve resistir tanto àqueles ocasionados por

fenômenos naturais quanto os antropogênicos, de modo a assegurar que o meio

ambiente e as comunidades humanas inseridas nele sejam preservados, mesmo para

aqueles eventos com baixa probabilidade de ocorrência (IAEA a, 2003).

Os eventos externos são aqueles que se originam fora do sítio, ou dentro dos limites

do sítio, mas vindos de fontes não diretamente envolvidas na operação das instalações.

Os eventos mais importantes, tantos os antropogênicos quanto os naturais, devem ser

identificados e selecionados como eventos externos de base de projeto na fase preliminar

de avaliação do local (IAEA, 2004).

Os eventos induzidos pelo homem são: queda de aeronaves, explosões, liberação de

gases tóxicos, liberação de material radioativo vindo de fontes externas ao sítio, liberação

de gases e líquidos corrosivos fora do sítio e na estocagem do sítio, colisão de navios ou



detritos, interferência eletromagnética externa e interna ao sítio, e qualquer combinação

deles como um resultado de um evento iniciador comum, tal como explosão com fogo e

liberação de gases perigosos e fumaça (IAEA, 2003b).

Os eventos naturais são: condições meteorológicas extremas, inundações, ciclones

(furacões, tornados e tufões), tempestades abrasivas de poeira e de areia, raios,

vulcanismo, fenômenos biológicos e colisão de massas em movimento (por ex., gelo) com

estruturas relacionadas à segurança da instalação. Portanto, as instalações nucleares

devem ser projetadas para permanecerem seguras mesmo na ocorrência de tornados

severos ou outros eventos como resultado de condições meteorológicas adversas (IAEA

b, 2003).

A seção seguinte apresenta as principais metodologias descritas nas documentações

da AIEA, NRC e CNEN utilizadas na consideração dos tornados e furacões nas

instalações nucleares.

3.2 METODOLOGIA UTILIZADA PARA CONSIDERAÇÃO DOS FME

3.2.1 RECOMENDAÇÕES DA AIEA

Os fenômenos naturais possíveis de ocorrer na região do sítio proposto devem ser

identificados e avaliados de acordo com sua importância de modo a garantir a operação

segura da instalação. Um histórico e registro dos dados, quando aplicável, devem ser

construídos para a região e cuidadosamente pesquisados (IAEA a, 2003).  Métodos

apropriados devem ser adotados para determinação dos riscos associados aos

fenômenos externos. Os métodos devem ser justificados, atualizados e compatíveis com

as características da região.

3.2.1.1 TORNADOS

Os relatos de tornados ocorridos na região devem ser coletados e classificados, e a

partir disto, um inventário regional de tornados seria compilado formando um Catálogo de

Tornados onde uma região da ordem de 100.000 km2, centrada no sítio, deve ser

considerada para este propósito (IAEA b, 2003).

A classificação de cada tornado deve incluir a intensidade (escala Fujita), extensão,

largura e direção da trilha. Este tipo de informação só é possível quando o tornado atinge



o solo, o que nem sempre acontece. Muitas vezes também o tornado toca o solo

intermitentemente, o que pode subestimar a probabilidade de interação com estruturas

mais altas.

No entanto, uma interpretação precisa dos relatos de tornado coletados do público

pode ser difícil, uma vez que as descrições são vagas. Desse modo, a intensidade da

escala Fujita deve ser assumida conservadoramente.

Para avaliação do tornado de base de projeto, a área da trilha (extensão e largura) e

intensidade são informações primordiais (IAEA b, 2003). Assim também uma região

climatologicamente homogênea e que exibe características uniformes de eventos de

tornado deve ser selecionada. A região pode ser dividida em sub-regiões, e para cada

região a freqüência de ocorrência de tornados deve ser avaliada e comparada de modo a

avaliar a homogeneidade da zona e uma escolha conservadora de freqüência para a

região.

A probabilidade anual que um sítio, em particular, irá experimentar velocidades de

vento de tornado superiores a um determinado valor deve ser obtida através do inventário

de tornados. Os tornados são classificados em termos de suas características físicas, tais

como velocidade máxima do vento e área do dano (extensão da trilha e largura) (IAEA b,

2003).

Depois da determinação do tornado de base de projeto, que é classificado pela

velocidade do vento, um tornado modelo deverá ser selecionado com o objetivo de

avaliar, pelo melhor método disponível, os demais parâmetros como velocidade

tangencial, velocidade rotacional máxima do vento, raio para a velocidade máxima do

vento e queda da pressão (IAEA b, 2003).

3.2.1.2 FURACÕES

Embora haja até o momento somente um registro de furacão no Brasil, as

considerações previstas pela AIEA são apresentadas abaixo.

A estimativa adotada para medidas de projeto contra os ciclones tropicais depende da

determinação de um Ciclone Tropical Máximo Provável � CTMP. Os dados para avaliação

dos parâmetros mais importantes dependem dos resultados de estudos teóricos sobre a

estrutura do ciclone tropical, onde é necessário o uso de uma grande quantidade de

dados. A distribuição de chuvas fortes dos ciclones tropicais, sua estimativa e efeitos de

inundação ocasionados pelos ciclones tropicais na instalação também necessitam de uma

consideração especial. (IAEA b, 2003).



Os seguintes parâmetros de uma tempestade para ciclones tropicais devem ser

considerados:

• pressão central mínima;

• velocidade máxima;

• perfil do vento horizontal de superfície;

• forma e tamanho do olho;

• perfis verticais de temperatura e umidade dentro do olho;

• características da tropopausa sobre o olho;

• posições do ciclone tropical, preferencialmente, em intervalos regulares de seis horas;

• temperatura da superfície do mar .

Para a determinação dos valores extremos de algumas dessas variáveis, os valores

mais altos e mais baixos registrados devem ser averiguados. Já as observações sinóticas

são feitas em intervalos de tempo discretos, onde alguns desses valores podem ser

determinados pelo uso de registros autográficos vindos de bases terrestres ou navios. Se

os dados autográficos são insuficientes, dados de outros parâmetros, como vento máximo

ou pressão periférica de um ciclone tropical, devem ser estimados de mapas sinóticos.

3.2.2 NORMAS E REGULAMENTOS DA NRC

Os regulamentos de licenciamento utilizados pela NRC para avaliar a influência de

tornados sobre o projeto de reatores de potência nuclear são:

• 10 CFR Parte 50, Apêndice A, Critério Geral de Projeto (CGP) 2 Design Bases for

Protection Against Natural Phenomena (“Bases de Projeto para Proteção Contra

Fenômenos Naturais”),

• GDC 4, Environmental and Dynamic Effects Design Bases (“Bases de Projeto

para Efeitos Dinâmicos e Ambientais”),

• 10 Code of Federal Regulations (CFR) §100.20(c), Factors To Be Considered

When Evaluating Sites (“Fatores a Serem Considerados na Avaliação de Sítios”),



e §100.21(d), Non-Seismic Siting Criteria (“Critérios Não-Sísmicos de

Localização”).

As diretrizes específicas para a implementação destes regulamentos são

tradicionalmente fornecidas nos Regulatory Guides (“Guias Regulatórios”) e no Standard

Review Plan (SRP, “Plano Padrão de Revisão”), NUREG-0800 (USNRC, 1996).

Atualmente, para o licenciamento de reatores, a NRC segue o Regulatory Guide 1.76

(USNRC, 1974). A velocidade do vento do tornado como base de projeto no Regulatory

Guide 1.76 é fundamentada sobre premissas e modelos matemáticos de 1974

documentados no WASH-1300, Technical Basis for Interim Regional Tornado Criteria

(“Bases Técnicas para Critérios Regionais de Tornados”). Neste documento, a freqüência

esperada de diferentes velocidades do vento do tornado é calculada com o uso de dois

anos de dados sobre tornados, disponíveis (1971-1972) para as três diferentes regiões

dos EUA que foram previamente definidas.

A velocidade do vento de base de projeto teve como premissa que a probabilidade de

ocorrência de um tornado que excede a do tornado de base de projeto deve ser da ordem

de 10-7 por ano, por usina nuclear. Esta avaliação concluiu que a velocidade de vento

máxima de 360 mph deveria estar consistente com a probabilidade de ocorrência em

muitas regiões dos EUA a leste das Montanhas Rochosas (Região I) como definido no

Regulatory Guide 1.76. Este guia especifica que centrais nucleares devem ser projetadas

para suportar tornados de base de projeto para cada região, ou então deverá ser feita

uma análise para justificar a seleção de um tornado de base de projeto menos

conservador.

Foi emitida posteriormente uma “posição interina” sobre o tornado de base de projeto

baseado no NUREG/CR-4461, Tornado Climatology of the Contiguous United States

(“Climatologia de Tornado dos Estados Unidos Continental”), de maio de 1986. Este

revisa certos aspectos da metodologia do WASH-1300 e recalcula a freqüência da

velocidade de vento de um tornado usando 30 anos de dados, muito mais detalhados

(1954-1983). Este documento foi revisado em 2005 (Revisão 1), onde foi utilizado um

banco de dados com informação de mais 46.800 segmentos2 de tornados de janeiro de

                                                

2 “Segmento de tornado” refere-se ao todo ou parte de um tornado. Anteriormente a 1996, os tornados eram divididos
em segmentos quando eles entravam ou deixavam um município no qual houvesse prejuízo ou morte, ou quando eles
cruzavam a fronteira do estado. Depois de 1996, os tornados são divididos em segmentos quando cruzam um estado ou
um limite municipal, quando eles são menores que duas milhas ou duram menos que quatro minutos, e quando eles
sofrem mudança na direção.



