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Resumo da Tese apresentada à COPPEfUFRJ como parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc). 

ESTUDO DA CIRCULAÇÃO HIDRODINÂMICA E DO TRANSPORTE D~ 

RADIONUCLÍDEOS NA BAÍA DA ILHA GRANDE - RJ. 

Mariza Ramalho F ranklin 

AbriV2001 

Orientadores: Paulo César Colonna Rosman 

José Paulo Soares de Azevedo 

P.rograrna: Engenharia Civil 

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), localizada na cidade do 

Rio de Janeiro, libera seus efluentes líquidos na Baía da Ilha Grande (BIG). O objetivo 

deste trabalho foi simular matematicamente a dispersão de trício eH) e de césio (\37Cs), 

liberados rotineiramente para o meio ambiente pela CNAAA, e desta forma contribuir 

para o aperfeiçoamento da avaliação do impacto radiológico ambiental associado a estas 

liberações. O padrão de circulação hidrodinâmico da BIG e o transporte de 

radionuclídeos, foram simulados através de técnicas de modelagem numérica, utilizando 

o sistema computacional SisBAHIA (Sistema Base Hidrodinâmica e Ambiental) .• ,,:1 

resultados indicaram que o padrão de circulação local é ~·~~;pcia1 

propagação da onda de 1'Y18t'é': caracterizado por baixas velocidades de correntes, em 

tomo de 0,1 m/s. O arraste do vento (usual ou extremo) sobre a superficie livre não 

altera significativamente o "I_t:':;,.:~ i"",,,,,.r",r.~JllL.JI_ Os 

efluentes são liberados com uma vazão em tomo de 120m3/s. e isto mostrou ser capaz de 

alterar a hidrodinâmica local, através da formação de um grande vórtice próximo a área 

do lançamento. Para o inventário anual de liberação prevista nos documentos do 

licenciamento nuclear, e considerando uma liberação contÍ!lua, ......... . 

de ...... l:r.hili_ .. _~.~ .... ~...,~ ..... _.., 

adrid ......... '~~j~nt~ "', •••• IIL.,I •• ]~ .. '" "0' 

... ,. __ .~.:;~.~~~~~.S1a,:dia •. _~ Foi assumido para as 

simulações do transporte o comportamento conservativo de ambos os radionuclídeos na 

coluna d'água. 
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Abstract ofThesis presented to COPPEIUFRJ as a partial fultillment ofthe requirements 

tor the degree ofMaster ofScience (M.Sc.) 

STUDY OF THE HYDRODYNAMlC CIRCULATION AND TRANSPORT OF 

RADIONUCLIDES IN THE ILHA GRANDE BA Y -RJ 

Mariza Ramalho Franklin 

Abril/2001 

advisors: Paulo César Colonna Rosman 

José Paulo Soares de Azevedo 

Department: Civil Engineering 

The Almirante Alvaro Alberto Nuclear Center (CNAAA), located at the city of Rio de 

Janeiro and the liquid eflluents are released into the Ilha Grande Bay (BIG). The 

objective of this work was to simulate mathematically the dispersion of 3H and 137Cs 

present in the liquid eflluents that are routinely released into the environrnent, and in this 

way contribute to the improvement of the radiological impact assessment associated to 

these releases. The hydrodynarnic circulation pattem of the bay and the transport of 

radionuclides were simulated by means of numerical modeling techniques by the 

computational system SisBAHIA (Sistema Base Hidrodinâmica e Ambiental). The results 

indicate that the local circulation pattem is mainly driven by the propagation of the tidal 

wave, and is characterized by low current velocities of about 0.1 m.s· l
. The wind stress 

(normal or extreme ones ) over the free surface does not alter the local circulation 

pattem significantly. The eflluents are released in a rate of about 120 m3.s· l
. As a result, 

the local hydrodynarnics is markedly altered by means ofthe formation ofa huge vortices 

close to the release area. According to the annual amount of the released radionuclides 

predicted in the Nuclear Licensing Document, and considering a continuous release it 

could be predicted that the radionuclide plume would present a low mobility, with most 

of the activity concentration amount being restricted close to the source. The activity 

concentration distribution reach the transportation steady state by the end ofthe 51 st day 

of simulation. A conservative behavior of both radionuclides in the water column was 

assumed in the performed simulation. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS 

o presente trabalho tem como objetivo geral- contribuir para a avaliação de impacto 

radiológico ambiental, através da determinação por modelagem numérica do destino dos 

radionuclídeos liberados rotineiramente junto aos efluentes líquidos das duas unidades da 

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). O sistema computacional utilizado 

para a modelagem foi o SisBAHIA - Sistema Base de Hidrodinâmica e Ambiental em 

desenvolvimento continuado na Área de Engenharia Costeira e Oceanográfica da 

COPPEIUFRJ desde 1988. 

Os objetivos específicos do trabalho, são: 

· ,.'18.' ••• IíI'I.a_&II' ••• ill1111lltllrll:.: ••• I.'.I ••• E"M.·aa;s~lo sistema Baía da Ilha 

• 

Grande (BIG), sob influência das forçantes marés e ventos, através de técnicas de 

modelagem numérica, utilizando o módulo de modelagem hidrodinâmico 2DH do 

SisBAHIA; 

modelagem numérica utilizando o módulo Euleriano de transporte advectivo-. 

difusivo 2DH do SisBAHIA; 

• --.. as ~,dos l'Idiohuc .... obtidas no processo de modelagem 

nas águas da BIG, tendo em vista o potencial impacto radiológico ambiental. 

1 



1.2. INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO REALIZADO 

Os radionuclideos1 que ocorrem naturalmente no meio ambiente. são 

primariamente através de duas fontes. rochas e minerais provenientes da rosta terrestre ~ ~ 

e por interações de raios cósmicos com elementos presentes na Bn~ 

" ~-; 

, '-' 
"'--1--

~® 
Os mecanismos fisico-quúnicos de formação da crosta terrestre deram origem a mais de 

70 elementos radioativos. Os radionuclídeos constituídos na formação da Terra tiveram 

suas abundâncias modificadas devido às suas meias-vidas2, ou às dos radionuclideos que 

deles decaírar,l. Dessa forma, somente radionuclídeos originais, com meias-vidas 

superiores a 108 anos ainda são encontrados na natureza. como por exemplo 238U 

(urânio), 232Th (tóri'J) e o 4°K (potássio), enquanto que aqueles com meias-vidas 

inferiores a 108 nào são mais encontrados. Entretanto, devido ao decaimento radioativo, 

são encontrados também na natureza radionuclideos com meias-vidas inferiores a 108 

anos, produzidos pelo decaimento desses radionuclideos originais. 

gasosa que envolve a Terra. Essa radiação interage com átomos de nitrogênio, oxigênio 

e argônio presentes na atmosfera, produzindo elementos radioativos. Esses 

" 'c radionuclídeos chegam à superficie da Terra através de três vias: (i) sorvidos em material 

;:. ~ particulado que se depositam; (ü) dissolvidos em água de chuva; ou (iü) se comportam 

: l~ / como gases que podem participar de reações em equilibrio com a água e outros materiais 

l na superficie da terra (Joseph et al.,1971). 

I Radionuclídeos - são elementos químicos (nuclídeos) instáveis ou radioativos. 
2 Meia-vida- é o intervalo de tempo decorrido para que metade dos átomos radioativos decaiam. 
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Considerando todos os radionuclídeos naturais na água do mar. o 4UK( potássio) é 

responsável por aproximadamente 97% da radioatividade nessa matriz. A concentração 

média em oceano aberto deste radionuclídeo é de aproximadamente> ~.~ sendo 

responsável por uma atividade total de aproximadamente 1,7xl()~ EBq,) considerando 
'. <---/ 

toda massa d' água existente nos oceanos. O inventário total da ocorrência natural' de 

I 
\------

radionuclídeos tais como 4°K (potássio ))26Ra (rádio), 232Th (tório) e 210Pb (chumbo) nos 
. . '-J 

oceanos foi ~stimado como sendo da ordem d~E~~BJ (IAEA, 1985.; lAEA, 1999). 

r-· 
\ As prmclpals fontes de radionuclídeos artificiais para ambientes marinhos são: (i) 

\ disposição no mar de rejeitos radioativos; (ii) acidentes ou perdas de materiais I ___ -_ 

radioativos no mar; (iii) liberações acidentais de instalações nucleares situadas em terra; 

.. - .. -.f --, 
(iv) deposição e liberação de elementos radioativos provenientes de testes com 

i armamentos nucleares na atmosfera e em subsuperficie; e (v) liberações costeiras 

I 

"". r-: 
--controladas de efluentes líquidos radioativos de baixo nível (IAEA, 1999). 

continuaram até 1993 e incluíram disposição de rejeitos líquidos e sólidos e vasos de 

reatores nucleares com ou sem combustível. Os rejeitos líquidos foram principalmente 

dispostos nos oceanos Ártico e Pacífico. Os rejeitos sólidos foram dispostos na sua 

maioria nos oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico. Os vasos de reatores sem combustível 

foram dispostos nos oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico, enquarIto que vasos de 

reatores com combustível foram dispostos somente no Mar de Kara no oceano Ártico. 

Durante os 48 anos deste tipo de atividade, foram dispostos nos mares árticos 

aproximadamente 87x 1015 Bq de rej 

'''--aI., 1998). 

dioati -:: decorrentes d~~iI~tica (Baxter et 
11/7 /) r,,,,.- '\\~r "\J \,-IA 
'\J-.lL "J.. -- l ---r-

, I 

/J 

,~ Acidentes ou perdas de materiais radIOativos no mar. podem ocorrer através do 

fq afundamento de um submarino nuclear. perda do vaso do combustível nuclear, reentrada 
i 

~ ;' de um satélite contendo materiais nucleares, ou a perda de fontes radioativas seladas. 
~) 

~ 

§ 3 Bq (Becquerel) é a unidade usada para medir a atividade e corresponde à uma desintegração por 

segundo. ':1\ ._.,~ i~\ {',A, ~i., n~!. l. ~)~t 'lo fÀ\ !\rf\ J1 C\ ~ O () ( 

L 
\ ,/l 1: I \ -../ _ --;-"T I, U 1\ \J 

3 ~--~."f!, 
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Esses eventos são não periódicos ou isolados e representam uma pequena contribuição 

no aporte de radionuclídeos em ambientes marinhos. 

( A maior contribuição de radionuclídeos liberados acidentalmente de instalações nucleares 

\ localizadas em terra está relacionada ao acidente do reator nuclear de Chemobyl na 
\ ' \ 

.! ) antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1986, que liberou uma 

~ \ quantidade significativa de radionuclídeos artificiais de meia-vida curta. Os principais 
~i / 

-', J, I radionuclídeos reportados na época do acidente em águas marinhas do nordeste da 
j 'I 

-) :, Europa foram o 137CS (césio) e 134Cs (césio). As quantidades liberadas destes 1 \ radionuclideos foram estimadas como sendo da orde~ de IOxlO" Bq e 5xl015 Bq, 

respectivamente. 

( O aporte de radionuclídeos para o melO ambiente provenientes de testes nucleares, 

começou com a detonação de artefatos nucleares em Alamogordo nos EUA em julho de 

1945. Considerando-se explosões no meio marinho foi registrado em julho de 1946 a 

ocorrência de dois testes nucleares no atol de Bikine no oceano Pacífico. A maioria dos 

-~, 

testes nucleares ocorreu no hemisfério norte, entre os anos de 1945 e 1980. No entanto, 

pode-se perceber que a partir de 1963 esses testes foram drasticamente reduzidos em 

função de um acordo envolvendo os EUA, a Grã-Bretanha e a antiga URSS. A 

estimativa da contribuição de radionuclídeos artificiais depositados nos oceanos 

provenientes desta fonte é de aproximadamente 1020 Bq, sendo que 99% dessa atividade 

é atribuída ao radionuclídeo 3H (trício) (IAEA, 1999). 

\ 

L 

As liberações controladas de efluentes Uquidos de baixo nível de atividade de instalações 

nucleares, ocorrem desde 1944, quando a água de refrigeração do reator nuclear de 

Hanford (em Washington - EUA) foi introduzida a nordeste do oceano Pacífico, através 

do rio Columbia. Esta fonte de poluição, quando comparada com as demais, pode ser 

considerada como insignificante. No entanto, o número de reatores nucleares para 

geração de energia elétrica aumentou sistematicamente, atingindo em 1996 uma 

produção líquida de energia elétrica de 2.312,1 TWh (Tera Watts hora), devido a 

\ operação de 442 reatores (IAEA, 1997). 
"-

4 

I 
J 



i 

I 
I 

I 

I 
t , 
i 

I 
I , 
i , 

Considerando o decréscimo nos últimos anos do aporte de radionuclídeos provenientes 

das principais fontes de radioatividade para ambientes marinhos. é natural pensar que na 

ausência de controles adequados. os etluentes liquidos de instalações núcleares tenham 

maior importância como fonte de radionuclideos artificiais para este meio. Todavia, a 

ocorrência de radionuclideos naturais nos oceanos continua a ser a contribuição maiS 

significante para dose de radiação no homem (IAEA. 1985a). 

A concentração média, o inventário e o tempo de residência de radionuclideos naturais e 

artificiais até os primeiros 400 metros de profundidade da água do mar podem ser 
""'. observados na Tabela 1. 

No Brasil, a geração de energia elétrica a partir da energia nuclear é realizada através de 

duas unidades da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), localizada no 

município de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro. As duas unidades são 

conhecidas como Angra 1 e Angra 2, e possuem dois reatores do tipo PWR (sigla de 

reator de água pressurizada em inglês) com urna potência de 657 MWe e 1309 MWe 

(Mega Watts elétrico), respectivamente. 

• 
A liberação de material radioativo para o meio ambiente pode ser caracterizada como • 

eventos usuais (rotineiros) relacionados à operação normal da instalação, liberações 

relacionadas à condições anormais "de eventos operacionais transitórios, ou liberações 

acidentais previstas ou não na base do projeto. 

A liberação controlada de efluentes líquidos da CNAAA ocorre na Baía da Ribeira uma 

das baías pertencentes ao sistema BIG. Assim, a liberação contínua de pequenas 

quantidades de radionuclideos e a possibilidade remota de acidentes exigem o controle 

sistemático e constante dos níveis de radiação nos etluentes e no meio ambiente. 

A preocupação existente, em escala mundial, sobre o gerenciamento dos rejeitos 

radioativos, levou as autoridades competentes brasileiras a estabelecer limites de 

descarga de radioatividade para o meio ambiente, com base na dose" de radiação que 

estes radionuclideos poderão provocar em grupos da população humana. 