1950 até agosto de 2003. Mais de 39.600 desses segmentos têm informações suficientes

sobre localização, intensidade, extensão e largura (USNRC, 2005).

O Critério Geral de Projeto 2 exige que estruturas, sistemas e componentes

importantes para a segurança sejam projetados para resistir aos efeitos dos fenômenos

naturais como os tornados, sem perder a capacidade de cumprir suas funções de

segurança. O Critério 2 também exige que as bases de projeto para essas estruturas,

sistemas e componentes reflitam:

1) combinações apropriadas dos efeitos de condições normais e de acidentes com os

efeitos dos fenômenos naturais; e

2) as funções de segurança importantes sejam cumpridas.

O parágrafo 100.10 (c) do 10 CFR parte 100, Reactor Site Criteria (“Critério do Sítio

do Reator”), exige que as características físicas do sítio, incluindo as condições

meteorológicas e a área do entorno sejam consideradas na determinação da sua

aceitação para instalação de uma usina nuclear.

O Guia Regulatório 1.76, “Tornado de Base de Projeto para Usinas Nucleares”,

descreve um tornado de base de projeto aceitável ao corpo regulatório para as três

regiões dentro dos Estados Unidos como aquele que uma usina nuclear estaria projetada

para resistir sem o risco indevido para a saúde e segurança do público. É importante

ressaltar que este guia não inclui a determinação de tornado de base de projeto para

locais no Alasca, Havaí e Porto Rico. Tais determinações são avaliadas caso a caso.

Como descrito no Capítulo 2, existe uma grande dificuldade em se observar

precisamente um tornado, tendo em vista existir uma grande incerteza na previsão do

tempo e localização de sua ocorrência, além da remota possibilidade de se medir

diretamente suas propriedades, como a velocidade máxima do vento. Por isso, todas as

conclusões que consideram as propriedades do tornado têm sido baseadas em

observações indiretas após destruições, falhas estruturais, mísseis gerados, ou marcas de

tornados. Dessa forma, as velocidades máxima têm sido determinadas grosseiramente.

Como resultado destes estudos, contudo, os tornados têm sido caracterizados por um

conjunto de propriedades que são importantes para projetos estruturais e para o sítio.

Essas propriedades importantes ou parâmetros são:

a) distribuição geográfica da freqüência de ocorrência;

b) velocidade do vento rotacional;

c) velocidade do vento translacional;



d) queda de pressão através do tornado;

e) razão de queda de pressão; e

f) raio da velocidade do vento máximo rotacional.

A partir da consideração dessas propriedades em termos dos seis parâmetros, e com

o uso de técnicas analíticas para se estimar valores desses parâmetros, foram

desenvolvidas as características de um tornado de base de projeto para as três regiões

dos Estados Unidos como mostra a TAB. 3.1 e FIG. 3.1 (USNRC, 1974), com o objetivo

de se desenvolver projetos de usinas nucleares mantendo-se um nível de segurança

adequadamente conservador.

TAB. 3.1 Características de um Tornado Base de Proj eto

Região Velocidade

Máxima do

Vento

(mph)  a

Velocidade

Rotacional

(mph)

Velocidade

Translacional

(mph)

Máxima

Mínima

Raio da

velocidade

rotacional

máxima

(pés)

Queda

de

pressão

(psi)

Taxa de

queda

de

pressão

(psi/seg)

I 360 290 150 3.0 2.0
II 300 240 150 2.25 1.2
III 240 190

70

60

50

5

5

5
150 1.5 0.6

aA velocidade do vento máxima é a soma da componente da velocidade rotacional e da

componente da velocidade translacional máxima.



FIG. 3.1 Regiões de Intensidade de Tornados.



3.2.3 NORMAS E REGULAMENTOS DE USINAS NUCLEARES NO BRASIL

A Comissão Nacional de Energia Nuclear criada em 1956 (Decreto 40.110 de

10/10/1956) ‘e a responsável pela segurança das atividades nucleares no Brasil. A CNEN

foi organizada e suas responsabilidades foram estabelecidas pela Lei 4.118/1962, com

alterações determinadas pelas Leis 6.189/1974 e 7.781/1989.

O processo geral de licenciamento de uma instalação nuclear envolve, a solicitação

pelo requerente, e a emissão pela CNEN, dos seguintes atos (NORMA CNEN-NE-1.04,

2002):

a) Aprovação de Local;

b) Licença de Construção;

c) Autorização para Utilização de Material Nuclear;

d) Autorização para Operação Inicial;

e) Autorização para Operação Permanente.

A CNEN utiliza para o licenciamento das instalações nucleares, no âmbito da

meteorologia, aplicáveis a Usinas Nucleoeletricas as seguintes normas:

• CNEN-NE-1.04, Licenciamento de Instalações Nucleares;

• CNEN-NE-1.22, Programas de Meteorologia de Apoio de Usinas Nucleoelétricas;

Além das normas da CNEN, podem ser utilizados outros códigos e normas brasileiras

atualizadas, e na ausência de normalização brasileira adequada, devem ser usados,

preferencialmente, códigos, guias e recomendações da Agência Internacional de Energia

Atômica (AIEA) e, ainda, na ausência destes, normas internacionais ou de países

tecnicamente desenvolvidos, desde que esses atos normativos sejam aceitos pela CNEN

(Norma CNEN-NE-1.04).



3.2.3.1 REQUISITOS NORMATIVOS REFERENTES À METEOROLOGIA NO BRASIL

Inicialmente, vale mencionar que a norma CNEN-NE-1.04, “Licenciamento de

Instalações Nucleares” é a referência fundamental para o processo de licenciamento de

instalações nucleares no Brasil.

Esta norma estabelece que:

• Para Aprovação do Local , sejam consideradas as características físicas do local,

incluindo sismologia, meteorologia, geologia e hidrologia (Norma NE-1.04, item 5.1.3).

• Para a obtenção da Licença de Construção , o requerente deve submeter à CNEN o

Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS), cujo conteúdo deve conter,

dentre outros, os planos preliminares para procedimentos e situações de emergência,

que devem ser suficientes para assegurar a compatibilidade do futuro plano de

emergência com as características do projeto da instalação e as condições e a

situação do local com relação às vias de acesso, distribuição da população

circunvizinha, meteorologia, hidrologia e utilização do terreno (Norma NE-1.04, item

6.4.11).

• Para obtenção da Autorização para Operação Inicial (AOI)  as operadoras devem

submeter à CNEN o Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS), contendo,

dentre outras informações, os resultados dos programas de monitoração ambiental

(incluindo a meteorológica) que tenham sido desenvolvidos desde a concessão da

licença de construção, e que se relacione com os fatores de avaliação do local

(Norma NE-1.04, item 8.4.1) e a descrição dos equipamentos para coleta de dados

meteorológicos e hidrológicos do sítio e dos equipamentos de transmissão desses

dados para a CNEN como conteúdo do plano de emergência (Norma NE-1.04, Item

8.5.11).

Para o licenciamento das usinas nucleoelétricas, no âmbito da meteorologia, além da

Norma 1.04 a Norma CNEN-NE-1.22 que estabelece os requisitos mínimos para os

programas de meteorologia. Esta norma visa especificamente: (a) a caracterização e

obtenção criteriosa da informação meteorológica básica relativa ao local e entorno; (b) a

localização apropriada dos instrumentos meteorológicos; (c) o desempenho adequado

dos sistemas de instrumentação; (d) a disposição e confiabilidade dos dados



meteorológicos; e (e) a adoção de medidas cautelares para enfrentar situações de

emergência.

É importante observar que mesmo com as carências observadas nas normas

específicas disponíveis, a CNEN pode, a qualquer momento, solicitar aos requerentes

uma reanálise da influência dos FME sobre a segurança das instalações nucleares. Em

geral, as normas da CNEN, no item 2.1.2, estabelecem que, através de resolução, pode

haver modificação, eliminação ou acréscimo de requisitos conforme apropriado ou

necessário. Além disso, para as usinas nucleares, a norma CNEN-NE-1.26, item 21,

Segurança na Operação de Usinas Nucleoelétricas, prevê a reavaliação periódica de

segurança a cada 10 anos a partir da emissão da Autorização para Operação

Permanente - AOP.



3.2 APLICAÇÃO DAS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NAS

AVALIAÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES NUCLEARES

3.3.1 CNAAA

Uma das características das Usinas Nucleares de Potência localizadas no sítio de

Angra dos Reis – RJ é a existência de uma central nuclear de tecnologia americana –

Angra 1 e uma central de tecnologia alemã – Angra2. Portanto, o Brasil tem duas usinas

nucleares em operação:

• Angra 1, com 657 MWe brutos/626 MWe líquidos, PWR de 2 loopings.

• Angra 2, com 1.345 MWe brutos/1.275 MWe líquidos, PWR de 4 loopings.