4 Dose - medida do efeito biológico da radiação que é calculada em função da dose absorvida pelo tecido 
e que também depende da capacidade de uma radiação específica desencadear algum dano biológico. 
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Tabela 1- Concentração de radio l~)S ~is e artificiais, 

residência relativos à camada super~ 400m) da "ua do mar. 

inventário e tempo de 

Radionuclideos T I12 'f;::,uu'_ pm.-áÍua do mar 

(a),(d) 

(a) Origem terrigena 
4°K (potássio) 1,3 x I 09 a 

87Rb (Rubídio) 2,8x10 10 a 

129
1 (Iodo) 1,6x107 a 

210Pb (Chumbo) 2,24 a 

21OpO (Polônio) 138d 

222Rn (Radônio) 3,8d 

226Ra (Rádio) 1,6x 103 a 

228Ra (Rádio) 5,7 a 

22STh (Tório) 1,9 a 

230n (Tório) 7,5x104 a 

232Th (Tório) l,4xlO lO a 

23i Pa (Paládio) 3,4x 104 a 

234U (Urânio) 2,5x105 a 

235U (Urânio) 7, IxlOs a 

238U (Urânio) 4,5x109 a 

Prod. Fissão Espontânea 

(b) Origem Cósmica 
3H (Trício) 12,3 a 

IOBe (Berílio) 1,5x106 a 

14C (Carbono) 5,73x103 a 

22Na (Sódio) 2,6 a 

36CI (Cloro) 3x 105 a 

39 Ar (Argônio) 269 a 

(c)Origem Antropogênica 
3H (Trício) 12,3 a 

14C (Carbono) 5,73x103 a 

S5 Kr (Criptônio) Ii a 

90Sr (Estrôncio) 28 a 

137CS (Césio) 30 a 

239pU (Plutônio) 2,4 x 104 a 

240pU (Plutônio) 6,6 X 103 a 

(gll) 

4,8x 10.5 

3,4x 10-5 

3,73xlO-17 

l,lxlO-15 

l,2xlO-17 

1,8xI0-19 

2,7xlO-14 

2xlO-17 

3,3xlO-1S 

2,8xlO-15 

1,lxIO-ll 

2,3xlO-16 

2,OxlO-1O 

2,4xlO-s 

3,3xlO~ 

, 2,8xlO-15 

1,6xlO-19 

3,6xlO-14 

7,4xlO-15 

4,OxI0-20 

Fonte: Santschi & Honeyman (1989). 

6 

(Bq/l) 

/~ 
l,lx 10-1 

2,4x 10-10 

3xlO-3 

2xlO-3 

10-3 

10-3 

2x 10-4 

lxlO-4 

2xlO~ 

4,4xlO-s 

4xlO-7 

4,6xlO-2 

1,9xI0-3 

4,OxlO-2 

8x 10-9 

2xlO-3 

6,2x 1 0-3 

9x10~ 

5xlO-s 

Q 
10-4 

4 X 10-5 

4 X 10-3 

3 X 10-3 

3 X 10-5 

2 X 10-5 

Inventário 

(Bq) 

!~I ,8x 1022 ) 

-
I ,5x 1020 

3,4x10 11 

4x 1018 
- -

3xl0 1S 

l,4xlO IS 

1,4xI01S". , 
) . 

4xlO L6 -

3x 1016 

2xlO l6 

62xlO l3 - ' . 
3xl015 

6,4xxlO 19 

2,7x101S 

5,6x 1019 

l,lxlO l3 

! 1~~_I~I_S} 
2,9x10 17 

l,lxlO l9 

-

1,3x1016 

5xlO l3 

I,lxl-Q2~t 
2,2xlO 17 

7 Xl0 15 

5,6x10 17 

8,5 Xl0 17 

I ,6x 10 16 

4 xl0 16 

Tempo de 

residência (a) 

1.2x 107 

3xl06 

3,4xl05 

8xl01 

20 

20 

2<> 

40 

4xl04 

5xl02 

2xl05 

8,3xl07 

2xlOs 

5,lxl06 

3,3x105 

5 xl02 

5 xl02 

a - anos: d - dias: Tl,~-tempo de meia-vida 
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Do ponto de vista dos poluentes radioativos. o controle destas atividades é de 

responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Já em relação aos 

poluentes não radioativos, a responsabilidade do licenciamento e controle desse tipo de 

instalação esta a cargo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Amazona Legal -

IBAMA, com repasse de responsabilidade ao órgão fiscalizador estadual. no caso do Rio 

de Janeiro, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA. 

Por outro lado, para se conhecer o transporte de radionuclídeos liberados no melO 

ambiente marinho, é fundamental o conhecimento e a caracterização da circulação 

hidrodinâmica da região. 

Oeoa ........ · '~nice .·,\.lMlf,~,,'_,.i-~ •• jjlil1f_:[JWIiI1.ili;:;,:_ 

ex1mI .... .......,; tanta'deviio à:'", ..... ~_!ilâ1ilii ... I.IJ.al.' 
pcria diWf~ .. , .. '···;~··~ .. porv' .... ,.i;· •• U •• I[.llIll tl~ 

pi ..... ; ..... _' .... ~ ~.( ..... _~~>~\l~ 

...... '~. dedoasidàde! Tais forçantes envolvem diversas escalas de tempo e 

espaço. A realização de medições de campo para obtenção de informações sobre 

variaçõ~s de nível d' água, velocidade e direção do vento e das correntes ií1ãriííhãS, 

temperatura, salinidade, e outros dados hídricos e meteorológicos, é muito importante 

para ajudar na compreensão dos processos hidrodinâmicos que se desenvolvem nestes 

A forma mais adequada para uma compreensão segura e detalhada dos escoamentos nos 

corpos d'água naturais é a adoção de modelos matemáticos, que se reduzem a um 

sistema de equações capazes de representar o escoamento em um corpo d'água, em 

conjunto com os dados ambientais. Modelos matemáticos podem ser usados para 

representar situações conhecidas ou hipotéticas, permitindo assim a realização de 

diagnósticos e prognósticos, fundamentais para tomada de decisões principalmente em 

situações de acidentes envolvendo liberações de poluentes para o meio ambiente. 
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\ As equações que compõem os modelos matemáticos de circulação. apresentam solução 
\ analítica conhecida apenas para alguns casos particulares (simplificados), onde alguns 

li fenômenos fisicos podem não estar representados. A solução do sistema completo de 

equações, só é possível através da aplicação de técnicas numéricas, transformando o 

modelo matemático em um modelo numérico. 

Este tipo de abordagem, possui inúmeras vantagens como: baixo custo, logística simples, 

capacidade de obtenção de resultados simultâneos em amplas regiões, além de 

possibilitar a simulação de diversos cenários e forçantes. Por conta disso, o uso da 

modelagem numérica é considerada como uma ferramenta poderosa para estudos 

hidrodinâmicos. A discussão sobre as vantagens e desvantagens da utilização de modelos 

matemáticos em sistemas naturais pode ser observada no trabalho de (Martins,1999). 

o transporte de poluentes em corpos d'água por sua vez, é governado por uma equação 

diferencial, que pode ser resolvida por vários métodos numéricos. Os mais comuns são 

os chamados métodos Eulerianos que utilizam uma malha fixa, seja de elementos finitos 

ou diferenças finitas. Estes métodos podem ser usados para a solução numérica da 

equação da difusão-advecção, que é a base dos modelos matemáticos dos fenômenos de 

transporte envolvidos. Métodos alternativos, chamados Eulerianos-Lagrangeanos, 

tentam resolver a advecção separadamente da difusão, minimizando as oscilações que 

aparecem normalmente na solução por métodos Eulerianos. Finalmente, existem os 

métodos totalmente Lagrangeanos, que não estão sujeitos a: uma malha fixa. 'cação 

deste tipo de modelagem pode ser vista em maior detalhe no trabalho ~xavier~ 1996). 

Desde o início das atividades da CNAAA, vários trabalhos técnicos e de investigação 

científica vem sendo realizados na região com o intuito de avaliar os possíveis impactos 

advindos das suas atividades, bem como caracterizar a região em termos da circulação 

hidrodinâmica e dos níveis de base da radioatividade. 

Visando caracterizar a hidrodin<imica da região, vários estudos foram desenvolvidos. 
--~--------------------------- --- ---

Tommasi et ai. (1972), estudaram a distribuição da espécie de cephalochordata 

(Branchiostoma platae) para elucidar as diferenças hidrológicas entre duas regiões da 

Baía da Ilha Grande. Miranda et ai. (1977), visando caracterizar a estratificação do 
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corpo d'água, observaram a existência de frentes salinas em regiões ao redor da Ilha 

Grande. Ikeda & Stevenson (1980), através de medidas de campo propuseram um 

padrão de circulação na Baia da· Ilha Grande. Signorini (1980a) discutiu, com base em 

dados de campo, o padrão de circulação na Baia da Ilha Grande e Baía de Sepetiba, à luz 

dos forçantes, maré, vento e gradientes de densidade. Signorini (1980b), avaliou o 

padrão de circulação na Baía da Ilha Grande e Baía de Sepetiba através do uso de 

técnicas de mod~i~g~~umérica. Ikeda & Stevenson (1982) estudaram as características 

sazonais da hidrografia, da turbulência e da dispersão, próximo à Ilha Grande com base 

em 5 meses de campanha de campo. Matsura (1986), avaliou a es~rutura oceanográfica 

da região, procurando entender a sua constituição e funcionamento. Fragoso (2000), 

através do modelo numérico Princeton Ocean Model (POM), discutiu a circulação 
- -- ---, - ~ ~--,-.- -- .. -.-~-._, .-----

marinha na região das Baías da Ilha Grande e Sepetiba. / 

Paralelamente ao início das operações da CNAAA foi realizada pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) uma caracterização pré-operacional com o 

objetivo de avaliar os níveis 

empreendimento (CNEN, 1983). 

Outros estudos foram desenvolvidos avaliando a concentração de metais e 

radionuclideos nos sedimentos e o seu acúmulo por organisrnos.S~ 
avaliou. a . influência dos sedimentos ma.rIDhos-.nadistribuiçªo _-ºos principais.. 

.~~~~e~s· ~_.~flt!e~t;"d~·;~~de 1 .. cAngra 1 ) .. da CNAM.(GUnn:r~~l. 
avaliou a acwnulação e redistribuição de radionuclideos por algas be~ea de. 

dispersão dos efluentes radioativos da unidade 1 (Angra 1) da CN . Lima 985 -----caracterizou, geoquimicamente, os níveis de base e o co dos metais na baía --

onde são lançados os efluentes líquidos da CN AAA. (1989), 

utilizando técnicas de análises multivariadas, analisaram os componentes principais V 
caracterização dos sedimentos de superficie de fundo na Baía da Ilha Grandy 

Como pode ser visto, vários estudos foram realizados na região, porém pouca ênfase foi 

dada à utilização de modelagem matemática para avaliar a dispersão de radionuclídeos 

liberados pela CNAAA.\Eesta forma, e a partir das informações já disponíveis nos 

trabalhos realizados na área, optou.:se por desenvolver a modelagem matemáticà como 
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uma ferramenta para realização de diagnósticos e prognósticos da dispersão de 

radionuclídeos, fundamentais para tomada de decisões. inclusive considerando situações 

de acidente. 

Foi neste sentido que o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) decidiu 

desenvolver o projeto de pesquisa "Projeto Angra dos Reis", visando dotar a CNEN de 

urna ferramenta capaz de contribuir para o controle dessa instalação, assim como criar 

subsídios que viessem a nortear as ações gerenciais a serem adotadas pelo operador. 

No âmbito deste projeto, visando avaliar a dispersão de radionuclídeos liberados pela 

CNAAA, simulou-se urna dispersão acidental de 10 12 Bq de 137Cs e 3H, através de 

modelos do tipo compartimento (Box-model) (Fernandes et a/., 1996). Em virtude desse, 

tipo de modelagem não representar adequadamente os fenõmenps fisicos envolvidos no 
__ ... '.__ - _u ___ .. -- -- - ___ " __ _ 

transporte de radionuclídeos~ decidiu-se evoluir para urna sofisticação da técnica de 

modelagem, optando-se pela utilização de modelos numéricos. 

10 
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1.3. ETAPAS DO TRABALHO 

O trabalho desenvolvido é apresentado em 7 caPitfos. No Capitulo I é realizada uma 

introdução ao tema demonstrando a relevância, escopo, objetivos e etapas do trabalho. 

No Capítulo 2 é descrita a área de estudo, caracterizando o termo fonte5 de liberação, 

assim como os principais parâmetros ambientais utilizados na simulação. Na Capítulo 3 é 

descrito sucintamente o comportamento dos radionuclídeos simulados em água do mar, 

identificando os principais processos fisico-químicos que regulam a sua mobilização, a 

fim de justificar as hipóteses asswnidas na modelagem. Também é feita uma 

caracterização do nível de base de radioatividade da área de estudo. No Capítulo 4 é 

apresentado o modelo matemático e numérico utilizado tanto para gerar o campo de 

velocidades, na caracterização do padrão de circulação hidrodinâmico, quanto para gerar 

mapas de concentração resultantes da dispersão de radionuclídeos. No Capítulo 5 são 

apresentados a implementação do modelo hidrodinâmico e os resultados obtidos. No 

Capítulo 6 são apresentados a implementação do modelo de transporte e os resultados 

obtidos e, finalmente no Capítulo 7 são explicitadas as conclusões e recomendações 

o btidas neste trabalho. 

5 Tenno fonte - define a espécie e a quantidade (concentração de atividade) de material radioativo 
potencialmente disponível para a liberação. 

11 



2. ÁREA DE ESTUDO 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) está localizada na praia de 

Itaoma, distrito de Cunhambebe, município de Angra dos Reis, Estado do Rio de 

Janeiro, abrangendo uma área situada entre a Baía da Ilha Grande e as encostas da Serra 
\ 

do Mar. As usinas distam 36 km NE da cidade de Parati, 14,5 km da cidade de Angra 

dos Reis, e 133 km da cidade do Rio de Janeiro. (Figura 1) 

Figura 1 - Localização da CNAAA. (Fonte: Natrontec, 1998). 
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A Baía da Ilha Grande localiza-se no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro entre as 

latitudes (22° 50' S a 23° 20' S) e as longitudes (44° 00 ' W a 44° 45' W). Este corpo 

d'água tem seu nome em função da presença da Ilha Grande logo em sua entrada. A BIG 

contém várias pequenas enseadas, sub-baías e mais de uma centena de ilhas, sendo a 

grande maioria ilhotas rochosas. Esta região abriga em seu litoral, além da Central 

Nuclear, um terminal de petróleo da Petrobrás (Terminal da Baía da Ilha Grande -

TEBIG) e indústrias da construção naval. A área em questão possui grande importância 

ecológica, turística e pesqueira, abrigando reservas biológicas como a da Serra do 

Bocaina e áreas de proteção ambiental, como o Parque Estadual Marinho do 

Aventureiro, na Ilha Grande. Nesta figura é apresentada a enseada de Tarituba região 

considerada como ponto de controle no monitoramento ambiental realizado pela 

CNAAA. (Figura 2) 

Figura 2 - Localização do sistema Baía da Ilha Grande, num raio de aproximadamente 

50 km de distância da CNAAA (área de influência indireta). Detalhe das principais 

baías, áreas de proteção ambiental, indústrias navais e região de controle. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE 

ALVARO ALBERTO (CNAAA) 

2.2.1. TIPO DE ATIVIDADE 

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), explorada pela Eletrobrás 

Termonuclear S.A - ELETRONUCLEAR, (ex-Fumas Centrais Elétricas S.A), 

subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS, tem como finalidade 

a geração de energia elétrica a partir da energia nuclear. A central nuclear conta com 

duas unidades em funcionamento, Angra 1 (em operação comercial desde 1985) e Angra 
t\~ 

2 (em operação inicial desde 2000). rl!: TS 

A seguir segue uma descrição geral do funcionamento dos reatores de Angra 1 e 2 

(unidades 1 e 2 da CNAAA). São também descritos como os radionuclídeos são gerados 

no núcleo dos reatores, explicitando os sistemas usados para o tratamento e o controle 

dos efluentes gerados com potencial de conter material radioativo. Essa descrição busca 

abordar desde a geração dos radionuclídeos, até a sua liberação controlada para o meio 

ambiente. No presente estudo focou-se nos efluentes líquidos liberados pela CNAAA. 

2.2.2. SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DOS REATOP E ÁGUA 

. PRESSURIZADA (PWR) ANGRA 1 E 2 ... t ,KtS.~ 
)J\;Y'(~J /. . 

.l} .' _ n ~ r L I ,. '" 

'fr',.lt' C'JY'JvC/R ---;:> VJUJ~ 

O reator funciona basicamente como uma fonte geradora de calor, ou seja, fornece a energia 

térmica para produção de vapor que aciona o grupo turbina-gerador, produzindo então 

energia elétrica Nesse tipo de usina, a energia nuclear inicial é transformada primeirame~e 
.' \ 

em energia térmica, depois em mecânica, e por fim, em energia elétrica ~ A I 
U2~+.-t . > + (+ 

yJvrt,-,-w íj ; 

As usinas de Angra 1 e 2 são constituídas por dois reatores térmicos, que liberam 

energia calorífica, quando os núcleos de átomos de 235U (elemento pesado e fissil), 

capturam um nêutron livre em baixa velocidade, denominado nêutron térmico, 

transformando-se em núcleos instáveis que, a seguir, fissionam-se em dois fragmentos 
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. I ·d JCÁ <MJ rN -7 'fi J.! , . lib J . -mats eves pOSSUl ores e enorme energia c etlca, eran 10 ratos gama Juntamente 

com dois a três nêutrons livres em alta velocidade, denominados nêutrons rápidos. 

Esses nêutrons, após desacelerados ou termalizados por um meio moderador, no 

caso, água leve, têm condições de fissionar outros núcleos de 235U, que emitem mais 

fragmentos de fissão e liberam outros dois a três nêutrons, ,fazendo com que o número 

de fissões ocorra em uma reação em cadeia auto-sustentável. Os fragmentos ou 

produtos de fissão, que consistem de diversos radionucUdeos, sofrem desintegração 

espontânea (decaimento radioativo) através da emissão de nêutrons e/ou radiação 

alfa, beta ou gama. 
tyW>~ 

VAPOR 
~ ~-

GERADOR 

ÁGUA 

_ÁGUA 
-----,_ .. 
--~-~- ...... --
-~~ ........... ",,, .... 
~-""'\.~,~.~-' 

80MBA 
... _~_.-

_ .... _'" _ .L"'~"'_ 

Figura 3 - Esquema genérico de funcionamento de reator nuclear do tipo PWR. (Fonte: 

Brugnara, 1977). 

o combustível do reator, é composto de pastilhas de dióxido de urânio (U92), enriquecido 

em 235U a uma percentagem de 2,5% e 3,2%, para os reatores de Angra 1 e 2 

respectivamente. O combustível é empilhado dentro de tubos de uma liga de zircônio e 

estanho (denominado zircaloy ) altamente resistente à corrosão, formando as barras do 

elemento combustível A quaTltidade de combustível (U02) empregado nas usinas de Angra 1 

e 2 é de 56,38 e 104 toneladas, respectivamente. 

O choque dos fragmentos de fissão com os núcleos dos átomos do material das pastilhas de 

combustível nuclear transforma a expressiva energia cinética que recebem do processo de 

fissão, através da transformação de massa em e rgia, em grande quantidade de energia 

U~ +15 
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~ 15 



térmica Os reatores de Angra 1 e 2, geram 1.882 e 3.765 MWt de potência térmica 

respectivamente. 

As barras do elemento combustível são ligadas em geometria favorável, por entre as quais 

passará a água de refrigeração desmineralizada contendo um absorvedor de nêutrons 

dissolvidos, no caso o boro (ciclo de refrigeração primária). Neste tipo de reator, o 

moderador de nêutrons é a própria água de refrigeração do primário que circula entre as 

barras de combustível 

O controle da potência térmica, isto é, da taxa de calor hberada pelo reator, se dá pela 

variação da taxa das fissões, número de fissões por segundo, que ocorrem no núcleo que, por 

sua vez, é função do número de nêutrons térmicos disponíveis para causar fissão. A 

diminuição ou o aumento da população neutrônica e, por conseguinte, da taxa de fissão do 

235U, é feita através da inserção ou retirada das barras de controle no interior dos elementos 

combustíveis e/ou elevação ou redução da concentração de boro na água do refrigerante. A 

inserção ou retirada de barras de controle é denominada de ÇQIltrol@ meeânieo, e consiste de 

barras de ligas de prata, índio e cádmio revestidas de aço inoxidável, que se deslocam no 

interior de tubos guias de liga de zircônio localizados dentro do conjunto combustível 

O sistema de refrigeração do reator serve para remover o calor hberado pelo combustível 

nuclear. O líquido refrigerante, no caso, água desmineralizada, circula pelo interior do reator 

(ciclo primário), removendo o calor gerado, através da transferência desse calor para 

trocadores de calor, denominados geradores de vapor (Angra 1 utiliza 2 geradores enquanto 

que Angra 2 utiliza 4 geradores). Esses geradores de vapor trocam calor com a água do ciclo 

secundário, transformando-a em vapor saturado seco, que é direcionado para rodar a turbina, 

que converte a energia térmica do vapor em energia mecânica nos seus bocais expansores e 

palhetas. O ciclo secundário consiste no espaço entre os feixes tubulares e a carcaça dos 

geradores de vapor (um para cada circuito de refrigeração do núcleo), em um grupo uniaxial 

turbina-gerador, composto de turbinas de alta pressão e baixa pressão acopladas a um 

gerador elétrico, condensadores, bombas de condensado e de água de alimentação, e 

conjuntos de aquecedores de baixa e alta pressão. 
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o ciclo primário. ou seja, sistema de refrigeração do reator. funciona em sistema fechado e é 

separado dos circuitos de água e vapor do ciclo secundário. 

A turbina a vapor aciona um gerador elétrico diretamente acoplado para produzir energia 

elétrica Após a expansão nos diversos estágios da turbina com a conseqüente redução da sua 

pressão e temperatura, o vapor é condensado, sendo bombeado para o lado secundário dos 

geradores de vapor, de forma a realimentá-los, completando o ciclo termodinâmico, também 

em circuito fechado. 

A água de circulação, que compõe o terceiro ciclo, separado dos ciclos primário e 

secundário, é utilizada para condensação do vapor de exaustão das turbinas de bruxa pressão. 

A água utilizada neste ciclo é retirada do mar na enseada de Itaorna e despejada no Saco de 

Piraquara de Fora (SPF) na Baía da Ribeira, distante o suficiente da tomada d'água para 

evitar a recirculação. A V31ÍiO de lançamento e captação é ~ m~nsiderando as duas 

unidades da CNAAA. 

Uma das grandes vantagens deste tipo de usina é que o ciclo primário, o qual contém material 

radioativo, fica isolado do circuito de água de circulação, que usa a água do mar, por duas 

barreiras, que são os feixes de tubos dos geradores de vapor e dos condensadores. A água do 

mar circula nos condensadores sem contato com a água do ciclo secundário que, por sua vez, 

não entra em contato com a água que circula pelo reator no ciclo primário. Isso impede que a 

água do mar seja diretamente con~ pela água do ciclo primário, no caso de eventuais 

vazamentos nos tubos dos geradores de vapor. (Figura 4) 

Além dos sistemas básicos de funcionamento normal já descritos, as usinas Angra 1 e 2 

possuem diversos sistemas auxiliares, que suportam e complementam os sistemas de 

refrigeração dos reatores, de segurança, assim como sistemas alternativos de alimentação 

elétrica 

A vida útil de cada uma das usinas nucleares de Angra 1 e 2, é estimada em 40 anos. Estudos 

de viabilidade mostram que a vida útil de uma usina nuclear pode ser estendida em mais 20 

anos, avaliando as condições e os processos de envelhecimento dos equipamentos principais e 
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da fragilização dos materiais devido aos efeitos da irradiação, fadiga térmica, vibração, 

erosão, corrosão e degradação provocados pelas suas condições operacionais e ambientais . 

. 1RéatOl' ;~ . 5 Sepár.dor de UmIdade a Bom'" da Água de Allmenta.çIo 
'2.GeriicIc)r de vapor . 6 Aquecedoí: Intennediário 9 Pr6-Aquecedor 
3 B01'nbadeResfi1alMnto do Reator 7 Ccindensa&r 10 Bomba do Slstem. de Água, de 
4 Gn.1pO. TIi~ Resfrtamerlto dos Condei1Sadores 

Figura 4 - Desenho esquemático do sistema de refrigeração do reator (Ciclos primário, 

secundário e de água de circulação). (Fonte: Natrontec, 1998), 

2.2.3. GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DA CNAAA 

2.2.3.1. ORIGEM DOS RADIONUCLÍDEOS E SISTEMAS DE CONTENÇÃO 

Os radionuclídeos produzidos pela CNAAA têm sua origem no núcleo do reator ou em suas 

imediações. Os dois grandes processos responsáveis pela sua presença são a fissão nuclear e a 

ativação por nêutrons. 

Como os produtos de fissão são produzidos no interior do combustíve~ para que possam 

contaminar a água do circuito primário, eles teriam que atravessar duas barreiras. A primeira 

delas é a própria barreira cerâmica das pastilhas de combustível. Neste caso, os produtos de 

fissão teriam que se deslocar por difusão através da pastilha até atingirem o espaço livre entre 

elas e a parede da vareta combustível. 
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Este processo é muito lento. de modo que apenas uma fração muito pequena do inventário 

destes produtos consegue fazê-lo. Uma vez vencida esta etapa. uma passagem para água do 

primário só é possível se alguma vareta apresentar defeito, perdendo sua estanqueidade. 

Rigorosos controles são exercidos a priori, de forma que a incidência de defeitos no 

combustível seja mínima. 

A ativação neutrônica é o outro processo de geração de radionuclídeos. Os radionuclídeos 

são originados através de reações nucleares, iniciadas pela absorção de nêutrons por 

elementos presentes no campo neutrônico. Este processo pode ocorrer dentro do combustível 

ou fora dele, bastando para isso a presença de nêutrons. Os produtos transurânicos, plutônio 

(Pu), neptúnio (Np), amerício (Am), etc., são alguns ~IOS de radionuclídeos produzidos 

d' tr d I b 'I . d' d 238U í, ';,> en o o e emento com ustlve a partrr o atomo e . ') .. ) 
/ .. [ . 

Os radionuclídeos produzidos fora do combustível podem ter duas origens. A primeira delas é 

a partir de elementos estáveis que constituem o próprio refrigerante primário ou que nele 

estão dissolvidos. Os produtos de ativação do refrigerante são formados pela interação do 

fluxo neutrônico com núcleos de oxigênio das moléculas de água (produzindo 16.\3N), com os 

núcleos de oxigênio, nitrogênio e argônio do ar dissolvido na água do refrigerante 

(produzindo 16.1~, 18Fe 41 Ar) e a partir da água borada usada como moderador nos sistemas 

de controle (produzindo 3H). A segunda é a partir de elementos, também estáveis, que 

constituem os materiais em contato com o refrigerante, dentro do sistema primário ou dos 

demais sistemas a eles conectados. Estes elementos entram na água do primário por 

processos de erosão e corrosão e, ao passarem pelo núcleo do reator, são ativados. 

Como o sistema de refrigeração do reator incorpora os elementos radioativos produzidos no 

núcleo do reator, seu nível de atividade tem influência no nível de atividades de todos os 

outros sistemas com ele relacionados. Se o sistema de refrigeração pudesse operar de maneira 

totalmente isolada, toda radioatividade produzida ficaria ali restrita. No entanto, por razões 

técnicas, o sistema de refrigeração necessita, para sua operação, da ajuda de sistemas 

auxiliares, os quais também contêm ou processam o refrigerante, resultando na contaminação 

desses sistemas. 
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2.2.3.2. GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS E SISTEMAS DE 

TRA TAMENTOS 

Os et1uentes líquidos radioativos podem ter as seguintes origens: 

1- Vazamento dos sistemas primário e auxiliar - durante a vida útil do reator, pequenos 

vazamentos podem ocorrer nos sistemas mecânicos. Por essa razão, estes sistemas são 

dotados de drenos que coletam e armazenam os líquidos vazados em tanques situados em 

locais mais baixos no prédio do reator; 

2- Sistemas de tratamento e purificação do refrigerante - com a operação da usina uma 

fração do refrigerante do ciclo primário é sempre removida para desgaseificação e 

purificação, visando reduzir impurezas. Essas operações podem gerar rejeitos líquidos 

radioativos; e 

3- Água dos laboratórios, da lavanderia e dos chuveiros da área controlada 

Os rejeitos líquidos gerados nos ítens 1 e 2, por apresentarem níveis de concentração de 

radionuclídeos mais elevados, são coletados em tanques de armazenamento. Quando estes 

tanques ficam cheios, eles são conectados ao sistema de tratamento pertinente, de acordo 

com a atividade e as características química dos rejeitos líquidos. 

O sistema de tratamento de rejeitos líquidos consiste de processos fisicos (evaporação; 

filtragem mecânica usando filtros pré-revestidos, e deionização usando filtros de leito 

misto) e químicos ( precipitação, neutralização, etc.). 

Após o tratamento, o líquido resultante é transferido para os tanques de monitoração, 

juntamente com a água proveniente dos chuveiros e da lavanderia (que por apresentarem 

baixa concentração de radionuclídeos não necessitam passar pelo sistema de tratamento). 

Neste tanque são colhidas amostras para análises. Se os resultados das análises forem 

satisfatórios, o conteúdo dos tanques de monitoração é lançado controladamente na linha 

de descarga da água de circulação dos condensadores principais. A descarga é 

automaticamente interrompida por proteção, se a concentração de atividade exceder o 

valor de 1,lxl08Bq/m3 (Angra 1) e 1,85xl08Bq/m3 (Angra 2); nesse caso, o et1uente 
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retoma aos tanques de armazenamento de rejeitos líquidos para novo tratamento (FSAR, 

1997;FSAR, 1999). 

A Figura 5 apresenta de maneira esquemática o processo de tratamento dos efluentes 

líquidos da CNAAA. 

Figura 5 - Esquema do processo de tratamento de efluentes líquidos da CNAAA. 

(Fonte: Natrontec, 1998). 

2.2.3.3. SISTEMA DE LIBERAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE 

----------
Os efluentes líquidos das usinas de Angra 1 e 2 presentes nos tanques de armazenamento são 

lançados na linha de descarga da água de circulação dos condensadores principais. Nessa 

linha de descarga os efluentes líquidos radioativos são diluídos antes de serem liberados para 

o meio-ambiente. A liberação é feita de maneira descontínua (bateladas) no Saco de Piraquara 

de Fora (SPF), com uma vazão total em tomo de 120 m3/s. Deste montante, 

aproximadamente 80 m3/s são devidos à Angra 2 e 40m3/s à Angra 1. A duração média e 

uma batelada situa-se em tomo de 1 horéL Para realizar a liberação no SPF, dando 

continuidade a linha de descarga, uma tubulação foi escavada em rocha com 

aproximadamente 1km de extensão, para ligar o sítio das usinas em Itaorna ao SPF. A 

estrutura de descarga pode ser observada na Figura 6. 
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Figura 6 - Vista da estrutura de descarga no Saco de Piraquara de Fora. 