O trabalho de avaliação de segurança da CNEN se baseou nos objetivos e requisitos

de segurança contidos no 10 CFR (EUA) e na extensa regulamentação citada nos

Regulatory Guides (Guias Regulatórios). Para facilitar a tarefa de exame e avaliação da

documentação de licenciamento, foi adotado como padrão o Regulatory Guide 1.70 –

Standard Format and Content of Safety Analysis Report for Nuclear Power Pants

(“Formato Padrão e Conteúdo do Relatório de Análise de Segurança para Usinas

Nucleares de Potência”), e o emprego do NUREG-0800, Standard Review Plan for the

Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants.

Quanto às avaliações na área de meteorologia, a CNEN utilizou ainda, os Guias de

Regulamentação 1.23 - Onsite Meteorological Programs (“Programas de Meteorologia no

Local”), 1.145 � Atmospheric Dispersion Models for Potential Accident Consequence

Assessments at Nuclear Power Plants (“Modelo de Dispersão Atmosférica para Avaliação

das Conseqüências de um Acidente Potencial”), e 1.111 � Methods for Estimating

Atmospheric Transport and Dispersion of Gaseous Effluents in Routine Releases from

Light-Water-Cooled Reactors (“Métodos para Estimativa do Transporte Atmosférico e

Dispersão de Efluentes Gasosos em Liberações de Rotina de Reatores Refrigerados a

Água Leve”) da U.S.NRC, dentre outros (LEAO, 1999).

3.3.1.1 ANGRA 1



Os dados meteorológicos disponíveis das áreas do entorno do sítio de Angra foram

considerados insuficientes para justificar qualquer conclusão sobre a ocorrência ou não

de tornados ou trombas d’água (ELETRONUCLEAR a, 2005).

O vento máximo para o período de recorrência de 100 anos não pôde ser

determinado através das fontes disponíveis para permitir o uso de um dos métodos

aceitáveis para calcular valores extremos. O valor máximo de vento registrado para o local

foi de 34,4 m/s, e o período de recorrência pode ser um pouco maior que o esperado.

Devido à latitude do sítio de Angra e às características complexas do terreno, nenhuma

localização foi encontrada com condições meteorológicas similares (ELETRONUCLEAR

a, 2005).

A velocidade do vento de 35 m/s foi aplicada para o projeto de estruturas de Categoria

I. Para as estruturas de Categoria I, foi considerada a velocidade básica de um vento

plano de 45 m/s, exceto para o Edifício de Geradores Diesel de Emergência. Para o

projeto dos Geradores Diesel de Emergência foi considerada a velocidade de vento

básica de 42,35 m/s, incluindo os fatores da topografia, superfície e rugosidade. Os

tornados não foram considerados pela ausência de registros na época

(ELETRONUCLEAR a, 2005).

3.3.1.2 ANGRA 2

A meteorologia no RFAS de Angra 2 está descrita na Seção 2.3 “Meteorology’’. Na

análise de segurança de Angra 2, os tornados e trombas d'água não foram considerados

porque os dados meteorológicos disponíveis foram considerados insuficientes para

justificar qualquer conclusão sobre a ocorrência ou não destes fenômenos no sítio. Da

mesma forma, furacões e tempestades tropicais também não foram considerados, uma

vez que estes eventos não tinham sido reportados na área oeste do Atlântico Sul.

Imagens de satélites meteorológicos e estudos feitos durante o ano geofísico

internacional confirmaram este fato. Os dados considerados constam de trabalhos

publicados em 1972 e 1973 (ELETRONUCLEAR b, 2005).

Segundo o FSAR de Angra 2, o vento máximo para o período de recorrência de 100

anos não pode ser determinado pelas fontes padrões e os dados disponíveis não foram

suficientemente detalhados para permitir o uso de um dos métodos para calcular os

valores extremos.

A maior velocidade do vento registrada na área foi de 34,4 m/s, associada à atividade



de tempestade, e o período máximo de recorrência de 100 anos pode ser um pouco maior

do que o esperado. A rajada máxima de vento esperada para a região para período de

recorrência de 1, 20, 50 e 1.000 anos, baseada na fórmula de extrapolação de Broocks

consta na TAB. 3.2 (ELETRONUCLEAR b, 2005).

TAB. 3.2 Vento máximo previsto na região do sítio d e Angra.

Vento Máximo (m/s) Período de recorrência (anos)

26 1
34 20
38 50
46 1000

Na Seção 3.3 do RFAS de Angra 2 consta que todas as construções devem ser

projetadas para uma carga de ventos planos com velocidade do vento de projeto de 45

m/s. A carga de tornados não foi considerada (ELETRONUCLEAR b, 2005).

Na seção seguinte serão mostrados alguns exemplos de tornados e furacões

ocorridos em instalações nucleares fora do Brasil.



3.4 EXEMPLOS DE TORNADOS E FURACOES OCORRIDOS EM INSTALAÇÕES

NUCLEARES FORA DO BRASIL

3.4.1 TORNADO

Em 24 de junho de 1998, a usina nuclear Davis-Besse localizada perto de Toledo,

Ohio, foi atingida por um tornado com ventos entre 181 e 251 km/h (categoria F2 na

escala Fujita). A central não foi notificada da proximidade da tempestade. Raios atingiram

o pátio de manobra da instalação e os ventos causaram a perda de energia externa

causando o desligando automático do reator. Guardas de segurança observaram que

vários equipamentos de ventilação estavam obstruídos. Os ventos derrubaram três linhas

de energia externas, independentes, juntamente com o sistema de telefonia de fibra ótica.

Os geradores diesel de emergência A e B foram energizados para suprimento de energia

dos sistemas de segurança. O gerador A ficou por uns poucos segundos sem operar

porque não foi possível a sua ligação da sala de controle em decorrência de mau contato

em uma chave de ligação. Além disso, falhas nos equipamentos de ventilação, devido a

detritos, levaram a um aumento da temperatura no compartimento do outro gerador para

2°C acima do limite de operação. Mesmo com os gerad ores diesel de emergência

funcionando, a falta de energia externa levou a perda de certos equipamentos, incluindo o

sistema de resfriamento do tanque de armazenagem do combustível irradiado no sítio.  A

potência externa foi restaurada para os sistemas de segurança de Davis-Besse depois de

23 horas, justamente quando o gerador diesel de emergência B foi declarado inoperável.

Em decorrência deste tornado, a usina de Davis-Besse sofreu várias alterações, incluindo

a alteração do diferencial de pressão do tornado base de projeto considerado na análise

de segurança do edifício auxiliar (NUCLEAR ENERGY, 1998).

Em 1996, a U.S.NRC já tinha constatado que poderiam ocorrer falhas em sistemas de

ventilação em decorrência da passagem de um tornado. Os licenciados foram informados

sobre a possibilidade dos reguladores de chaminé (rc) para tornado não operarem em

decorrência da não conformidade dos testes dos rc ou deficiências nos projetos dos

mesmos (U.S. NRC, 1996).

A U.S.NRC descreve que em 2 de março de 1994 a licenciada South Texas - Unidade

1 reportou uma condição que poderia resultar em uma despressurização rápida dos

sistemas e edifícios de ar condicionado, ventilação e aquecimento no evento de um

tornado (U.S.NRC, 1994).  Foi descoberto que havia uma interferência entre o regulador

de chaminé de tornado e a barra estrutural para manter o suporte dos dutos. Esta barra



limitou a trajetória de fechamento do regulador de chaminé em 40% do impacto total,

evitando que o regulador de chaminé se fechasse completamente.  A interferência foi

descoberta durante um teste de impacto em resposta a um inspetor da NRC que

observou que não havia evidência de teste para mostrar que regulador de chaminé de

tornado iria atuar como requerido. Em resposta àquelas observações, o licenciado iniciou

alterações nas instruções de trabalho de manutenção preventiva existentes para todos os

reguladores de chaminés para tornado (15 por unidade). Somente 1 dos 30 reguladores

de chaminés testados (unidade 1 e 2) ficou sem funcionar. A manutenção periódica a

intervalos de 10 anos, planejada originalmente para o regulador de chaminés para

tornado não incluía teste de impacto ou movimento.

Em decorrência deste evento em South Texas concluiu-se que a despressurização

rápida pode resultar em um desabamento dos dutos dos sistemas de aquecimento,

ventilação e ar condicionado e pode impedir o resfriamento de equipamentos relacionados

à segurança. A rápida despressurização pode causar também, diferencial de pressão

interna não analisada, levando a falha de estruturas, sistemas e componentes

relacionados à segurança.

A U.S.NRC descreveu, também, que em 22 de outubro de 1993 que a Instalação de

River Bend informou uma condição de projeto que poderia resultar em perda de

ventilação de diversos edifícios após a passagem de tornado. O licenciado determinou

através de testes de pressão estática, que os reguladores de chaminés de exaustão de ar

não reabririam após a passagem de um tornado. A falha de reabertura é resultado da

força elástica inadequada sobre os reguladores de chaminés para superar a pressão de

interrupção do exaustor. Esta condição de teste foi aplicável para os edifícios dos

geradores diesel, edifício auxiliar, edifício da sala de controle, o edifício do combustível e

a torre de resfriamento de prontidão.