2.2.3.4. TERMO-FONTE 

Para caracterizar os termos-fonte dos efluentes líquidos das usinas de Angra 1 e 2, 

relacionados a situações de operação normal, foi utilizado o inventário da atividade 

total liberada anualmente prevista nos documentos do Licenciamento Nuclear das 

usinas de Angra 1 e 2(FSAR, 1997;FSAR,1999). A Tabela 2, apresenta os valores de 

atividade total para os radionuclídeos simulados. O critério de escolha desses 

radionuclídeos, será discutido no Capítulo 3, item 3.2. 

Tabela 2 - Atividade total liberada anualmente junto aos efluentes líquidos das usinas 

de Angra 1 e 2 de acordo com os termos do Licenciamento Nuclear. 

Radionuclídeos T I/2 (Descarga anual - Bq) 

Meia-vida (a) Angra 1 Angra 2 

Trício (3II).e.' 12,3 4,03x10 '2 3,12x10\3 

C ' · (\37C )' eSlO s 30 5,07x108 1, llx10" .. 
• - produtos de corrosão e erosão atIvados; - produtos de fissão . 

Fonte: FSAR, 1997 e FSAR, 1999. 
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/D~c-';;;;;;~:atÓriOS de efluentes da usina de Angra I par~~ ;riOdO de 1983 a 

( 1999, as liberações anuais de 3H e 137Cs, situaram-se na tàixa de (9,8xl 010 a 4,9xl 013
) 

1. 

\ Bq/a e (2, 7xl 06 a 1 ,9x1 08
) Bq/a respectivamente. A partir do ano de 2000, além dos 

'\etluentes liberados por Angra 1, há de se considerar os etluentes de Angra 2. Entretanto, 

esses resultados ainda não estão disponíveis. 

'~ 

~~-----------------------------
2.3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO E SUA RELAÇÃO 

COM O ESTUDO REALIZADO 

2.3.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

o sistema Baía da Ilha Grande (BIG), caracteriza-se por apresentar uma planície costeira 

pouco desenvolvida, uma linha de costa de traçado irregular onde alternam-se pontas 

rochosas e pequenas enseadas, baías e ilhas. Dentre estas podemos citar as enseadas do 

Bracuí, Ariró e da Japuíba pertencentes ao subsistema Baía da Ribeira, as enseadas da 

Mombaça, Camorim e de Monsuaba do subsistema Baía de Jacuacanga, as enseadas do 

Abraão, Estrelas, Sítio Forte, Araçatiba, Lopes Mendes e das Palmas do subsistema Ilha 

Grande, e as enseadas de Parati-mirim e do Pouso do subsistema Baia de Parati. O 

sistema BIG apresenta aproximadamente 150 ilhas. Entre estas, destacam-se a Ilha 

Grande, Gipóia e Sandri. Observa-se ainda a presença de manguezais desenvolvendo-se 

em fundo de enseadas, locais mais abrigados da ação de ondas e correntes. 

2.3.1.1. RELEVO 

A Central Nuclear localiza-se na Serra do Mar. Esta caracteriza-se por relevo bastante 

acidentado. Na direção NNW, a pouco mais de 6km, depara-se com o Pico do Frade 

com aproximadamente 1.589 m de altitude. Seguindo na mesma direção, à distâncias de 

cerca de 35 km, há diversos cumes com alturas em tomo de 2.000 metros. Partindo-se 

da BIG e penetrando-se pelo continente, na direção NE, verifica-se que a Serra do Mar 

apresenta uma descontinuidade, formando uma grande calha entre as Serras da Carioca e 

as Serras das Araras (nomes locais de trechos da Serra do Mar), cujo nível mais elevado 
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possui altitude de cerca de 600 metros. Esta brecha na muralha da Serra do Mar é um 

importante fator na formação dos regimes de ventos da região, como pode ser visto na 

Figura 7. 

A Ilha Grande, seguindo configuração similar da Serra do Mar que margeia toda costa da 

região, possui relevo bastante acidentado, com ponto culminante em torno de 1.031 

metros de altitude. Esse relevo é um importante fator climático e meteorológico. Devido 

à posição e orientação da Serra de Mar ao longo da costa da Região Sudeste, uma 

grande diversidade climática e vegetal pode ser aí encontrada. 

Figura 7 - Vista da brecha da Serra do Mar, a uma posição 45° acima do horizonte e 

de uma situação a sudoeste. A linha tracejada indica a rota principal dos ventos. 

(Fonte: Natrontec, 1998) 
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! 2.3.1.2.. HIDROGRAFIA 

A bacia hidrográfica da região caracteriza-se pelo contato direto da Serra do Mar com o 

oceano, sendo as planícies costeiras pouco desenvolvidas ou mesmo inexistentes. Por 

possuírem uma pequena área de drenagem, os rios da região, apresentam pequena vazão 

média. Enquadram-se na categoria dos rios de regime austral, apresentando os maiores 

picos de vazão no verão e, no inverno, pequenas vazões. Os rios da região possuem alta 

declividade média, pois nascem em altitudes elevadas e possuem pequena extensão, da 

ordem de 15 km. O rio mais importante da região é o rio Mambucaba, que possui 

extensão superior ao mencionado. A bacia de drenagem do rio em questão ocupa uma 

área de drenagem de 592 km2
, o que corresponde a 78% da área total da bacia 

hidrográfica local. O rio Mambucaba apresenta um regime de maiores vazões nos meses 

de janeiro a março, sendo que neste último mês a vazão média é de 41 m3/s e a vazão 

máxima chega a 157 m3/s. O período de estiagem corresponde aos meses de junho a 

outubro, enquanto que os meses de agosto e setembro são os mais secos, sendo 14 e 10 

m3/s as vazões médias e mínimas para estes dois meses (Natrontec, 1998). 

r---~ 
\ 2.3.1.3. \ CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BIG 
\ \ 
\ 

Estudos sobre a caracterização dos sedimentos de superficie de fundo da Baía da Ilha 

Grande foram realizados por (Mahique & Furtado, 1989). No referido trabalho, foram 

coletadas 153 amostras de sedimentos de fundo da baía e da plataforma continental 

adjacente. As características granulo métricas foram analisadas segundo as técnicas usuais 

de peneiramento e pipetagem. As granulometrias foram classificadas com base nas 

freqüências de classes texturais e parâmetros estáticos. Ao conjunto de dados, foram 

aplicadas técnicas de análise dos componentes principais ( as quais consistem em técnicas 

de agrupamento e de redução do número de variáveis de um conjunto de amostras). 

Para este estudo, os referidos autores subdividiram a Baía da Ilha Grande em três 

unidades, denominadas Porção Oeste, Canal Central e Porção Leste conforme observado 
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na Figura 8. Foram evidenciados três grupos distintos de populações que caracterizam os 

sedimentos da BIG: 

1. as areias finas da porção oeste e da plataforma continental; 

2. as areias médias e grossas da porção leste; e 

3. os pelitos do canal central e das áreas abrigadas. 

R~í~ o~ Riheir~ 

Saco do Piraquara de Dentro 

Saco do Piraquara de Fora 

R~í~ oe P~mti 

'-. , 
: 

, , 

. 
r . 

Enseada de Parati-Mirim 
(Saco 'de Mamanguá) 

o ti 115M!. 

OOmelJo t.'Ódio 

~AG 

OAM 
0AF 
eJ~F 
OSG 

~qM 

[)SF 

2~'OO'S 

10' 
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40 ' :lO' 2(J 10' 44'OOW 5()' 

Figura 8 - Classificação dos sedimentos da BIG; segundo o diâmetro médio do grão. 

AG - areia grossa; AM - areia média; AMF - areia muito fina; SG - si/te grosso; SM -
- . 

si/te médio; SMF - si/te muito fino. As linhas tracejadas indicam a compartimentação 

fisiográfica da baía em Porção Oeste e Leste e Canal Central (Fonte: Mahique & 

Furtado, 1989). Nesta figura são também destacadas as localidades de relevância do 

ponto de vista da granulometria, obtidas no trabalho de Brugnara (1977) . 

Segundo os autores, as areias finas predominam em quase toda a porção oeste, 

estendendo-se para a plataforma continental. A passagem para termos mais finos (siltes 

grossos a siltes finos) é verificada em direção às regiões mais ocidentais da BIG. No 

centro da porção oeste, pequenas áreas de sedimentos mais grosseiros (areias finas e 

médias) se destacam. Figura 8. 
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Segundo Brugnara (1977). nos sacos de Piraquara de Fora e Piraquara de Dentro o 

sedimento é predominantemente arenoso, o mesmo ocorrendo nos trechos de maior 

circulação, entre a Ilha Comprida de Fora e a costa sul da Ilha da Gipóia e, ao largo de 

Mambucaba e Itaoma. Em direção ao canal central os sedimentos passam 

gradativamente a termos mais finos, predominando nesta área os siltes finos e muitos 

[mos. Outras áreas, com recobrimento lamoso, ocorrem nos pequenos embaiamentos, de 

baixa energia, como nas Baías da Ribeira e Parati, enseada de Parati-Mirim e Saco de 

Mamanguá. 

A porção leste da BIG é quase toda coberta por areias médias e grossas, que constituem 

os sedimentos mais grosseiros da baía. Esses sedimentos estendem-se para a plataforma 

continental, até a isóbata de 50 metros. 

2.3.1.4. BATIMETRIA 

As informações relativas à batimetria foram obtidas nas cartas Náuticas, Brasil Costa Sul 

N° 23.100 (escala 1:300.000), Baía da Ilha Grande e Sepetiba ~ 1.607 (escala 

1:80.000), Baía da Ribeira ~ 1.637 (escala 1:25.000) e Baía da Ilha Grande parte oeste 

~ 1.633 (escala 1:80.000), todas editadas e atualizadas pelo DHN (Diretoria de 

Hidrografia e Navegação - Marinha do Brasil). 

A batimetria na região é muito variável. A porção Oeste da baía apresenta menores 

profundidades (menores que 10 m) em regiões próximas à costa (Baías de Parati e da 

Ribeira). A profundidade aumenta gradativamente em direção ao oceano, com 33 m de 

profundidade na entrada da baía. A porção Leste apresenta batimetria menos irregular, 

com valores situando-se em tomo de 25 metros. 

Na região de captação de água da Central Nuclear, a enseada da praia de Itaoma, e na 

enseada da praia de Mamede, a isóbata de 5 metros está distante 200 metros da costa e a 

isóbata de 10 metros dista 400 metros (ver Figura 9). Separando estas duas praias situa

se a Ponta Fina, um promontório rochoso que avança 800 metros mar adentro, em 

relação à linha da praia do Mamede. A batimetria neste local é bem diferente de Itaorna e 
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Mamede, pois caracteriza-se por um fundo rochoso bastante íngreme, cujos as isóbatas 

de 5 e 10 metros se confundem. 

o Saco de Piraquara de Fora (SPF), apresenta um fundo com declividade mais suave, 

qu~o comparado com a região de captação de água, apesar da isóbata de 5 metros 

distar 150 metros da costa, e a isóbata de 10 metros distar cerca de 1 km. No entanto, 
~ 

existem locais íngremes em Piraquara de Fora, mais precisamente ao Sul, nos entornos 

das pontas do Arame, da Pitinga e Grossa, onde as isóbatas em questão estão mais 

próximas da costa, além de bastante concentradas. As características da batimetria na 

área de lançamento e captação podem ser observadas em detalhes na Figura 9. 

Em 1985 houve um deslizamento de terra das encostas no SPF, o que levou ao 

assoreamento da área com material terrígeno. Esse assoreamento alterou localmente a 

batirnetria. Posteriormente foi realizada a dragagem próxima à região de descarga. 

Levantamentos batirnétricos realizados pelo operador da Central Nuclear objetivaram 

atualizar os dados batirnétricos do local. Os dados indicam urna profundidade média, 

próxima à área de lançamento, de 12 metros. 

' .. 
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Figura 9 - Detalhe da batimetria das áreas de lançamento e captação. Carta Náutica -

Baía da Ribeira No. 1.63 7 de dezembro/80. 
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2.3.2. ASPECTOS METEOROLÓGICOS DA BAÍA DA ILHA GRANDE 

2.3.2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS VENTOS PREDOMINANTES 

Visando caracterizar o regime de ventos predominantes na região, foram analisados os 

dados de ventos obtidos nas estações meteorológicas da Cidade de Angra dos Reis, da 

Ilha Guaíba, da Central Nuclear e dados coletados no interior da BIG, em estações 

localizadas em navios. Os dados representam locais e períodos distintos, e mostram que 

os ventos na região do sistema BIG, apresentam uma grande complexidade através da 

conexão dos regimes locais de vento com o sistema da circulação geral. (Figura 10). 

7 ESTAÇÃO 1 
(Angra Reis) 

7 

7 

5 

Figura 10 - Localização das estações meteorológicas cujos dados foram analisados. 

(Estação 1 - Angra dos Reis; Estação 2 - CNAAA; Estação 3 - Ilha Guaíba e Estação 4 

- Dados coletados em mar pela DHN). 
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Os dados de vento coletados dentro da BIG, foram gentilmente cedidos pela 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e correspondem à compilação de 11 

anos de registro, de março de 1989 a novembro de 1999. Os resultados mostram 

um predominância de ventos no primeiro quadrante (~30%) seguido dos ventos 

do terceiro quadrante (~27%), denotando uma característica bidirecional dos 

ventos. Aproximadamente 47% dos dados encontram-se a uma velocidade de até 

2,5 m/s, sendo que 80% dos dados situam-se à velocidades inferiores a 5 m/s, 

conforme pode ser observado na Figura 11. 

No. De Observações = 1.005 

Direção Freq. Relativa Velocidade 

N (%) (mIs) 

E 11 ,34 4,09 
12 

NNW NNE 

10 ENE 7,46 4,26 

ESE 6, 17 3,52 

N 6,97 2,87 

WNW ENE NE 4,88 3,58 

NNE 5,97 3,94 

NNW 3,68 3,44 

Wt------+-----+--++--+----+--G3lE--+----+---l--+----+~E NW 2,79 3,01 

S 8,76 3,93 

SE 4,78 3,28 

SSE 3,58 3,34 
ESE WSW 

SSW 9,05 3,88 

SW 3,37 3,64 

W 5,37 3,50 

WNW 5,87 3,24 
SSW SSE 

S 
WSW 7,56 3,40 

Figura 11 - Freqüência (%) de ventos e velocidades médias (m/s) correspondentes em 

16 setores. Dados DHN. 

Os dados climatológicos das estações meteorológicas localizadas na Ilha Guaíba (230 00' 

S e 44° 02' W) e em Angra dos Reis (23° 05 ' S e 44° 19' W) foram analisados por 

Nicolli (1982). O referido autor, analisando os dados da Estação meteorológica da Ilha 

Guaíba para um período de 14 anos, de 1972 a 1981 , encontrou uma predominância no 

regime de ventos de direção Sul. Os ventos de quadrante Sul correspondem à 36,14 % 

das ocorrências de vento contra 22,99 % dos ventos de quadrante Norte. A incidência de 

calmarias situa-se na faixa de 17,14 %. Figura 12. 
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SSE 
S 

NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

No. De Observações = 0.854 

Calmos 17,15% 

Direção Freq. Relativa Velocidade 

E-ENE 

NE-NNE 

N-NNW 
NW-WSW 

W- WSW 

SW-SSW 

S-SSE 

SE-ESE 

(%) 

10,49 

6,91 

9,52 

6,56 

13,24 

10,13 

15,88 

10,13 

(mls) 

3,05 

3,97 

5,16 

3,94 

3,48 

3,95 

3,82 

3,49 

Figura 12 - Rosa dos ventos na Ilha Guaíba. (Fonte: Natrontec, 1998). 