A avaliação do licenciado de River Bend revelou que o evento de tornado postulado

pode causar perda de potência externa e evitar que os reguladores de chaminés de

entrada de ar para os geradores diesel reabram. Quanto as outras áreas da usina,

ficariam menos suscetíveis a falhas, por causa dos aspectos de projeto e/ou alarmes,

seguido por ações do operador que poderiam mitigar as conseqüências.  Os exaustores

de ar de reguladores de chaminés para tornado no edifício dos geradores diesel foram

modificados permitindo a sua reabertura.

Segundo a U.S.NRC, equipamentos tais como reguladores de chaminés para tornado

podem ter sido negligenciados no desenvolvimento do programa de teste de surveillance



porque geralmente não são considerados como parte dos sistemas de aquecimento,

ventilação e ar condicionado. Os reguladores de chaminés para tornados são

normalmente considerados como partes das estruturas nas quais eles são instalados.

Testes de surveillance nas Especificações Técnicas podem envolver operações de

reguladores de chaminés durante testes dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar

condicionado. Entretanto, os requisitos ou diretrizes específicos da U.S.NRC para testes

de reguladores de chaminés são, geralmente, limitados e não abrangem reguladores de

chaminés para tornado. Da mesma forma, padrões e diretrizes da indústria para testes de

reguladores de chaminés para tornados são, também, limitados. Diferentemente de outras

atividades, para os reguladores de chaminés relacionados à segurança, que são

geralmente testados junto com os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado

no qual eles funcionam, o licenciado considera reguladores de chaminés para tornado

como um dispositivo passivo até que seja solicitado a executar suas funções.

Quando solicitado, devem fechar para evitar despressurização rápida dentro da

estrutura e tubulações de ventilação, aquecimento e ar condicionado e, então, reabrir

após a passagem do tornado. No caso em que não há redundância, uma simples falha de

um regulador de chaminé de tornado para executar suas funções de segurança poderia

resultar em uma perda de função de um sistema de segurança. Portanto, a ausência de

teste de surveillance adequada para regulador de chaminé de tornado pode levar a falhas

múltiplas de um sistema de segurança.

Não foi encontrado pela autora outro registro de tornado que tenha atingido outra

instalação nuclear.  A literatura registra que em 27 de abril de 2002 um tornado passou a

cerca de 1,6 km de distância da central nuclear de Calvert Cliffs situada na baia de

Maryland´s Chesapeake (FIGS. 3.2 e 3.3).  Este tornado foi classificado, inicialmente,

como F5 (ventos de 421 a 512 km/h) e depois como F4 (ventos de 335 a 418 km/h). De

acordo com a NRC tornados classificados como F4 e F5 podem produzir mísseis que

podem danificar estruturas de concreto reforçadas com aço, sistemas de suporte para

tanques de armazenamento de combustível irradiado, como também, suprimento de

potência externa, suprimento de potência de emergência no sítio, bombas de resfriamento

e suprimento de água de reposição.



FIG. 3.2 Central nuclear de Calvert Cliffs.

FIG. 3.3 Tornado F5 visto da Usina Nuclear de Calve rt Cliffs em Lusby,

Maryland. Ele cruzou a baía de Chesapeake.

A seção seguinte mostra que a experiência anterior da central nuclear de Turkey Point

com eventos externos permitiu que a instalação resistisse ao Furacão Andrew de

categoria cinco.

3.4.2 FURACÃO

Em agosto de 1992, a central nuclear de Turkey Point foi atingida pelo furacão



Andrew. Este furacão foi classificado como categoria 4 e causou danos dentro e fora do

sítio de Turkey Point.  Esta instalação fica situada na costa da baía Biscayne a cerca de

40 quilômetros ao sul de Miami, Flórida. É um sítio com quatro unidades de geração

elétrica. As unidades 1 e 2 utilizam combustível fóssil e as unidades 3 e 4 são unidades

nucleares moderadas a água leve.  A área de Turkey Point experimenta tempestades

tropicais a cada 2 anos e furacões a cada 7 anos.

A U.S.NRC e as instalações nucleares avaliaram os danos causados pelo furacão

Andrew e emitiram o relatório em 1993 "Efeito do Furacão Andrew na Usina Nuclear de

Turkey Point”. O olho do furacão passou sobre o sítio de Turkey Point, com ventos de 233

km/h e rajadas de vento de 282 km/h. Não houve falhas em sistemas relacionados à

segurança, exceto pela entrada de pequena quantidade de água e algumas falhas de

isolamento e pintura. Não houve liberação de radiação para o meio ambiente. A unidade

permaneceu na condição estável e funcionando como projetada.

Os danos no sítio foram: perda de potência externa por mais de cinco dias; perda

completa dos sistemas de comunicação; fechamento da estrada de acesso; e falha dos

sistemas de segurança e proteção contra incêndio e instalações de armazenamento.

Apesar da intensidade do furacão e do tempo de existência da instalação, as falhas no

sítio se limitaram à proteção contra incêndio, segurança, e diversas estruturas e

equipamentos não relacionados à segurança.

As instalações Turkey Point se beneficiaram das experiências anteriores de outros

furacões e fizeram um amplo re-planejamento, preparando e implementando o

Emergency Plan Implementing Procedure – EPIP (“Implementação dos Procedimentos de

Plano de Emergência”). Este procedimento incluía preparação para furacões de categoria

5, contribuindo significativamente para as preparações do licenciado.

A U.S.NRC reconheceu que exames sistemáticos são benéficos na identificação de

vulnerabilidades de plantas específicas baseado na experiência da indústria e da NRC

com avaliação de risco probabilístico.

O NUREG-1407, Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant

Examination of External Events – IPEEE fornece diretrizes para avaliar a adequação dos

sistemas de segurança da planta contra eventos externos tais como terremotos, tornados,

inundações e acidentes em instalações muito próximas.  As diretrizes do Programa IPEEE

possibilitam ao licenciado capacidade para avaliar a vulnerabilidade da usina para

acidentes severos resultantes destes eventos e avaliar o custo-benefício das melhorias.

Apesar das diversas falhas de itens não-relacionados à segurança em Turkey Point,

estruturas, sistemas e componentes relacionados à segurança dos 2 reatores nucleares



suportaram a tempestade sem dano e os reatores não experimentaram danos

radiológicos para as comunidades vizinhas. Uma avaliação sistemática dos dados pelo

licenciado indicou que não houve nível de radiação inesperado dentro e fora do sítio.

Em junho de 1991, o licenciado tinha completado uma análise da influência de

eventos externos, especificamente tempestades e incêndio, sobre a instalação de Turkey

Point. Esta análise, para tempestades, indicou a necessidade de modificações de diques

e de melhorias nos procedimentos de emergência para furacões de categoria 5. A revisão

dos procedimentos, decorrentes desta análise, permitiu ao licenciado se preparar

adequadamente para eventos externos como o furacão Andrew.

No capítulo a seguir serão mostrados o levantamento e interpretação dos dados de

tornados ocorridos no Brasil.



4 LEVANTAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

4.1 LEVANTAMENTO DOS DADOS

De modo a evidenciar o aumento dos registros de tornados no Brasil, procurou-se

nesse trabalho fazer o levantamento dos dados de tornados utilizando-se como material:

dados provindos de livros, artigos em periódicos e informações obtidas na imprensa,

como jornais impressos e/ou eletrônicos e revistas; assim como contatar os dois principais

centros de previsão de tempo do país CPTEC e INMET, visando à coleta de informações.

Na elaboração da base de dados foram encontradas algumas dificuldades, visto que,

muitos dos dados coletados apresentavam-se incompletos ou divergiam entre os autores.

A qualidade das informações coletadas também foi prejudicada pela falta de registros

fidedignos no que se refere ao assunto em questão.

O primeiro tornado que se tem registro no Brasil ocorreu em 1923, na cidade de

Ourinhos, Estado de São Paulo (MARCELINO, 2004). O dado seguinte na base de dados

é de 1957.

Na base de dados, os tornados estão dispostos em ordem cronológica com suas

respectivas classificações de acordo com a escala Fujita. Nos casos em que alguns

tornados não possuíam informações sobre intensidade, mas tinham em sua descrição

informações sobre a velocidade máxima do vento e fotos sobre a destruição causada,

foram feitas estimativas da intensidade dos mesmos.

Na seção seguinte é feita uma síntese e uma interpretação da base de dados

considerando que a base de dados possui apenas 75 registros de tornados no Brasil. A

base de dados encontra-se no apêndice 1.



4.2 INTERPRETAÇÀO DOS DADOS

4.2.1 ESTIMATIVA DE INTENSIDADE

Como descrito, a partir das fotografias publicadas e das narrativas sobre as

conseqüências/destruição dos tornados foi feita uma estimativa da intensidade de alguns

eventos de tornados na Escala Fujita como pode ser visto na TAB. 4.1. As intensidades

em azul foram estimadas pela autora.

TAB. 4.1 Tabela da Intensidade dos Tornados.

No de
Eventos

Estados, Municípios Intensidade

1 SP, Xavantes F0

2 SP, Santos F0

3 RS, Lajeado F0

4 PA, Baia do Guajará F0

5 PE, Fermando de Noronha F0

6 RS, Santa Maria F0

7 PA, Jacareacanga F0

8 SC, Guarujá do Sul F3

9 RS, Alvorada F0

10 SC, Bom Jardim da Serra F0

11 PA, Santarém F0

12 PA, Porto de Moz F0

13 RS, Guaíba F0

14 PA, Belém F0

15 SC, Maravilha F1

16 SC, São Joaquim F3

17 PR, Planalto F0

18 SP, Piedade F0

19 SC, Xanxerê F2

20 PA, Belém F0

21 PR, Sudoeste do Paraná Entre F1 e F2



22 MS, Ivinhema F0

23 SP, São Bernardo do
Campo

Entre F0 e F1

24 SP, Bauru Entre F0 e F1

25 SP, Itu Entre F1 e F2

26 SC, Concórdia F0

27 PR, Almirante Tamandaré Entre F1 e F2

28 SP, Cachoeira Paulista

29 SP, Ribeirão Preto F0

30 PA, Não identificado F0

31 SC, Rio dos Cedros F0

32 SC, Ilha de São Francisco
do Sul

F0

33 SC, Meleiro F1

34 SC, Itapoá F0

35 SC, Florianópolis F0

36 SC, Piçarras F0

37 PR, Nova Laranjeiras F0

38 PA, Ananindeua Entre F0 e F1

39 SC, Abdon Batista -

40 SC, Joinville F2

41 RS, Osório F0

42 MS, Ponta Porá Entre F0 e F1

43 PA, Santarém Entre F0 e F1

44 SC, Forquilhinha F2

45 SC, Itapoá F0

46 RJ, Rio de Janeiro, Bacia de
Campos

F0

47 SP, Campinas F2

48 RJ, Rio de Janeiro F0

49 SP, São Sebastião F0

50 RS, São Francisco de Paula F0

51 RS, Antönio Prado F1

52 SP, Palmital F3



53 SP, Bauru F2

54 RS F0

55 SC, Criciúma F2

56 SC,Criciúma F1

57 SC F0

58 SC, Florianópolis F0

59 SP, Ubatuba F0

60 SP, Indaiatuba F3

61 RS, Muitos Capões Entre F1 e F2

62 RS, Ivoti F1

63 AM, Manaus F0

64 SC, São Joaquim F0

65 RS, Erebango F1

66 SC, Florianópolis F0

67 SP, Bragança Paulista F0

68 DF, Ponte Alta F0

69 SP, São José dos Campos F0

70 RS, Praia de São Simão F0

71 RS, Porto Alegre F1

72 SC, Florianópolis F1

73 SP, Piracicaba F0

74 RJ, Rio de Janeiro F0

75 RJ, Rio de Janeiro F0

A classificação da intensidade de tornados pelo dano causado, como sugere a escala

Fujita, não é o ideal, pois é um processo subjetivo, como sugere o documento da USNRC

(2005). O dano estimado é limitado pela natureza da área que o tornado atinge. Quando

não há o que destruir, não existe modo de avaliar a escala Fujita. Similarmente, onde

existem estruturas, o dano dependerá da natureza da destruição.



A partir da TAB. 4.1 foi elaborado o gráfico abaixo com o objetivo de se evidenciar as

intensidades de tornados no Brasil.
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FIG. 4.1 Intensidade e ocorrências dos tornados no Brasil.

A freqüência de tornados é reduzida com o aumento da intensidade. Esse fato não é

identificado com os dados coletados e apresentados na FIG. 4.1. Pode-se atribuir a

ausência de informações, uma vez que somente nos últimos anos foi chamada atenção

da formação de tornados no país.

Como conseqüência, pela FIG. 4.1 é possível notar a maior ocorrência de tornados

com intensidade F0. Além da ausência de maior número de eventos registrados, acredita-

se também que a menor ocorrência de tornados com intensidades superiores a F1 seja

justificada pelo fato de se subestimar a intensidade dos tornados no Brasil.



4.2.2 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS POR REGIÃO E POR ESTADO

Existem evidências de tornados em todas as regiões do país, no entanto de acordo

com a FIG. 4.2, pode-se verificar que 68% da freqüência de tornados ocorrem na Região

Sul do país, o que pode estar relacionado com condições climáticas favoráveis ao

aparecimento dos mesmos nesta região, tais como: umidade em baixos níveis,

instabilidade convectiva e cisalhamento de vento vertical necessários para as

tempestades severas, como descrito no capítulo 2.

Essas condições, propícias a ocorrência de tornados no sul do país, podem também

ser o motivo para que não ocorram tornados tão intensos nas Regiões Norte e Nordeste

do Brasil, pois a medida que a latitude vai aumentando, a Energia Convectiva Potencial

Disponível (CAPE) torna-se maior, em função dos sistemas de grande escala associados

que atuam favorecendo a manutenção da liberação do calor latente. Portanto, os tornados

próximos ao Equador são menos intensos que no sul do país, onde a associação com

sistemas frontais os torna sempre mais abastecidos com essa energia (NECHET, 2002).

Pode-se, entretanto, atribuir a presença do meteorologista Dimitri Nechet em Belém a

identificação de um número maior de tornados na Região Norte.

Um outro fator que pode ter contribuído para isso é o maior acesso da população a

informações da ocorrência de tornados no Brasil, e filmes como “Twister” que mostrou

algumas características dos tornados, conforme relato após a passagem de dois

tornados: um ocorrido em 24 de janeiro de 2006 e outro em 14 de outubro de 2005 em

Ivoti, Rio Grande de Sul, respectivamente.

"Eu só via aquele negócio virando, que nem nos filmes, era uma barulheira só.

Passou rapidinho, mas fez o maior estrago", disse a dona-de-casa Nice Alves dos Santos,

48 anos, que mora no bairro localizado próximo à Embraer (O GLOBO, 2006).

" Eu vi um ciclone, tufão, sei lá como chama um que não seja tão grande...mas ele

deu o seu tradicional aviso (ronco) e começou de vez! Muito forte! O granizo veio 10

segundos depois. Foi horrível ! Tive a coragem de olhar pela janela e vi o "bichinho" em

meio aos clarões, fazendo um rastro pelo meio das árvores onde passava. De manhã

podia se ver claramente onde ele passou !"(CUSL, 2005).
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FIG. 4.2 Freqüência de Tornados por Região.

Com base nos dados disponíveis, a Figura 4.3 mostra o número de eventos de

tornados por estado. O Estado de Santa Catarina é o mais atingindo por tornados seguido

pelos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. A relação dos sistemas atmosféricos

que atuam nesses estados com os fatores geográficos dos mesmos, como: a

configuração do relevo e a proximidade do litoral formam condições favoráveis para o

desenvolvimento e/ou intensificação de tempestades, que quando muito severas, podem

ocasionar FME, como os tornados. O choque entre frentes frias e temperaturas altas

propicia a formação de tornados.



Número de Ocorrências por Estado
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FIG. 4.3 Nº. de Ocorrências por Estado.

O aquecimento global também pode ser o responsável pela ocorrência de fenômenos

naturais agressivos, como tornados, vendavais e fortes tempestades. Segundo relatório

da Organização Meteorológica Mundial, emitido em janeiro de 2006, a temperatura da

superfície terrestre medida em 2005 apresentou um aumento de 0,65oC para o Hemisfério

Norte e de 0,32oC para o Hemisfério Sul acima da média de 30 anos e áreas da África,

Austrália, Brasil, China e os EUA onde o aumento da temperatura já era significativo,

registraram temperaturas acima da média em 2005 (WMO, 2006).

Segundo estudo do CEPAGRI/UNICAMP, a temperatura mínima na região de

Campinas, onde foi registrado o tornado de Indaiatuba ficou 2,7 graus acima da média

obtida entre 1890 e 2004 e as temperaturas máximas ficaram 0,7 graus acima da média

(JORNAL DA CIÊNCIA, 2005).

A TAB. 4.2 mostra as intensidades dos tornados nos estados com o maior número de

eventos.

TAB. 4.2 Intensidade dos Tornados ocorridos nos Est ados de São Paulo e
Santa Catarina.



Intensidade Eventos SP Eventos SC

F0 10 14

Entre F0 e F1 2 -

F1 - 4

Entre F1 e F2 1 -

F2 2 4

F3 2 2

Total 17 24

Pode-se prever, portanto, que em conseqüência dos fatores já anteriormente citados,

haverá um aumento nos registros de tornados no Brasil, como indica a FIG. 4.4.
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FIG. 4.4 Eventos Identificados por Décadas.

4.2.3 O TORNADO OCORRIDO EM INDAIATUBA



Em 24 de maio de 2005, um tornado significativo atingiu a região de Indaiatuba no

interior do Estado de São Paulo a 102 quilômetros a noroeste da capital paulista que

possui 170 mil habitantes. Ele ocorreu a partir de 17h30min, mais de uma hora após o

início de uma forte tempestade. Até o momento, este tornado foi o mais intenso registrado

em vídeo no Brasil, ele gerou vórtices menores no seu interior caracterizando o tornado

com vórtices múltiplos, do inglês "multiple-vortex tornado" tendo sido classificado como

F3. O tornado derrubou duas torres de alta tensão deixando parte da cidade sem luz,

telefone e água por três dias. A prefeitura decretou estado de calamidade pública, uma

vez que a tempestade destruiu prédios do Distrito Industrial, prédios municipais, 50 postes

de energia caíram e ao menos 400 casas foram destruídas. No Vale, os ventos atingiram

150 km/h em Guaratinguetá e se aproximaram dessa velocidade em São José. Em

Indaiatuba, podem ter chegado a 331 km/h, segundo pesquisa do Simepar com base em

índices e dados enviados pelo Inpe e em trabalho de visita aos locais mais atingidos.