A predominância de ventos do quadrante Sul, também é observada na estação 

meteorológica da Ilha Guaíba. Analisando os dados registrados por 30 anos na estação 

meteorológica de Angra dos Reis, nota-se que a incidência de calmarias no local é mais 

acentuada do que na Ilha Guaíba, cerca de 74%. Figura 12. 

N 
No. De Observações = 33.165 

Calmos 74,79% 

Direção Freq. Relativa Velocidade 

(%) (m1s) 

E - ENE 2,10 2,69 

NE-NNE 1,11 2,68 

N-NNW 1,82 3,13 

NW - WSW 1,76 3,11 

W-WSW 0,36 3,96 

SW -SSW 1,62 4,00 

S - SSE 9,09 2,85 

SE - ESE 7,35 2,55 

Figura 13 - Rosa dos ventos da cidade de Angra dos Reis. (Fonte : Natrontec, 1998). 
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Analisando os dados meteorológicos coletados nos anos de 74 e 75 pela torre 

meteorológica da CNAAA (Torre A à 10 metros de altura), pertencentes ao programa 

Pré-operacional da usina de Angra 1, percebe-se que entre 9 horas e 14 horas os 

ventos predominantes foram WSW e SW, com freqüências entre 30% e 40% e entre 

as 17 horas e 7 horas, ocorre predominância de ventos N e ESSE, com freqüência de 

5% e 10%, respectivamente, conforme Figura 14. 

HOAAs00 OlA 

Figura 14 - Mapa das freqüências dos ventos em Itaorna. (Fonte: Natrontec, 1998). 

Comparando os resultados das diferentes estações meteorológicas, pode-se perceber a 

existência de diferentes domínios de ventos, quais sejam, ventos de circulação geral e 

ventos de regime local. Tal fato ocorre em função da área estudada possuir uma 

topografia acidentada, com uma linha de costa irregular, além da proximidade com o 

mar. As montanhas criam seu próprio regime local de ventos diurnos e noturnos e o 

oceano por sua vez, forma as brisas do mar com alcance de mesoescala. Os regimes de 

vento desses dois sistemas interagem com o sistema de ventos da circulação geral do 

Planeta. A influência maior ou menor de cada fator pode ser observada nos resultados 

analisados. 
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Os resultados analisados dentro da BIG. através de dados medidos pelo OHN. mostram 

predominância de ventos E e SW. Esses dois regimes de vento indicam claramente a 

divisão de domínios entre a circulação geral (ventos de E) e os ventos locais produzidos 

pela brisa do mar (ventos de SW). A maior freqüência de ventos de E (12%), pode ser 

atribuída à redução do efeito topográfico, aumentando a influência dos ventos de 

circulação geral, uma vez que os dados foram coletados em estações localizadas em 

navIOS. 

No caso da estação da Ilha Guaíba, em decorrência da sua localização (numa ilha, 

bastante próxima à linha de costa e na divisa entre as Baías da Ilha Grande e Sepetiba), a 

estação encontra-se protegida da exposição aos ventos da circulação geral, recebendo 

influência de ventos das brisas do mar e das baías, assim como influência de diversos 

regimes locais de circulação de ar. Os ventos de S e W são os mais freqüentes; 

entretanto, ocorrem freqüência de ventos originários de outras direções. A 

predominância das calmarias (17,15%) é explicada pela presença de relevo acidentado, 

que funciona como barreira à circulação atmosférica normal. O mesmo ocorre para os 

ventos da estação da cidade de Angra dos Reis, muito embora os índices de calmarias 

cheguem J. 74%. O vento quando sopra, é na direção S ou SE, visto que essas direções 

não estão barradas por montanhas. 

No caso da estação meteorológica da CNAAA, na praia de Itaoma, pode-se observar 

dois regimes de ventos distintos um durante o dia de WSW e SW (entre 9 horas e 14 

horas), que tem sua origem na brisa do mar e outro, os ventos noturnos de N e ESSE 

(entre às 17 horas e 7 horas) que estão relacionados com os ventos de NE da circulação 

geral e a brisa terrestre. 

Com base na análise dos registros de vento medidos na região da BIG, pode-se concluir 

que os regimes de ventos que melhor descrevem a região são aqueles obtidos pelos 

dados da estação meteorológica da CNAAA e por dados coletados pela DHN, que 

refletem com maior representatividade a conexão entre os ventos de regime local e os 

ventos de circulação geral, conforme reportado nos trabalhos de Nicolli (1982), Ribeiro 

e Nicolli (1978), Nicolli, Guedes e dos Reis (1984) e Nicolli e Leão (1994). Desta forma, 
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pode-se afirmar que os ventos predominantes na região são caracterizados por dois 

regimes de ventos, um noturno e outro diurno. 

As situações de entrada de frentes frias alteram o regime predominante de vento. No 

entanto, essas perturbações são episódicas e de curta duração. Segundo estudos 

realizados na região, esta situação extrema representaria menos que 8% dos dados 

meteorológicos observados. (Natrontec,1998). Maiores detalhes a respeito da estrutura 

da formação de regimes de ventos na região e adjacências pode ser encontrado nos 

trabalhos de Nicolli (1979), Nicolli (1982), Ribeiro e Nicolli (1978), So~ e Nicolli 

(1978), Nicolli, Guedes e dos Reis (1984) e Nicolli e Leão (1994). 

A seguir será realizada urna descrição sucinta do processo de formação da frente e o seu 

desempenho na área de estudos, segundo medições realizadas pela empresa· de 

consultoria FEMAR (1972a). 

2.3.2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS VENTOS EXTREMOS - (FRENTE FRIA) 

As frentes frias se formam sobre a Argentina e o Sul do Brasil, na borda da crista das 

altas pressões subtropicais. Sobre o continente Antártico há urna imensa massa 

anticiclônica de temperaturas muito baixas. Periodicamente, essa acumulação de ar polar, 

transborda sobre as Cordilheiras dos Andes e tomba sobre a Argentina na forma de um 

Anticiclone Polar, constituindo uma massa de ar polar continental (APc). Quando as 

massas de ar continental atingem as latitudes médias, sobre o mar, elas se deparam com 

as massas de ar tropical marítima (ATm) quentes e úmidas provenientes do Anticiclone 

do Atlântico Sul. A frente fria é formada pelo choque entre essas duas massas de ar. 

A massa ATm pode resistir ou se retrair. Quando se retrai, a pressão evidentemente cai, 

e os ventos na região em estudo, segundo relatório da FEMAR (1972a), rondam para N 

e NW. É a situação pré-frontal, que se caracteriza por grande aquecimento, a atmosfera 

se torna opressiva e o céu se encobre. Se a massa APc tem suficiente força, esta invade o 

Brasil, trazendo a frente. A passagem da frente fria determina chuvas, um súbito rondar 

do vento para WSW-SW e urna queda de temperatura. Segundo o mesmo relatório, com 

o avanço da massa fria para o Norte, o vento ronda para S e SE, perdendo força. 
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Persistem ainda as chuvas. que normalmente vão se reduzindo. Finalmente a massa 

invasora, APc, transformada em massa polar marítima (APm), no trajeto marítimo. e ao 

atingir a posição da ATm, se tropicaliza. transformando-se em ATm, e o tempo bom se 

restabelece, iniciando novo ciclo. 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS 

Os dados oceanográficos disponíveis não apresentaram uma sistemática de coleta e 

análise, tanto no, aspecto relativo à periodicidade quanto ao metodológico, o que 

dificulta a compreensão dos processos fisicos que atuam na região. 

2.3.3.1. MARÉS 

o nível do mar na região da Baía da Ilha Orande (BIO) foi caracterizado, segundo o 

Estudo de Impacto Ambiental para Angra 2 (Natrontec, 1998). Neste estudo foi feita a 

análise harmôníca dos registros de maré de Piraquara de Fora, região de lançamento dos 

efluentes líquidos da CN AAA e em Angra dos Reis. 

Os registros de maré analisados para região de Piraquara de F ora dizem respeito ao ano 

de 1979 e foram realizados pelo operador da CNAAA. Quanto aos registros da estação 

maregráfica de Angra dos Reis, sob responsabilidade da Diretoria de Hidrografia e 

Navegação (DHN), estes foram medidos entre os meses de setembro a dezembro de 

1989. 

Segundo Natrontec (1998), para caracterizar as principais constantes harmônícas de cada 

local, foram selecionados aquelas constantes com amplitudes superiores a 1 cm, ou 

aquelas cujas faixas de freqüência não correspondiam a um elevado grau de energia 

residual e desvio padrão. Este critério de corte se justifica, uma vez que os componentes 

filtrados teriam pouco efeito sobre o padrão do escoamento. As principais constituintes 

de maré para as duas estações podem ser observada na Tabela 3. 
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Através da análise comparativa entre as constituintes da maré para as duas estações. 

nota-se que existe uma grande paridade dos valores de amplitudes e fases das constantes 

harmônicas homólogas de cada local. O componente de maré principal lunar (M2) é o 

que apresenta, para ambas as estações as maiores amplitudes, com 0,3188 m em 

Piraquara de Fora e 0,3139 m em Angra dos Reis, seguida pelos componentes principal 

solar (S2) e principal lunar diurna (01). Caracterizando a maré na região como semi

diurna., ou seja, ocorrem duas preamares e baixa-mares, ao longo de um dia. De acordo 

com os resultados, a maré não apresenta defasagem significativa entre as estações 

analisadas. As amplitudes máximas em Piraquara de Fora chegam a 0,90 In, enquanto 

que para Angra dos Reis é de 0,80m. A série sintética de maré utilizada nas simulações, 

foi baseada nas constantes harmônicas apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Principais constantes harmônicas para Piraquara de Fora e Angra dos Reis 

Principais Constantes Harmônicas 

Piraquara de Fora Angra dos Reis 
Constantes 

Período Amplitude Período Amplitude 
Harmônicas 

(s) (m) (s) (m) 

QI 96732 0,0300 96732 0,0273 

01 92952 0,1074 92952 0,1112 

Pl 86652 0,019 86652 0,0186 

Kl 86148 0,0594 86148 0,0561 

2N2 46476 0,0109 46476 -
MU2 46332 0,0172 46332 0,0101 

N2 45576 0,0396 45576 0,0530 

M2 44712 0,3188 44712 0,3139 

L2 43884 0,0182 43884 -
S2 43200 0,1832 43200 0,1925 

K2 43092 0,0573 43092 0,0524 

M3 29808 0,0134 29808 -
MN4 22572 0,032 22572 0,0330 

M4 22356 0,0738 22356 0,0584 

MS4 21960 0,0366 21960 0,0360 

MK4 21924 0,012 21924 -
2MN6 15012 0,0167 15012 0,0142 

M6 14904 0,0175 14904 -
2MS6 14724 0,0142 14724 0,0114 

N4 0,0152 
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2.3.3.2. CIRCULAÇÃO HIDRODINÂMICA E ASPECTOS CORRELATOS 

Procurando estabelecer um modelo da circulação das principais massas de água na 

região, Matsuura (1986) analisou as distribuições horizontal e vertical de temperatura e 

salinidade sobre a platafi rma continental, baseando-se em dados coletados durante dez 

cruzeiros oceanográficos no período entre novembro de 1976 a janeiro de 1981. O 

referido autor classificou massas de água em função da profundidade que ocupam a 

parte oceânica da Baía da I Grande em: 

1- Água Tropical (AT) - definida por uma salinidade supenor a 36 g!L e uma 

temperatura acima de 20°C, demarcando o limite da Corrente do Brasil ; 

2- Água Central do Atlântico Sul (ACAS) - é definida como uma massa de água :fria, 

com temperaturas variando entre 14° C e 18° C, proveniente do tal:tlde continental a 

uma profundidade de 200 a 300 m; 

3- Água Costeira (AC) - definida como uma massa de água que margeia a linha de 

costa, com temperatura e salinidade superiores a 15° C e 35 glL. 

4- Água de Plataforma (AP) - definida como uma massa de água proveniente da ACAS 

misturadas com AC e AT. São caracterizadas por temperaturas variando entre 20° C 

a 26° C e uma salinidade intermediária entre 35 gIL e 36 glL; ~'l 

Apesar das variações das condições oceanográficas observadas ~elo autor, o mesmo 

postula que a corrente do Brasil (AT), que vem do norte, flui na direção sudoeste, 

paralela ao talude continental. Sob a Corrente do Brasil, existe a ACAS, que possui as 

mesmas propriedades da massa de água formada na convergência subtropical, sendo que 

uma parte dessa água penetraria na camada inferior do mar sobre a plataforma 

continental. Essa penetração seria mais acentuada no fim da primavera (dezembro) e no 

verão (janeiro) e menos intensa nas épocas de outono e inverno. 

Segundo o autor, a marcante termoclina encontrada na região nas épocas de primavera e 

verão seriam originadas pela forte penetração dessa massa de água fria sob a água quente 

da superficie. 

37 



Signorini (1980a), analisando uma série temporal de temperatura e densidade da água do 

mar, para uma região perto da fronteira Oeste com o mar aberto (entre a Ilha Grande e a 

Ponta da Juatinga), mostra a existência de uma camada superficial de mistura. nos 

primeiros 15 metros de profundidade, onde uma picnoclina sazonal começa a se 

desenvolver na primavera, com gradientes crescentes em direção aos meses de verão. 

Abaixo dos 15 m, as camadas são marcadamente isopicnais, apresentando um sigma-t 

( CJt=(p-l 000)) em tomo de 26 Kg/m3
• A relação temperatura-salinidade indica que essas 

águas possuem as características das ACAS. 

Miranda et a/. (1977) em campanha realizada a bordo do Navio Oceanográfico Prof. 

Besnard, utilizando um termosalinógrafo de medição contínua, observou a existência de 

uma frente salina na região entre a Ilha Grande e a Restinga da Marambaia (Baía de 

Sepetiba) em função da interação entre um fluxo d'água com baixa salinidade (S~33,10 

glL) com águas costeiras mais salinas (S~35,3 a 35,6 gIL). Indicaram ainda que as águas 

da BIG são mais salinas e levemente mais quentes do que as da Baía de Sepetiba 

(BSEP), sustentando a hipótese que a principal fonte de águas menos salinas para o 

sistema BIG é proveniente do interior da BSEP. 

Segundo Ikeda & Stevenson (1982), as maIores variações de temperatura foram 

encontradas no interior da BIG, (21,2° C a 22,0° C), contrapondo-se aos resultados 

obtidos ao sul da entrada da baía (20,8° C a 21,3° C), a salinidade situou-se em tomo de 

35 glL ao norte e 35,5 gIL na porção mais ao sul. 

Segundo Signorini (1980a), a circulação do sistema estuarino parcialmente misturado, 

formado pela BIG e BSEP é resultante dos efeitos de maré, ventos e gradientes de 

densidade. Enquanto na BSEP, a influência da maré nas correntes é bastante evidente, 

com fluxos de maré da ordem de 75 cm/s, na BIG este sinal é bastante fraco. O autor 

aponta duas prováveis razões para esta diferença. Sendo a BIG conectada ao oceano por 

duas entradas, a onda seria bipartida em duas outras separadas que entrariam na baía 

propagando-se em direções opostas, tendo os seus efeitos parcialmente anulados. A 

segunda razão estaria relacionada ao comprimento total da BSEP, que apresenta valores 

bastante próximos à quarta parte do comprimento de onda do componente de maré M4 

(periodo de 6,21 horas), que poderia ter o seu sinal amplificado. 
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Outro aspecto da circulação do sistema BIG observado por Signorini (1980a). foi a 

presença de um fluxo. quase em equilíbrio. em sentido horário (oeste-leste) ao redor da 

Ilha Grande. Este fluxo foi atribuído a gradientes de densidade, apresentando velocidades 

médias de corrente de até 10 cm/s. Neste fluxo horário, as águas mais salinas da 

plataforma entrariam pelo lado oeste da BIG. circulariam ao redor da Ilha Grande, 

eventualmente misturando-se com as águas menos salinas da BSEP, saindo novamente 

para o oceano pela fronteira aberta, no lado leste da BIG, sendo sua velocidade média de 

0,1 m/s. 

A presença dessa circulação horária ao redor da Ilha Grande, também foi observada por 

outros autores. Ikeda & Stevenson (1980), analisando a circulação local através de 

dados de corrente medidos durante aproximadamente 24 horas em três locais ao redor da 

Ilha Grande em profundidades superiores a 10 m, observam também a presença da 

circulação horária ao redor da Ilha Grande. No entanto, a direção do fluxo que entra na 

BIG, apresentaria direção ao centro da baía na parte oeste e direção à Baía de Sepetiba 

na parte leste, sugerindo um bombeamento de água do lado oeste da Ilha Grande para o 

lado leste. 

Outro importante aspecto da circulação local é a presença de oscilações periódicas. 

Ikeda e Stevenson (1980); detectaram nos dados de corrente a urna profundidade 

superior a 10m, a partir de estações oceanográficas ao redor da Ilha Grande, que todos 

os registros apresentavam uma oscilação de duração entre 10 a 20 minutos, que 

aconteciam em intervalos de uma hora, a qual denominaram de pulsações. Em função das 

características da pulsação, os autores acreditam que este fenômeno não esteja associado 

a "seiches", mas sim a mudanças fortes e repentinas na intensidade do fluxo. Signorini 

(1980a), também relatou a presença de oscilações com um período de aproximadamente 

6 horas no canal que conecta as partes oeste à leste da BIG. Segundo o autor o período 

desta oscilação seria bem maior do que o período do "seiche". A explicação para este 

fato foi baseada na teoria desenvolvida por Neumann e Pierson Jr (1966) (apud 

Signorini, 1980a), que considerou o sistema BIG-BSEP, conectado através de um canal 

oscilando, enquanto o nível d'água na BIG cresce, o nível d'água na BSEP diminui, e 

vice-versa. 
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Fragoso (2000), ao simular a hidrodinâmica do sistema BIG-BSEP. à luz dos forçantes 

maré, gradientes de densidade e ventos, conclui que a forçante maré, é o principal 

componente na circulação da região. Os resultados obtidos pelo autor para as simulações 

tendo os gradientes de densidade como forçante, indicaram que a contribuição deste 

componente para a circulação na região é bastante modesta. Quanto aos ventos, é 

analisado que os mesmos só teriam influência significativa sobre a plataforma continental 

e não no interior das baías. 

Campanhas de medição de corrente foram realizadas pela FEMAR, sob solicitação do 

operador da CNAAA, nas enseadas de Itaorna, Mamede e no Saco de Piraquara de Fora 

- SPF (FEMAR, 1972b). A localização das enseadas e do SPF pode ser encontrada na 

Figura 9. As campanhas foram realizadas em dezembro de 1970 e janeiro de 1971. Dada 

a pequena profundidade da região analisada (12 metros), um único nível de observação 

(~5 metros) foi adotado. As medidas foram realizadas através de correntômetros e 

correntó grafo s. 

o correntômetro mediu a velocidade da corrente horária para um período de Tdias (168 

horas) de medição. Os resultados medidos indicaram valores muito baixos de velocidade. 

Integrando-se as velocidades no tempo, foi observado um deslocamento médio horário 

de 15 m para as enseadas\de Itaoma e Piraquara e outro de 26 m para enseada de 

Mamede. Tanto as correntes de marés como as de deriva encontradas, foram tão fracas 
. 

que estiveram praticamente no limite de detecção do aparelho de medição. 

Através da análise harmônica da corrente, também obteve-se para estas enseadas valores 

muito baixos. Foram encontrados valores máximos de corrente tanto para maré vazante 

como para maré enchente de 2,5 cm/s, correspondente a uma amplitude de maré padrão 

de 70 em. A corrente de deriva determinada pelo mesmo processo harmônico, resultou 

também em um valor de 2,5 cm/s para E. Cabe ressaltar que as baixas velocidades 

encontradas no SPF, são comumente encontradas em regiões mais interiores de baías. 

Como exemplo pode-se citar as baixas correntes observadas na região do estuário do rio 

Iguaçu ao fundo da Baía de Guanabara (Xavier, 1996). 
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o relatório Encal (1982), também sob solicitação do operador da CNAAA. registra 

valores muito baixos de velocidades de correntes no Saco de Piraquara de Fora (SPF). 

Três campanhas de medição foram realizadas próximas à descarga da usina, a urna 

distância de 3 metros em relação ao fundo. A cada meia hora tomava-se a média de 10 

leituras de velocidade e direção de corrente. O período de duração das medidas foi de 10 

horas (das 7 às 17 horas). 

As duas primeiras campanhas, realizadas em 2 e 9 de fevereiro de 1982, detectaram 

velocidades de 1 a 3 cm/s, sem correlação com as direções verificadas. Tais valores 

podem ser desprezados tendo em vista a precisão do correntômetro utilizado de 2 cm/s. 

A terceira campanha, realizada em 8 de junho do mesmo ano, já detectou velocidades 

maiores, de 6 a 8 cm/s, o que deve estar associado a descarga da usina, visto que 

somente a partir de abril de 1982 a usina começou a operar. 

Baseado nos dois relatórios, FEMAR (1972b) e ENCAL (1982), a circulação local 

induzida pela maré nas proximidades da usina foi considerada como sendo bastante fraca. 

Analisando os trabalhos oceanográficos realizados na região, nota-se algumas 

inconsistências metodológicas, levando em alguns casos a informações contraditórias 

entre os trabalhos realizados. No entanto, o objetivo em se fazer este apanhado dos 

estudos feitos na área de estudo foi fornecer uma caracterização oceanográfica da região 

e situar o trabalho da tese neste contexto. 
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3. COMPORTAMENTO DE RADIONUCLÍDEOS EM ÁGUAS DO MAR E 

CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE RADIOATIVIDADE DE BASE 

3.1:- FATORES QUE CONTROLAM O COMPORTAMENTO E O 

TRANSPORTE DE RADIONUCLÍDEOS EM ÁGUAS NATURAIS 

Os radionuclídeos possuem as mesmas propriedades químicas que seus homólogos 

estáveis, exceto pela pequena desigualdade proveniente da diferença de massa atômica. 

Apenas poucos radionuclídeos, tais como os actinídeos, tecnécio ou o radônio, não 

possuem fonuas estáveis presentes naturalmente no meio ambiente. Para efeito3 práti~os, 

essa diferença de massa pode ser despr~zada, quando se estuda o comportamento desses 

radionuclídeos. Desta maneira, .nodoum radiMI.tctídeo é ~,_."ij I II ·'II_i' 
ele teD<ic .ase comportar de maneira similar ao seu bomólogb eStti~jl~~~~_~!i6'!' 

sisteIDafexceto pelas duas possíveis restrições descritas abaixo: 

1. Devido às baixas concentrações dos radionuclídeos, a sua transferência e mistura 

podem ser retardadas por processos de diluição isotópica, através de reação de 

troca iônica com os isótopos estáveis. Segundo experimentos em laboratórios, 

para água do mar e água subterrânea, conduzidos por Santschi et a/. (1987) e 

Anderson et ai. (1987) (apud Santschi & Honeyman, 1989), foi demonstrado que 

esse fenômeno não é importante, quando se trata de coluna d'água. 

2. Alguns nuclídeos "partículas-reativas" possuem a facilidade de se hidrolizarem, 

apresentando uma preferência à adsorção a tamanhos de partículas coloidais. Esta 

associação com a fase co lo idal pode mascarar, em alguma extensão, o 

comportamento químico destes isótopos. 

~ MmçadoS'80 mar podem se manter como • · .... ·--.Inn_fl.' 
CQ_ eeléides OU.- formas particulad~ tua dependência de suas propriedades 

químicas, concentração de seus isótopos estáveis na água do mar e reações químicas com 

constituintes nonnais do meio marinho. As fonnas particuladas resultam de reações 
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químicas que levam à fonnação de substâncias pouco solúveis. aglutinação de partículas 

coloidais ou co precipitação com outras substâncias insolúveis. 

Nas formas solúveis e coloidais os radionuclídeos tendem a seguir o movimento das 

massas d'água onde são introduzidos, a não ser que se tomem associados a partículas 

através de processos fisico-químicos ou biológicos. 

V árias caracteristicas das águas costeiras, particularmente de enseadas e estuários, 

influem apreciavelmente no comportamento de substâncias introduzidas no mar. Dentre 

elas destacam-se: 

1. Mistura rápida das substâncias injetadas no oceano; 

2. Salinidade variável; 

3. Padrões de circulação de água superficial e sub-superficial que tendem a 

favorecer a retenção próxima da costa das substancias introduzidas; 

4. Atividade biológica relativamente intensa; 

5. Abundância de partículas em suspensão na água, de ongem biológica e 

mineralógica; 

6. Maiores variações de temperatura; 

7. Profundidade reduzida, possibilitando o contato da água superficial com o 

sedimento do fundo, e a suspensão deste por agitação da água, provocada por 

ventos, marés e correntes; 

. 8. pH variável. 

o estudo da influência isolada de cada uma destas características sobre o comportamento 

de espécies químicas introduzidas nestas águas é muito complexo. Geralmente, observa

se apenas o conjunto dessas influências em cada localização particular. 

Processos de origem biológica, química, fisica ou sedimento lógica, podem ter grande 

influência sobre a maneira como o radionuclídeo é transportado ou distribuído em 

ambiente aquático. Organismos marinhos, seus detritos e sedimentos podem acumular 

vários elementos em concentrações muito superiores às existentes na água do mar e 

podem influenciar marcadamente na distribuição dos correspondentes radionuclídeos em 

áreas de rápida sedimentação ou atividade biológica intensa. 
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Partículas em suspensão na água do mar ou depositadas no sedimento de fundo possuem 

capacidade elevada de reter radionuclídeos e seus homólogos estáveis através de 

processos de adsorção. Os processos de adsorção ocorrem na superficie das partículas e 

envolvem os mecanismos de reações de troca iônica ligações químicas específicas e 

retenção superficial em sítios ativos. Os processos de dessorção ocorrem quando 

substâncias adsorvidas em sedimentos passam novamente à solução devido à mudanças 

das condições ambientais (Duursma & Gross, 1971). 

De uma maneira geral, os sedimentos finos tendem a adsorver uma fração maior de 

radionuclídeos, do que os de granulometria mais grosseira, devido à sua maior área 

superficial. No entanto, a adsorção seletiva das partículas finas nem sempre é diretamente 

proporcional à área superficial específica (cm2 /g), pois outros fatores podem também 

influir neste mecanismo como os compostos minerais envolvidos e as características dos 

radionuclídeos (Duursma & Gross, 1971). 

Todo radionuclídeo ou elemento químico exibe, em certo grau, alguma afinidade com 

material particulado em suspensão na coluna d'água ou sedimentos. Quando o nuclídeo 

apresenta baixa afinidade pelo material particulado, ele é dito conservativo. No entanto, 

para se descrever o transporte de substâncias não conservativas deve-se levar em 

consideração a quantidade, distribuição e dinâmica de material em suspensão, junto com 

a composição e erosão ou acumulação de sedimentos no assoalho do oceano. 

É comum representar a partição de radionuclídeos entre as fases sólidas (material em 

suspensão) e a fase líquida (água do mar), através de um coeficiente de distribuição (Ki). 

Esta abordagem é largamente utilizada em modelos de dispersão para radionuclídeos não 

conservativos. O"Kl pode ser influenciado por uma série de fatores. Os mais relevantes 

são: tamanho da partícula, competição com outros íons presentes no sistema, pH e 

salinidade (Abril & Fraga, 1996). 

(') No caso específico de radionuclídeos lançados por reatores nucleares que, por sua 17 
elevada atividade específica, são introduzidos no mar em concentrações extremamente 
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baixas. a retenção por sedimentos para muitos deles pode VIr a ser um fator 

predominante de remoção. 

3.2. RADIONUCLÍDEOS SELECIONADOS PARA SIMULAÇÃO 

DeIttm os radiotfttclkleosgerados pelas usmasmeléares_ ~.I·~i;,_~._\l_ 
sitItuJar os radionucUdeo que apresentassem as' 't~M'*)"I,I •• i~ 

apI'CIeIltar oft'là'k)r riseortldiológico potenciat. radionuclídeos escolhidos que se 
I 

enquadraram nestes critérios \ foram, o 137 Cs, respectivamente. (FSAR, 1997, 

FSAR, 1999). \,,-:~ 

Além das características apresentadas pelos radionuclídeos selecionados, outro fator que 

também pesou na escolha foi o comportamento conservativo desses contaminantes na 

coluna d'água. ~ raàiomJelídeosdo em+eoides·.pot"' ..... ant ... 1.1ifl'.nIIJUW 

_'df,~ ·ocoftendo esseuciatmeDte na forma sohívolt "':'0,;:_" •• ' .tIllllllllll" 
.... r,..,.. é.,pt'Ó1H'iQ lI1OVÚ:I1elltO da lDIIIa d'ÃJ'& .utros mecanismos de depleção 

desses elementos da coluna d'água como sedimentação e atividades biológicas são 

desprezíveis. (Bailly du Bois, P., et a/. 1997, Sanchez-Cabeza & Pujo~ 1999). Tal 

característica simplifica o processo de modelagem. 

A seguIr, é feita uma descrição sudnta das características dos radionuclídeos 

selecionados: 

111. TlIÍ08'~)I 

o 3H vem sendo liberado para ambientes costeiros tanto por usinas nucleares quanto por 

industrias de reprocessamento de urânio. Outra fonte de 3H para ambientes marinhos foi 

via precipitação atmosférica, decorrentes de testes com artefatos nucleares ocorridos nas 

últimas três décadas. Além dessas fontes de caráter antrópico, o 3H é produzido 

continuamente na natureza através de reações nucleares de raios cósmicos com átomos 

de nitrogênio e oxigênio nas camadas superiores da atmosfera. 
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Em presença de água.. o oH troca rapidamente com os Íons de hidrogênio para formar 

água triciada (H3HO) na forma líquida ou de vapor. Comparando o comportamento da 

molécula de água triciada com o da molécula de água normal, verifica-se que a molécula 

de água triciada apresenta comportamentos diferentes com relação aos processos físicos, 

tais-como evaporação e condensação, devido à sua diferença de massa. No entanto, essa 

diferença é tão pequena que para efeitos práticos ela se toma insignificante. Desta 

maneira, o 3H se torna um traçador ideal para estudos do movimento de massas d'água 

no ambiente. Também, levando em consideração a sua meia-vida relativamente longa de 

12,3 anos, ele tem sido extensivamente usado para estudos de misturas de massas d'água 

oceânicas que possuem uma escala de tempo entre algumas dezenas e centenas de anos. 