Apesar da intensidade do tornado não houve registro de vítimas (NASCIMENTO, 2005; O

Globo, 2005).

A FIG. 4.5 mostra a rota entre as Cidades de Indaiatuba e Sorocaba. É na cidade de

Sorocaba que está localizado o Centro Experimental Aramar (CEA), a distância entre as

cidades é de 67 km.

FIG. 4.5 Distância entre as Cidades de Indaiatuba e  Sorocaba.



A distância aproximada entre Indaiatuba e a Usina Nuclear de Angra dos Reis é de

282 km (FIG. 4.6 GOOGLE EARTH, 2006).

FIG. 4.6 Distância entre a Cidade de Indaiatuba e a  Usina de Angra dos Reis.

4.2.4 DOCUMENTAÇÃO DE TORNADOS NO BRASIL

Na elaboração da base de dados foi observado que não existe procedimento

institucional para uma documentação sistemática das tempestades severas no Brasil.

Segundo Nascimento e Doswell (2006) os poucos esforços para documentar episódios de

tempo severo no Brasil são conduzidos por iniciativas individuais com pouco ou nenhum

suporte oficial. A disponibilidade de um arquivo padronizado de relatos de tempo severo é

fundamental para qualquer investigação quantitativa de tempestades severas.

Observações de sistemas de mesoescala, incluindo radares de tempo, estão longe do

ideal estando confinados em poucas regiões no continente.

Podemos também citar como dificuldades:

• O sistema meteorológico brasileiro de coleta de dados não possui radares suficientes

e existem poucas estações meteorológicas e programas de monitoramento para detecção

de tornados;



• Muitas vezes os tornados ocorrem em áreas onde é escasso o número de habitantes;

• Número restrito de peritos na área;

• Relatos não especializados da mídia que os caracteriza sem fundamentação, muitas

vezes sendo erroneamente classificados como tornados em alguns locais onde ocorreu

somente uma tempestade severa.



5 CONCLUSOES

Nos últimos anos, dados sobre os fenômenos meteorológicos extremos no Brasil,

principalmente tornados, têm sido relatados com maior freqüência e qualidade de

informação devido à evolução tecnológica dentre outros fatores descritos nesta

dissertação, o que nos proporciona uma nova visão a respeito da importância de se fazer

um levantamento criterioso da ocorrência desses fenômenos e sua consideração na fase

de aprovação de local e licenciamento das Instalações Nucleares.

As estruturas das usinas nucleares, os sistemas, e os componentes importantes à

segurança devem ser projetados para resistir aos efeitos externos dos fenômenos

naturais tais como terremotos, tornados, furacões, ou inundações sem a perda da

capacidade para realizar suas funções de segurança. O evento ocorrido em DAVIS-

BESSE e os citados pela U.S.NRC mostram que mesmo que a instalação suporte aos

tornados considerados na base de projeto, é importante que equipamentos não

relacionados à segurança, principalmente aqueles que vão alterar o funcionamento dos

sistemas e edifícios de aquecimento, refrigeração e ar condicionado sejam considerados.

No entanto, apesar da instalação ter suportado um tornado classificado como F2, houve

uma seqüência de eventos em decorrência de detritos levados pelo tornado para

tubulações de edifícios e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

Portanto, o Brasil necessita de uma maior preparação para acompanhar os

fenômenos naturais, principalmente, trocar informações entre institutos de meteorologia e,

utilizar efetivamente informações provindas de radares. Os radares existentes também

precisam ser monitorados constantemente.

Com o aumento de registros de tornados no Brasil, faz-se necessário que estes

eventos sejam considerados nas avaliações de segurança das instalações nucleares.
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7. APÊNDICE

7.1 APÊNDICE 1: BASE DE DADOS





Estados Local Data Nº Observações Inten-
sidade

Ref.
Bibliográficas

Imagens

SP Xavantes,
Ourinhos

1923/09/14 1 Fazendas destruídas. F0 MARCELINO,
2004

SP Santos, próxima
à ilha
Urubuquiçaba.

1957/02/23 2 Tromba d água F0 MARCELINO,
2004

RS Lajeado 1967/09/99 3 O centro da cidade foi destruído.
Matou 6 pessoas e deixou 40 pessoas feridas

F0 MARCELINO,
2004

PA Baia do Guajará 1967/99/99 4 Tromba d`água Baia do Guajará  em Belém. F0 NECHET, 2000
Publicado pelo
Jornal Folha do
Norte

PE Fermando de
Noronha, Ilha
de Fermando de
Noronha

1968/99/99 5 Tromba d`água nas proximidades da Ilha de Fernando de Noronha.
Não atingiu a Ilha e não houve danos.
Presenciado por um meteorologista.

F0 NECHET, 2000

RS Santa Maria 1975/12/05 6 Ocorrência de uma nuvem funil às 13h (horário local). Apesar do funil
não ter atingido a superfície, o vento causou danos na água,tendo atingido
a velocidade máxima de 79,6 Km/h

F0 NECHET, 2000

PA Jacareacanga 1975/99/99 7 Próximo ao aeroporto.
O eixo de rotação foi observado por um meteorologista.

F0 MARCELINO,
2004

SC Guarujá do Sul 1976/08/08 8 Tornado F3 MARCELINO,
2004

RS Alvorada 1976/99/99 9 Destruição do terminal de uma empresa de ônibus e residências. F0 MARCELINO,
2004

SC Bom Jardim da
Serra

1977/01/28 10 Tornado F0 MARCELINO,
2004

PA Santarém 1977/99/99 11 Ocorrência de tornado próximo à cidade.
Nas fotografias apresentadas haviam árvores retorcidas e arrancadas
Testemunhas relataram à reportagem que era um barulho ensurdecedor.

F0 NECHET, 2000



PA Porto de Moz 1977/99/99 12 Tornado observado pelos militares do deslocamento da Aeronáutica.
No local houve o deslocamento de pequenas árvores, galhos retorcidos e
vegetação arrancada.
Duração de aproximadamente um minuto

F0 NECHET, 2000

RS Guaíba 1978/99/99 13 Destruição de casas, pavilhões industriais, além de arrancar árvores e
postes.

F0 MARCELINO,
2004

PA Belém 1984/07/08 14 Ocorrência de tornado nas proximidades do Aeroporto de Val-de-Cães
aproximadamente 17h30min (horário local). Ao passar perto do aeroporto,
destelhou parte do setor de cargas e destruiu, parcialmente, um campo de
antenas do setor de proteção ao vôo, retorcendo e destruindo os cabos de
sustentação.
Foi visto por um observador meteorológico e um previsor, sendo
fotografado duas vezes, no seu estagio inicial. A 200m, na estação
meteorológica não houve alteração do vento, apenas uma pequena queda
de pressão.  Deslocou-se por aproximadamente 800m, com diâmetro em
torno de 10m. Teve duração de alguns minutos.

F0 NECHET, 2000

SC Maravilha 1984/10/08 15 Causou a morte de 6 pessoas
O fenômeno foi descrito "erroneamente" como Furacão por jornais locais.

F1 DYER, 1994

SC São Joaquim 1987/05/15 16 Os caminhões foram tombados, móveis e eletrodomésticos espalhados por
toda cidade.
Neste dia ocorreu uma série de Tornados no sul do País, sendo este o mais
intenso.

F3 DYER, 1994
MARCELINO,
2004

PR Planalto 1987/05/15 17 Tornado F0 DYER, 1994

SP Piedade 1987/05/15 18 Tornado F0 DYER, 1994

SC Xanxerê 1987/07/07 19 Tornado F2 MARCELINO,
2004

PA Belém 1988/99/99 20 Ocorrência de tornado no serviço regional de proteção ao vôo de Belém
(SRPV-BE)
Parte do telhado foi destruída. Vários vidros foram quebrados. Placas de
propagandas foram encontradas a 50m do local, perto da avenida,
permanecendo intactas. O pátio da organização ficou cheio de vidros.
Este tornado foi observado pelo meteorologista Dimitrie Nechet, ao sair
de uma sala de aula. Ele pôde observar uma variação muito grande na
direção e velocidade do vento.

F0 NECHET, 2000



PR Sudoeste do
Paraná

1988/10/04 21 Ocorreu à tarde. Torres de transmissão foram derrubadas e o material das
torres apareceu retorcido e amontoado. Configurando, assim, derrubada,
torção e amontoamento, pelo giro do tornado.
Fotos da destruição foram publicadas em alguns jornais.

Entre
F1 e F2

NECHET, 2002

MS Ivinhema 1989/08/31 22 O tornado atingiu o centro da cidade e destruiu uma casa-clube onde havia
400 pessoas.
Matou 16 pessoas

F0 MARCELINO,
2004

SP São Bernardo
do Campo

1991/04/26 23 Virou uma fileira de 20 caminhões pesando, em média, 25 ton e atingiu
arredores da cidade.
O cisalhamento do vento e a energia potencial convectiva disponível
foram calculados e comparados com outros casos mencionados na
literatura especializada, concluindo que houve de fato um tornado.

Entre
F0 e F1

MARCELINO,
2004
DIAS e
GRAMMELSBA
CHER, 1991

SP Bauru 1991/09/30 24 Tornado Entre
F0 e F1

NECHET, 2000

SP Itu 1991/09/30 25 Atingiu a periferia da cidade
Causou a destruição de 280 casas, 5 indústrias, 3 escolas, 2 postos de
gasolina, 1 hotel e 20 torres de alta tensão.
15 pessoas morreram e 176 pessoas ficaram feridas.

Entre
F1 e F2

NECHET, 2000

SC Concórdia 1992/05/17 26 Torre de Concórdia foi severamente atingida por um possível tornado. F0 DYER, 1994

PR Almirante
Tamandaré

1992/05/17 27 500 casas destruídas (MARCELINO, 2004).
Morreram 6 pessoas e 33 pessoas ficaram feridas

Entre
F1 e F2

NECHET, 2002

SP Cachoeira
Paulista

1993/03/10 28 Tornado MARCELINO,
2004

SP Ribeirão Preto 1994/05/14 29 Ocasionou grandes danos em Ribeirão Preto, acompanhado de granizo.
Causou 3 mortes

F0 MARCELINO,
2004;

PA Não
identificado

1995/09/20 30 Tromba d'água F0 MARCELINO,
2004

SC Rio dos Cedros 1995/11/28 31 Tornado F0



SC Ilha de São
Francisco do
Sul

1996/01/27 32 Tromba d'água F0 NASCIMENTO,
2004;
MARCELINO
2004

SC Meleiro 1996/02/27 33 Tornado F1 MARCELINO,20
04

SC Itapoá 1997/01/02 34 Tornado F0 MARCELINO,
2004

SC Florianópolis 1997/02/07 35 Tornado F0 MARCELINO,
2004

SC Piçarras 1997/04/05 36 Tornado F0 MARCELINO,
2004

PR Nova
Laranjeiras

1997/06/13 37 Foto de um jornal local F0 NASCIMENTO,
2004

PA Ananindeua 1997/08/09 38 Cerca de 140 casas foram atingidas, sendo que 40 delas foram
completamente destruídas. O vento trazia muita poeira e junto com ela,
tijolo, alvenaria e até botijão de gás

Entre
F0 e F1

NECHET, 2000

SC Abdon Batista 1998/02/07 39 O radar de precipitação conseguiu detectar somente as extremidades da
tempestade, devido ao pequeno campo de visada (220 km)  Este episódio
foi registrado nos Relatórios de Danos Adversos da Defesa Civil do
Estado de Santa Catarina. O município de Abdon Batista está localizado
na Mesoregião Serrana de Santa Catarina sendo formada por um relevo
ondulado a forte ondulado, com altitude em torno de 800 a 1100 m.

- CONFORTE,
2003
MARCELINO,
2004



SC Joinville 1999/01/31 40 O tornado ocorreu às 17h atingindo o município de Joinville localizado no
nordeste do Estado de Santa Catarina, causando danos materiais e
deixando algumas pessoas feridas.
Os danos sócio-econômicos causados por este tornado foram mais
sentidos no bairro de Paranaguamirim. Os danos ocasionados neste bairro
deixaram 50 pessoas desabrigadas, 13 residências destruídas e mais de
100 casas destelhadas. O relato dos moradores identificou a presença do
funil coincidindo com as características de destruição dos tornados, ou
seja, algumas áreas destruídas total ou parcialmente, enquanto adjacências
não sofreram danos.

F2 MARCELINO et
al., 2004

RS Osório 1999/02/13 41 Ocorrência de um tornado F0 Defesa Civil,
2005

MS Ponta Porã 1999/10/26 42 Atingiu área rural e arrastou um ônibus escolar
Causou uma morte e deixou 13 feridos.

Entre
F0 e F1

MARCELINO,
2004

PA Santarém 1999/11/01 43 Prejuízos Materiais Entre
F0 e F1

MARCELINO,
2004
NECHET, 2000

SC Forquilhinha 1999/11/24 44 Tornado F2 MARCELINO,
2004

SC Itapoá 2000/03/01 45 Tornado F0 MARCELINO,
2004

RJ Rio de Janeiro,
Bacia de
Campos

2001/05/02 46 Tromba d'água F0 MARCELINO,
2004



SP Campinas 2001/05/04 47 Ventos de até 300 km/h derrubaram postes e árvores, destelharam casas e
deixaram a cidade inteira sem energia.
Causou uma morte e deixou uma criança gravemente ferida
Além de Campinas, o  tornado também atingiu as cidades de Sumaré,
Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara D´Oeste

F2 JORNAL O
GLOBO, 2001

RJ RJ, Rio de
Janeiro

2001/05/24 48 Tromba d'água F0 MARCELINO,
2004

SP São Sebastião 2002/02/16 49 Tromba d'água F0 MARCELINO,
2004

RS São Francisco
de Paula

2003/07/08 50 Tempestade severa noturna.
Incrível destruição causada por uma tempestade severa noturna. Dada a
rota de destruição estreita e em linha reta, este foi um provável tornado.

F0 Jornal Zero Hora
de Porto Alegre

RS Antönio Prado 2003/12/11 51 Uma tempestade severa atingiu a cidade. Residentes locais declararam ter
visto ventos girando vindo da base da nuvem, formando um funil. Um
possível tornado. Destruição de um prédio. Quatro pessoas morreram.
De acordo com jornais locais, a rota de destruição teve 1 km de extensão e
200m de largura. Jornal Zero Hora de Porto Alegre

F1 NASCIMENTO,
2005

SP Palmital,
próximo de
Assis

2004/05/25 52 Por volta de 14h um tornado provocou o deslocamento de um ônibus com
mais de 50 trabalhadores que cortavam cana na área. O tornado causou
duas mortes e feriu os demais passageiros.
Na imagem ao lado é possível ver a trilha de 16 km deixada pelo tornado.

F3 ANTONIO et al.,
2005



SP Bauru, Próximo
à Lençois
Paulista

2004/05/25 53 Ocorreu em torno de 17 h
Causou grande destruição aos canaviais da região.

F2 JORNAL DA
CIÊNCIA, 2005,
ANTONIO ET
AL. 2005.

RS 2004/12/19 54 Um gustnado formado ao longo de uma frente de rajada de um sistema
convectivo no Rio Grande do Sul.

F0 NASCIMENTO,
2004

SC Criciúma,
bairro Vila
Manaus

2005/01/03 55 Estima-se que o ciclo total de vida deste tornado ocorreu dentro de um
período de 30 minutos entre aproximadamente 14:40 h e 15:10 h (horário
local, e em horário de Verão), apresentando intensidade variável.
Foi registrado 1 óbito associado a este tornado, devido à parada cardíaca
causada pelo espanto da vítima ao visualizar o fenômeno.
Este tornado não se manteve em contato com o solo de maneira contínua;
ou seja, sua trajetória de destruição era descontínua, com “saltos” que
podem estar associados a uma seqüência de “falhas” no processo de
tornadogênese..

F2 MARCELINO e
NASCIMENTO,
2005

SC Criciúma,
Bairros
Metropol e
Colonial

2005/01/03 56 O segundo tornado ocorrido em Criciúma, de intensidade variável ao
longo de seu ciclo de vida, iniciou-se aproximadamente às 15:30 h como
um F0 nas imediações do bairro Rio Maina, onde galhos de árvores foram
quebrados. Ao deslocar-se no sentido SE-NO, atingiu o bairro Metropol e
nesse momento intensificou-se passando para a categoria F1, causando
destelhamentos e destruição de estruturas frágeis (garagens, ranchos e
cocheiras). Além disso, este fenômeno derrubou e quebrou árvores
(eucaliptus), deixando algumas sem galhos e sem folhas. Posteriormente,
deslocou-se para o bairro Colonial ainda com intensidade F1, onde
também causou destelhamentos generalizados, destruiu alguns telhados e
lançou um carro para fora da estrada. Houve muitos materiais em
suspensão como pedaços de madeiras e de telhas e galhos de árvores.
Quando se aproximou das encostas do morro próximo a esse bairro,
perdeu intensidade passando para a categoria F0, dissipando-se
aproximadamente às 15:45 h.

F1 MARCELINO e
NASCIMENTO,
2005



SC 2005/01/17 57 Uma nuvem tipo funil em Santa Catarina. F0 NASCIMENTO,
2005

SC Florianópolis,
Praia do
Campeche

2005/03/31 58 Tromba d'água F0 MARCELINO,
2004

SP Ubatuba 2005/03/09 59 Uma tromba d´água a 5 km da costa, no litoral norte do estado não atingiu
a praia.. Não foi possível medir a velocidade dos ventos, mas os
meteorologistas calculam algo em torno de 100 Km/h. A força dos ventos
era tanta que, na linha do horizonte, era possível ver a água sendo sugada.