Similarmente em áreas costeiras, o 3H pode ser usado como um traçador para estudos do 

destino dos efluentes e seus componentes solúveis liberados por instalações nucleares 

(por.exemplo uma usina nuclear), quando requisitos específicos são atendidos para o seu 

uso como traçador in situ (IAEA, 1985a). 

o 3H é rapidamente transportado pelo melO ambiente, podendo ser rapidamente 

incorporado por organismos vivos. Geralmente o trício presente em organismos, pode 

ser dividido em duas categorias: água triciada livre presente nos tecidos e trício ligado 

aos tecidos propriamente ditos. Enquanto que na primeira categoria, em organismos 

aquáticos, o 3H equilibra rapidamente com o meio ao redor, na segunda categoria ele é 

incorporado nos tecidos dos organismos e a sua liberação ocorre em taxas bem lentas. O 

3H pode penetrar rapidamente no corpo humano através da pele ou inalação, ou através 

da ingestão de organismos contaminados (Kim & Han, 1999). 

3.2.2. CÉSIO (Il7Cs) 

o césio (137Cs - meia vida de 30 anos), é um metal alcalino (Grupo IA) que existe em 

solução aquosa como uma espécie relativamente simples - íons de césio hidratado. O 

césio ocorre predominantemente dissolvido em água do mar. Devido ao seu 

comportamento, este radionuclídeo tem sido extensivamente utilizado como traçado r de 

circulação oceânica, além de ser usado para validar modelos que envolvam estudos de 

processos físicos tais como ventilação de mares profundos (Nyffeler, F. et aI., 1996). 
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Estudos mostram que apenas uma pequena parte do césio é perdida da coluna d'água 

para sedimentos. Em estudos realizados no oceano pacífico é relatado que 95% do 137 Cs 

inventariado permanece na coluna d'água (Hamilton T. F., et aI., 1996). Para o mar 

Mediterrâneo este valor encontra-se em tomo de 90% (Papuc~ C. et ai.. 1996). Estudos 

realizados no Mar do Norte, estimam um coeficiente de transferência entre água

sedimento da ordem de 0,04 a 0,70/ano (Hallstadius, L. et al., 1987) . 

Valores para o coeficiente de distribuição (~) foram determinados para alguns materiais 

sedimentares, tanto através de experimentos em laboratórios quanto em campo. V!llores 

típicos de ~ para o césio situam-se numa faixa entre 102 a 104 (IAEA, 1985b). 

Estudos realizados na região da Baía da Ribeira (BIOTEC, 1972), a pedido do operador 

da CNAAA, revelam que as partículas em suspensão são insignificantes para estudos de 

adsorção de radionuclídeos, limitando-se o estudo apenas à amostra de sedimentos 

coletados no fundo. Lima (1985) obteve o valor de 0,03% de partículas em suspensão 

para a região da BRIB, reforçando a idéia da fraca quantidade ou ausência de partículas 

em suspensão na região, influindo na remoção dos radionuclídeos da coluna d'água. 

Estudos a respeito da adsorção e remoção de radionuclídeos por sedimentos concluem 

para o césio um coeficiente de distribuição de 102 (baixo ~), refletindo a tendência deste 

elemento em permanecer na forma iônica, dissolvido na água do mar. A remoção do 

césio da coluna d'água por deposição em sedimento, foi estimada em 3 a 8% 

(BIOTEC,1972). 

Em relação aos orgamsmos marinhos, os estudos realizados pela BIOTEC (1972), 

afinnam que esse mecanismo é insignificante para remoção de césio da coluna d'água. 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE BASE DE RADIOATIVIDADE NA 

REGIÃO 

A Avaliação de Impacto Radiológico Ambiental são estudos realizados para identificar, 

prever e interpretar, assim como prevenir as conseqüências ou deitos mnbientais que 

determinadas ações, planos, programas ou projetos possam causar à saúde, ao bem estar 

humano e ao entorno. Ou seja o impacto ambiental de um projeto é "a diferença entre a 

situação do meio ambiente (natural e social) futuro modificado pela realização do projeto 

e situação do meio ambiente futuro tal qual como teria evoluído sem o projeto". 

Tendo em 'rista a .::lvaliação do impacto ambiental causado pela a CNAAA, foi necessário 

caracterizar a região do ponto de vista dos radionuclideos presentes nos compartimentos 

ambientais antes da operação da instalação. 

Por exigência do órgão controlador (Comissão Nacional de Energia Nuclear), e sob 

responsabilidade do operador da CNAAA, foi desenvolvido o Programa de Monitoração 

Ambiental Pré-Operacional (antes da entrada em operação de Angra 1). O programa foi 

executado nos períodos de julho de 1979 a dezembro de 1980 e janeiro a agosto de 

1981, sendo configurado de forma que se distinguisse duas situações de levantamento da 

radioatividade, uma para a área de impacto preferencial (Saco de Piraquara de Fora -

local onde ocorre a liberação dos efluentes liquidos) e outra para uma região de controle 

(Enseada de Tarituba - área cerca de 50 km de distância da CNAAA) vide Figura 2. Os 

resultados do programa pré-operacional, para os radionuclideos estudados em água do 

mar, podem ser vistos na Tabela 4. 

~-----------------------

Tabela 4 - Resultados médios do Programa de Monitoramento pré-operacional na 

área de impactq (Piraquara de Fora) e área de controle (Tarituba). 

3H 137Cs 

Matriz Ambiental Impacto Controle Impacto Controle 
./? " 

Água do mar (Bq/L) ~O,35 ) 0,32 <AMD <AMD 

AMD (3,33) (3,33) (0,25) (0,25) 
.. AMD = AtiVidade mímma detectável. 
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A presença de radionuclideos na região antes da operação das usinas, pode ser explicada 

em função da deposição de material radioativo proveniente de experiências com 

materiais nucleares na atmosfera. Cunha, et ai. (1993) através de campanha de 

caracterização de radioatividade na região costeira de São Paulo, sem influência de 

instalações nucleares, encontraram níveis de 137 Cs em água do mar na faixa entre 1,7 a 

1,9 Bq/m3 
• 

Após a caracterização pré-operacional, e com a entrada da usma Angra 1 em 

funcionamento, o Programa de Monitoração Ambiental Radiológico Operacional 

(PMARO) foi instaurado, sendo conduzido pelo operador desde 1982. No entanto, a 

usina de Angra 1 só entrou em regime de operação normal em 1985, o que significa que 

os dados gerados para o período de 1982 a 1985 podem ser ainda considerados 

correspondentes aos níveis de base na região. 

Os resultados do PMARO para o período de 1982 a 1995 encontram-se abaixo do limite 

de detecção das técnicas utilizadas apresentadas na Tabela 4, com exceção do 3H, que a 

partir de 1983, e com mudanças no equipamento de medida, houve um aumento do 

limite de detecção de 3,33 Bq/L para 11,1 Bq/L. 

As especificações técnicas dos efluentes radioativos, reportadas nos documentos do 

licenciamento, prevêem que se utilizem técnicas de análise para amostras ambientais com 

atividades mínimas detectáveis de 3H e 137Cs de 740 Bq/L e 1,75 Bq/L respectivamente. 

Comparando esses valores com aqueles usados pela CNAAA, observa-se que os limites 

adotadas pela CNAAA se encontram abaixo dos mesmos, refletindo uma atualização das 

técnicas analíticas (FSAR,1997; FSAR,1999, NUREG 1301). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA UTILIZADA 

Os tipos de modelos mais adequados para estudar a circulação hidrodinâmica e a 

dispersão de radionuclídeos na Baía da Ilha Grande (BIG) dependerão fortemente das 

características oceanográficas locais, do nível de detalhamento desejado, do 

comportamento dos radionuclideos simulados e das características do corpo d'água. 

Considerando que as profundidades na área em es~udo s~o geralmente pequenas, no qual 

as escalas horizontais do escoamento são pelo menos duas ordens de grandeza maiores 

que as verticais, e os padrões de estratificação são em geral fracos ou inexistentes 

(Fragoso, 2000), pode-se ~. qUe' a '~;'''_;.'I.t~,.II~ •••• LUltt_ 

apIO~uaiW .... tod& __ ",,' .. Assim, na BIG, a velocidade das 

correntes relevantes para o t::"ansporte de escalares, e as concentrações de radionuclideos 

podem ser bem representadas por meío de variáveis médias na vertical. Nestes casos, as ') 

equações governantes de cr-nservação de quantidade de movimento e de conservação de '~_\<? G 

massa são/~n? .unensão vertical, reduzindo a dimensionalidade do problema. j /;~:' 

O conceito de modelagem envolve a utilizaçã~ de aproximações que simplificam o 

problema estudado, centrando a atenção nos principais fenômenos que atuam no corpo 

d'água. No caso da previsãr da circulação hidrodinâmica na BIG, nas escalas de 

interesse, a circulação relevante é 3 causada por forças motrizes de longo período, como 

marés e ventos, com fraca infle -ncia dos riClS que deságuam na BIG. Devendo-se 

considerar que na região do Saco de Piraquara de Fora, o impacto do jato efluente na 

circulação local é muito significativo. Na modelagem aplicada, a inclusão de gradientes 

de pressão devido a gradientes de densidade foi desnecessária, pois como já mencionado, 

,alónlco .., ......... ~ _ ..-i1fo".lll.'.,._ha ";_,_I.allllllUlUllll' 

.......... nas situações de interesse para aplicação do modelo, os forçantes oriundos 

da ação do vento na superficie, e dos gradientes horizontais de pressão devido aos 
"" 
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declives da superficie livre (propagação da maré) são muito mais importantes que os 

devido às eventuais variações horizontais de densidade. 

o campo de escoamento na BIG foi descrito através de um sistema de equações 

(Equações de momentum nas direções x e y e Equação da continuidade), onde os fluxos 

turbulentos foram modelados via técnicas de filtragem.. associadas às simulações de 

grande vórtice. Maiores detalhes a respeito da modelagem matemática e numérica 

utilizada para previsão da circulação hidrodinâmica na BIG podem ser vistos no item 4.2. 

Conforme descrito no capítulo 3, os radionuclídeos eH e I37Cs), foram considerados 

como substâncias passivas e totalmente dissolvidas na coluna d'água, de sorte que não 

sofrem decaimento e não interagem entre si e com outras substâncias. Desta forma, o 

transporte desses radionuclídeos dependerá fundamentalmente da velocidade média do 

escoamento. Ou seja, a previsão acurada do modelo de dispersã06 estará diretamente 

relacionada à resolução das velocidades do escoamento. 

A dispersão dos radionuclídeos na BIG foi descrita pela solução da equação da difusão

advecção através do método Euleriano e utilizando a técnica dos Elementos Finitos, 

conforme descrito no item 4.3. Como mostrado por Taylor (1921) (apud Jin, 1993), esta 

descrição é válida quando 'o tamanho da nuvem de so luto for muito maior do que a 

escala de comprimento da integral Lagrangeana da turbulência, que é aproximadamente 

igual à profundidade em corpos de água naturais. Para a difusão}ur!wk;ntª em corpos 

d'água rasos, esta equação pode ser aplicada, uma vez que as escalas horizontais da 

nuvem de soluto são pelo menos duas ordens de grandeza maiores que a profundidade. 

Numa visão de modelagem computacional, pode-se dizer que a aplicação de um método 

Euleriano para solução do transporte, será consistente sempre que as dimensões da 

mancha forem muito grandes em relação às escalas de discretização espaciais. 

Para o caso específico, como já mencionado no capítulo 1, o objetivo em se investigar a 

dispersão de radionuclídeos no interior da BIG, foi subsidiar as avaliações de impacto 

6 O termo modelo de dispersão, utilizado neste trabalho, defme o processo de mistura e transporte de 
radionuclídeos nas água da BIG, através dos efeitos combinados da difusão e dispersão turbulentas e 
advecção. 
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radiológico ambientaL decorrente da dispersão de radionuclideos neste corpo d'água. 

Desta maneira, a escala de interesse compreendeu boa parte da área da BIG. Portanto, 

considerando as características desta baía, discutidas na modelagem da circulação 

hidrodinâmica, e a explicação acima, o modelo Euleriano de transporte advectivo

difusivo 2DH (promediado na vertical), para simular a dispersão de radionuclideos em 

grande escala apresentou-se como a escolha mais adequada. 

Para corroborar tal afirmativa, o espaçamento da malha de elementos finitos utilizado na 

modelagem, próximo à área de descarga (Saco de Piraquara de Fora) foi analisado. 

Considerando a hipótese de que os radionuclídeos apresentam-se completamente 

dissolvidos na coluna d'água, é natural esperar que a pluma de contaminantes atinja o 

comprimento de alguns milhares de metros. Comparando o comprimento da pluma de 

radionuclideos, com o comprimento da turbulência, pode-se afirmar que este fenômeno 

está adequadamente representado, através do espaçamento da malha na área de interesse. 

Nesta região os pontos de discretização estão espaçados entre si na faixa de 100 a 350 

m. 

A abordagem utilizada neste trabalho é comumente usada para modelar a dispersão de 

contaminantes. A aplicação desses modelos na literatura é extensa e pode ser encontrada 

em Al-Rabeh & Gunay, 1992a, Jenter et a/., 1993, Verlaan & Leendertse, 1997, Smith et 

ai., 1989, Pavlov & Kulakov, 1994, Abril & Abdel-Aal, 1999a, Abril & Abdel-Aal, 

1999b) 

A simulação do sistema ocorreu através de dois estágios de modelagem. O primeiro 

através da modelagem da circulação hidrodinâmica, e o segundo através do transporte de 

radionuclideos. Os modelos adotados neste trabalho fazem parte do Sistema BAse de 

Illdrodinâmica Ambiental, SisBAfiA, em contínuo desenvolvimento na Área de 

Engenharia Costeira e Oceanográfica da COPPEIUFRJ desde 1988. 

No primeiro estágio de modelagem, foram definidos os padrões de correntes, gerados 

por forçantes que representam situações de marés de sizígia e quadratura sob condições 

de ventos predominantes e extremos. O modelo hidrodinâmico bidimensional em planta 

(2DH) empregado foi originalmente desenvolvido por Rosrnan (1987), e vem sendo 
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atualizado e ampliado desde então, Rosman (1989). Rosman &Gobbi (1990). Rosman 

(1999). O modelo hidrodinâmico foi calibrado através da adequada prescrição das 

constantes harmônicas nas fronteiras abertas, de forma que a variação do nível do mar, 

simulado pelo modelo no interior da baía, conferisse com as variações medidas. 

O segundo estágio da modelagem foi realizada através de um modelo Euleriano de 

transporte advectivo-difusivo, nos moldes do proposto por Rosman (1989), e modificado 

por Rosman (1999) e por Cunha (2000). Os campos de velocidades, assim como os 

termos de dispersão e difusão, gerados pelo modelo hidrodinâmico, foram usados como 

dados de entrada na modelagem da dispersão de radionuclídeos. 