F0 NASCIMENTO,
2005

SP Indaiatuba, 2005/05/24 60

A partir de 17h30 mais de uma hora após o início de uma forte tempestade
que caiu sobre a região,.um tornado significativo atingiu a região de
Indaiatuba no interior do Estado de São Paulo a 102 quilômetros a
noroeste da capital paulista que possui 170 mil habitantes. Até o
momento, este tornado foi o mais intenso registrado em vídeo no Brasil,
ele gerou vórtices menores no seu interior caracterizando o tornado com
vórtices múltiplos, do inglês "multiple-vortex tornado" tendo sido
classificado como F3. O tornado derrubou duas torres de alta tensão
deixando parte da cidade ficou sem luz, telefone e água por três dias. A
prefeitura decretou estado de calamidade pública, uma vez que a
tempestade destruiu prédios do Distrito Industrial, prédios municipais, 50
postes de energia caíram e ao menos 400 casas foram destruídas. No Vale,
os ventos atingiram 150 km/h em Guaratinguetá e se aproximaram dessa
velocidade em São José. Em Indaiatuba, podem ter chegado a 331 km/h,
segundo pesquisa do Simepar com base em índices e dados enviados pelo
Inpe e em trabalho de visita aos locais mais atingidos.Apesar da
intensidade do tornado não houve registro de vítimas.

F3 ESTADÃO,
2005; JB2005.



RS Muitos Capões,
noroeste do Rio
Grande do Sul

2005/08/30 61 Um tornado com ventos de até 110 km/h arrastou por cerca de 20 metros
os restos das casas destruídas e arrancou o telhado de pelo menos outras
60 residências. Na seqüência, uma chuva de granizo piorou a situação.
Houve queda de paredes, postes e árvores deixando quinze pessoas
feridas. Os prédios da câmara de vereadores, da garagem municipal, do
banco Sicredi e do Clube União Capoense foram parcialmente destruídos.
Cerca de 300 pessoas ficaram desabrigadas e foram encaminhadas a casas
de parentes e amigos. Moradores de Muitos Capões, que passaram o dia
sem energia elétrica e telefonia, contaram aos bombeiros que o fenômeno
durou cerca de um minuto.

Entre
F1 e F2

Tribuna da
Imprensa, 2005;
CUSL, 2005
CORREIO
RIOGRANDENS
E, 2005; RIRH,
2005.

RS Ivoti, norte de
Novo
Hamburgo

2005/10/14 62 Tornado seguido de um violento temporal apresentou chuva forte, granizo
e rajadas de vento. As imagens do radar meteorológico do Morro da Igreja
do horário da tempestade, cedidas pelo Ministério da Aeronáutica,
mostraram  uma célula de tempestade muito forte sobre a região no
horário do tornado com intensidade compatível com a ocorrência de
tornado e tempo severo.
A confirmação do tornado foi feita também pela storm chaser do Rio
Grande do Sul, Jacqueline Estivallet onde observou que algumas casas
perderam de 80 a 100% dos telhados, árvores foram arrancadas com a raiz
ou partidas e os postes de luz caíram e luminárias quebrararam.

F1 DEFESA CIVIL,
2005.

AM Manaus 2005/10/26 63 Uma tromba d'água na região de Manaus/AM. Foi publicado no Correio
Amazonense.

F0 NASCIMENTO,
2006

SC São Joaquim 2005/12/29 64 Um tornado atingiu o distrito de Boava em São Joaquim, a dez
quilômetros da sede do município. Testemunhas relataram terem visto o
funil atingir o solo. Os danos foram menores e limitados a pomares que
sofreram prejuízos com o fenômeno.

F0 CUSL, 2006

RS Erebango 2006/01/01 65 Em Erebango, cerca de cem hectares de soja, milho, melão, melancia,
parreirais e tomateiros foram afetados. Casa, galpão e chiqueiro de uma
propriedade sofreram destelhamento e dois aviários foram danificados. No
interior, os maiores danos ocorreram na Linha Santo Antônio, e, na área
urbana, no bairro Esperança, com 15 casas destelhadas. Os maiores
prejuízos ocorreram nas lavouras. Árvores decepadas e arrancadas pela
raiz, construções sólidas destruídas logo ao lado de outras com o mesmo
padrão de construção sem apresentar qualquer dano, lavouras com rastros
como se tivessem sido colhidas (aspecto de vegetação “deitada”) e danos

F1 CUSL, 2006



severos em áreas muito concentradas são evidências claras que um
tornado atingiu a região da zona rural de Erebango.

SC Florianópolis,
Bairro
Sambaqui

2006/01/02 66 Tornado com ventos de até 100 km/h acompanhados de chuva deixou 16

casas destelhadas. Árvores e abrigos de ônibus também foram ao chão

devido à ventania, que teve duração de cerca de um minuto. Não houve

registro de feridos. Segundo o Ciram o tornado foi gerado durante a

passagem de uma frente fria no oceano. Um dos núcleos de instabilidade

da frente atingiu a comunidade de Sambaqui, formando o tornado.

F0 JB, 2006;
CIRAM, 2006;
CPTEC, 2006

SP Bragança
Paulista

2006/01/08 67 Vento forte em Bragança Paulista. Algumas casas tiveram os telhados

arrancados. Em Taubaté houve registro de uma nuvem funil (foto ao

lado), embora não houve dano significativo nesta última cidade.

F0 CPTEC, 2006;
CUSL, 2006

DF Ponte Alta 2006/01/24 68 Um tornado foi fotografado na região de Taguatinga no Distrito Federal.

Conforme o observador Atys Roberto de Souza, não houve danos

associados ao fenômeno.

F0 CUSL, 2006

SP São José dos
Campos.

2006/01/24 69 Dois hangares da Embraer foram destruídos. O vento arrancou janelas dos
prédios da Embraer e os hangares vieram abaixo. Pelo menos quatro
funcionários foram feridos pelos estilhaços dos vidros. O vento também
destruiu parcialmente um galpão do Centro Técnico Aeroespacial, mas
não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a
Defesa Civil, muitas árvores caíram sobre ruas e carros, impedindo o
trânsito principalmente na zona sul da cidade. Várias pessoas viram a
presença do funil.

F0 CUSL, 2006

RS Praia de São
Simão, 35 km
de Mostardas.

2006/02/25 70 Um tornado fez telhas e tábuas voarem. Cerca de 20 casas foram
danificadas. Pelo menos uma pessoa se feriu. A prefeitura de Mostardas
mobilizou algumas equipes para ajudar as famílias. As informações da
Brigada Militar de Mostardas e da prefeitura disseram que a destruição se
localizou no balneário de São Simão.

F0 DEFESA CIVIL,
2006
CUSL, 2006



RS Porto Alegre,
próximo de
Cachoeirinha e
Gravataí

2006/03/03 71 O tornado provocou danos estruturais numa faixa estreita e muito
localizada de aproximadamente três quadras com destelhamento de
residências, queda de árvores, postes e cabos de energia. Chamou especial
atenção as imagens de antenas e árvores que foram torcidas pelo
movimento do vento. Os depoimentos dos moradores da área mais
atingida não deixam dúvida quanto à ocorrência de um tornado na região.
Eles são absolutamente coincidentes com os testemunhos de pessoas de
locais atingidos por tornados no passado. Conforme os moradores da
região afetada na zona norte de Porto Alegre, o vento teve duração muito
curta e foi violento. Alguns disseram ter observado o funil no momento do
vento e complementaram que o ruído era muito forte associado ao vento.

F1 CUSL, 2006

SC Florianópolis,
Praia dos
Ingleses e
Santinho

2006/03/23 72
Áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria por Santa
Catarina desenvolveram um tornado com ventos que variam de 117 a 179
km/h que atingiu a Vila do Siri, na Praia dos Ingleses, causando destruição
em edificações, destelhamento, queda de árvores e poste de energia. O
tornado tocou o solo com força arrasadora, em questão de segundos,
dezenas de casas foram parcialmente destelhadas. Pedaços de telhas de
zinco se espalharam por quintais e pelas ruas. O fornecimento de energia
acabou interrompido e os telefones ficaram mudos. Árvores foram
arrancadas com a raiz. No total, o tornado deixou mais de 100 casas
destelhadas e 21 tiveram perda total. A Prefeitura Municipal de
Florianópolis estimou os danos em R$ 600 mil e decretou situação de
emergência.

F1 CUSL, 2006
CIRAM, 2006

SP Piracicaba 2006/03/29 73 Um tornado atingiu a cidade de Piracicaba por volta das 12 horas, onde
árvores inteiras, galhos, outdoors e placas de sinalização foram arrancados
pela força do vento. A cidade de Pedreira também foi atingida onde uma
mulher e a filha morreram atingidas por um muro que desabou na avenida
principal da cidade, em Jaboticabal um homem também morreu levado
pela enxurrada.

F0 JB, 2006



RJ Rio de Janeiro 2006/04/03 74 Sob a nuvem negra o funil da tromba d´´agua atingiu o mar  a 3
quilômetros da Praia da Barra da Tijuca por causa da frente fria que se
encontrava na Região Sudeste. O salva-vidas Josinei Santos assistiu à
passagem de tromba d´água do alto de um dos postos de salvamento da
Barra e ficou surpreso com a cena.

F0 OGLOBO, 2006

RJ Rio de Janeiro 2006/04/18 75 O professor de Meteorologia da UFRJ Luiz Maia observou a existência de
pequenos tornados ao longo da orla carioca na Praia de Copacabana e na
altura do Pão de Açúcar. Os tornados não chegaram a atingir a superfície
do mar.

F0 OGLOBO, 2006