O sistema co'mputacional SisBAIDA possui uma ampla bibliografia tratando da descrição 

das equações utilizadas e suas aproximações, seu esquema numérico, suas vantagens e 

limitações e processos de calibração e validação. Esses tópicos não serão abordados com 

maior profundidade no corpo da tese, mas um resumo dos mesmos, no que diz respeito à 

sua utilização neste trabalho, será abordado a seguir. No entanto, para uma descrição 

mais detalhada, sugere-se a leitura dos trabalhos acima referenciados. 

4.2. MODELAGEM DA CIRCULAÇÃO HIDRODINÂMICA 

A fim de .descrever o embasamento teórico do modelo hidrodinâmico 2DH, é 

apresentada a seguir a descrição do escoamento em um corpo d'água a partir de um 

sistema de equações matemáticas tridimensionais, explicitando as simplificações adotadas 

para o escoamento em águas rasas e a integração vertical das equações tridimensionais, 

resultando no modelo matemático bidimensional (2DH). 
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.t.2.1. ESCOAMENTOS EM CORPOS D' ÁGUA NATURAIS 

Os escoamentos em corpos d'água estudados neste trabalho. são desenvolvidos à 

superficie livre e podem ser matematicamente modelados através da equação da 

conservação da quantidade de movimento (2a Lei de Newton) que, juntamente com a 

condição de incompressibilidade (equação da continuidade) e uma equação de estado, 

formam o modelo matemático fundamental para representar o escoamento neste tipo de 

corpo d'água. 

Nas escalas de interesse, o escoamento em corpos d'água rasos é quase sempre 

turbulento. Isto significa que o movimento do fluido apresenta componentes aleatórios e 

tri-dimensionais, caracterizado pela formação de vórtices. A maior parte da energia 

transferida ao escoamento por forças externas vai para os maiores vórtices. Tais vórtices 

geram outros menores. A estes, outros menores ainda, num processo de transferência de 

energia formando uma cascata contínua de escalas decrescentes em direção a uma gama 

de tamanhos onde a energia é dissipada pelas tensões viscosas. 

Apesar dos recentes avanços na área computacional, até o presente momento, esses 

fluxos turbulentos não podem ser calculados adequadamente. Resolver fluxos 

turbulentos, significaria resolver sistemas da ordem de 1020 equações para corpos de 

água naturais, (Rodi,1984), tais como a Baía de Ilha Grande, o que torna o problema 

praticamente transcomputacional 

Uma alternativa viável para resolução de fluxos desta natureza, seria a modelagem 

estatística dos escoamentos turbulentos (Landahl &Mollo-Christensen, 1986, apud 

Rosman, 1989). No entanto esta alternativa não se apresenta ainda de forma viável. Para 

se resolver o fenômeno de forma determinística, faz-se necessário a adoção de hipóteses 

simplificadoras, que permitem a modelagem das características principais dos 

escoamentos turbulentos. 

Na modelagem dos escoamentos turbulentos, as variáveis nas escalas resolvíveis são 

obtidas através do processo de promediação, que consiste em decompor cada variável do 
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escoamento em uma parte resolvível. ou de grande escala, e em uma parte de não 

resolvíveL ou de pequena escala. A parte de grande escala. por vezes chamada de 

escoamento médio, pode ser adequadamente modelada e portanto resolvida. já a parte de 

pequena escala não pode ser diretamente resolvida, apenas os seus eíeitos no escoamento 

principal são modelados através de parametrizações em termos de variáveis nas escalas 

resolvíveis. 

Em geral, para obtenção do esoamento de grande escala, usa-se um procedimento de 

pro mediação feito através de técnicas convencionais difundidas na literatura, como a 

média de Reynolds e a média estatística. Ultimamente, a técnica de filtragem tem sido 

bastante empregada nos processos de promediação. Rosman (1989) descreve como a 
, . 

principal limitação das médias temporais de Reynolds, a sua aplicação para escoamento 

estatisticamente estacionários, isto é, escoamento com médias e variâncias constantes, o 

que resulta em equações independentes do tempo. Segundo o mesmo autor, as técnicas 

de filtragem (associadas com as simulações de grandes vórtices - LES), apresentam uma 

série de vantagens em comparação com os métodos convencionais. Nesta técnica, os 

termos de filtragem desempenham um papel importante na distribuição adequada da 

energia do escoamento entre as suas várias escalas, fazendo com que o fechamento para 

os termos de pequena escala (modelagem da turbulência) possam ser representados por 

uma equação algébrica simples. Outra vantagem é a definição inequívoca das condições 

de contorno consistentes com os modelos numéricos a serem utilizados. 

No presente trabalho a modelagem da turbulência foi realizada via técnicas de filtragem. 

Maiores detalhes sobre o processo de filtragem podem ser encontrados em Araújo 

(1993), Rosman & Gobbi (1990) e Rosman (1987). 
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4.2.2. EQUAÇÕES TRIDIMENSIONAIS DO ESCOAMENTO DE GRANDE 

ESCALA 

4.2.2.1. EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

A 2a Lei de Newton, com base na análise da variação da quantidade de movimento e no 

somatório das forças atuantes em um referencial Euleriano e no meio contínuo, pode ser 

descrita matematicamente para as três direções (x, y e z) como: 

Equação da conservação da quantidade de movimento na direção x: 

(
Ou au Ou Ou) 8p arn ar)'x ar;:x 

p -+u-+v-+w- =--+--+--+--+p2QsenBv 
at ax ay az ax ax ay az 

(1) 

Equação da conservação da quantidade de movimento na direção y: 

(
av av av av) ap ar xy ar yy ar:y 

p at +u ax +v ay +w az =- ay +-a;-+ay-+&-p2QsenBu (2) 

Equação da conservação da quantidade de movimento na direção z: 

(3) 

onde, u, v e w são os componentes do vetor velocidade de correntes nas direções x, y e z 

respectivamente, t é o tempo, p é a massa específica do fluido, p é a pressão, g é a 

aceleração da gravidade, (ru , ryx, ru , rxy, ryy, z:.'Y' rx::, t:vz, z:.-::) são os componentes do tensor de 

tensão turbulenta (que é função do escoamento). O termo 2Qsene, expressa o efeito da 

rotação da Terra, onde Q é a velocidade de rotação da Terra (aproximadamente 7,29 x 

10-5 rad/s), e é a latitude do local considerado (positivo no hemisfério norte e negativo 

no hemisfério sul). Este termo é definido como aceleração de Coriolis. Para efeitos da 

modelagem realizada neste trabalho, a aceleração de Coriolis foi expressa somente nas 

direções horizontais x e y, uma vez que na direção vertical z este efeito é insignificante 

em escoamento de grande escala em corpos d'água rasos. 
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4.2.2.2. EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE OU CONDIÇÃO DE 

INCOMPRESSIBILIDADE 

Nos escoamentos naturais, as variações de volume por variação de pressão são 

desprezíveis. Assim, diz-se que o escoamento ocorre como se o fluido fosse 

incompressível. Matematicamente este princípio pode ser demonstrado através da 

Equação da Continuidade, que pode ser expressa por: 

Ou av õw 
-+-+-=0 ax ày ôz 

(4) 

onde, u, v e w são os componentes do vetor velocidade de correntes nas direções x, y e z, 

respectivamente. 

4.2.2.3. EQUAÇÃO DE ESTADO 

A equação de estado define que, para os escoamentos de interesse, a massa específica é 

função da temperatura e da concentração de outras substâncias, podendo ser escrita 

como: 

(5) 

onde p é a massa específica do. fluido, T a temperatura e C a concentração de 

substâncias. Em geral, para regiões costeiras, a massa específica é função apenas da 

temperatura e da salinidade. 

o corpo d'água em estudo (BIG) apresenta pouca ou nenhuma estratificação (Fragoso, 

2000), ou seja, a coluna d'água apresenta uma densidade quase homogênea. Neste caso, 

a equação de estado pode ser desprezada. 
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4.2.2.4. APROXIMAÇÃO DE BOUSSINESQ 

Se a massa específica possui variações muito pequenas, de tal forma que esta pode ser 

considerada constante, o seu valor pode ser substituído por um valor de referência po. 

Analisando a variação da quantidade de movimento de uma partícula, pode-se expandir 

a variação temporal da quantidade de movimento em duas partes, uma devida à variação 

da velocidade e outra à massa, obtendo-se: 

d(pJi) dl1 dp 
--=p-+u-

dt dt I dt 
(6) 

Em corpos d'água naturais, a variação da velocidade é bem maior que a variação da 

massa específica. Estudos realizados por Rosman (1997) demonstram, para sistemas 

estuarinos, uma diferença de cerca de 1000 vezes. Desta maneira, é comum desprezar-se 

a segunda parcela da equação (6) adotando-se a conhecida aproximação de Boussinesq: 

(7) 

Esta aproximação é válida para os termos das equações 1,2 e 3, exceto para o termo de 

gravidade. 

4.2.3. ESCOAMENTO EM CORPOS D'ÁGUA RASOS 

Muitos escoamentos com superficie livre observados na natureza têm suas dimensões 

horizontais algumas ordens de grandeza maiores do que as dimensões verticais. Os 

componentes verticais das velocidades, nesses casos, são muito menores do que os 

componentes horizontais, e pode-se dizer que o escoamento é praticamente horizontal. 

Formalmente, um corpo d'água com profundidade h(x,y), é considerado raso para um 

fenômeno com escala espacial característica, L, se a razão h/L for menor do que 1/20. 

Neste caso diz-se que o fenômeno está em águas rasas. Quando se aplica a equação da 

conservação da quantidade de movimento, juntamente com as equações constitutivas 

para escoamentos em águas rasas, algumas simplificações podem ser feitas, como será 

exposto a seguir. 
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4.2.3.1. APROXIMAÇÃO HIDROSTÁTICA 

Nos escoamentos em águas rasas, as acelerações verticais são muito pequenas em 

comparação com a aceleração da gravidade, e desta forma o balanço das forças na 

direção z pode ser aproximado por um equilibrio entre a gravidade e o gradiente de 

pressão. Este balanço é o mesmo que em um fluido em repouso, por isso a sua utilização 

em fluidos em movimento recebe o nome de aproximação hidrostática. A equação da 

conservação da quantidade de movimento na direção z (equação 3) reduz-se a: 

8p 
-=-pg 
8z 

Para os estudos desenvolvidos neste trabalho, a superficie livre SL é definida por: 

S L (x,y,z,t) == z -Ç(x,y,t) = O 

onde, ç (x,y,t) é a posição da superficie livre em relação ao nível de referência. 

(8) 

(9) 

Integrando a equação (8) ao longo da direção z, de um ponto qualquer no corpo fluido 

até a superficie livre, obtém-se uma expressão, na qual o termo de pressão pode ser 

descrito como: 

- àp -f -. dz = - f pgdz 
8z 

p(z) = p(Ç) + f pgdz 

(10) 

(11) 

Como p( Ç) é a pressão atmosférica, pode-se afirmar que a pressão em um ponto 

qualquer z será dada por: 

p(z) = Paim + f pgdz (12) 

Considerando densidade constante, i.e. p = po, e pressão atmosférica constante (PaIm), a 

aproximação hidrostática para a pressão, em qualquer profundidade z, pode ser obtida 

resolvendo a integral da equação (12): 

P(z) = Paim + Pog(Ç - z) (13) 

Utilizando esse resultado nas equações de quantidade de movimento (1) e (2), e 

considerando que sobre domínios relativamente pequenos, como no caso da BIG, a 

pressão atmosférica PaIm permanece constante, pode-se obter a equação da quantidade de 
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movimento efetivamente usada no modelo hidrodinâmico. que pode ser escrita da 

seguinte forma: 

• Equação da quantidade de movimento, com aproximação hidrostática, na direção x: 

au au au au aÇ 1 (ar ar xv ar ) -+u-+v-+w-=-g-+-+ ~+-'-' +~ +20senBv 
at ax ay az ax p o ax ay az 

(144) 

• Equação da quantidade de movimento, com aproximação hidrostática, na direção y : 

av av av av a ç 1 (a r vx a r VI' p r ~z ) 
ai + u ax + v ay + w az = - g ay + p o + a~ + a;; + a; + 20 sen eu 

4.2.4. EQUAÇÕES GOVERNANTES INTEGRADAS VERTICALMENTE 
PARA CORPOS DE ÁGUA RASOS - MÓDULO 2DH 

(15) 

o modelo utilizado neste trabalho é o resultado da integração vertical das equações 

tridimensionais ao longo da coluna d'água (eixo z), transformando-se em um modelo 

bidimensional no plano x-y. Para cada intervalo de tempo, o módulo 2DH detennina as 

componentes das velocidades médias na vertical, na direção x e y, respectivamente, U(x, 

y, t) e V(x,y,t) e as elevações da superficie livre, z= Ç(x,y,t). O valor médio da velocidade 

de grande escala, média na vertical, do fundo (z = -h) até a superficie livre (z = Ç), pode 

ser obtido conforme as expressões abaixo: 

U(x,y;t) = _1 f u(x,y,z,t)dz 
H ih 

V(x,y,t) = ~ t v(x,y,z,t)dz 

(16) 

(17) 

onde u e v representam o valor da velocidade filtrada em escalas espaciais e temporais, ç 
é a posição da superficie livre, h é a cota negativa do fundo em relação ao nível de 

referência e H(x,y,t)=h(x,y) + Ç(x,y,t), é a altura da coluna d'água para um determinado 

ponto (x,y) em um dado instante. 
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4.2.4. I. EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO 
INTEGRADA NA VERTICAL 

Levando em consideração as definições anteriores. pode-se integrar as equações (2) e (3) 

(componentes x e y da equação da conservação de "momentum" do módulo 

tridimensional) ao longo de toda a coluna d'água, para obter a equação de quantidade de 

movimento 2DH. 

Na direção x, obtêm-se: 

oU +U ôU +V ôU =_gar; +_I_(a(Hrxx ) + a(Hr.1JJ+_1_(rS -rF )+2nsenOV 
aI ÔX ày ax PoH ax ày PoR x x 

(18) 

Na direção y, obtêm-se: 

av OV ov ar; 1 (a(Hr xy) a(Hr}y)J I S F -+U-+V-=-g-+-- + +--(r -r.)-2nsenOU 
a ôx ày ày PoH ax ày PoH Y J 

(19) 

Nas equações (18) e (19), riS e r{ são as tensões de atrito na superficie livre e no 

fundo, respectivamente. 

A tensão de atrito na superficie livre (r;) pode ser aproximada pela tensão do vento, 

podendo ser parametrizada como: 

raiz=( =r; =ParCDWl~COSt/Ji [i=1,2] (20) 

onde Par é a massa específica do ar, W/O é a velocidade do vento, a uma altura de 10 

metros acima da superficie livre, ~i é o ângulo entre o vetor velocidade do vento e a 

direção Xi, e CD é um coeficiente de. arraste, expresso pela equação proposta por Wu, 

1982 (apud Martins, 1999) como: 

C D = (0,80 + 0,065WIO ) X 10-3 (21) 

com W/O em m/s. 
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A tensão de atrito no fundo (r;) pode ser parametrizada através de condições 

quadráticas de deslizamento, como: 

(22) 

onde U e V são os componentes da velocidade integradas nas direções x e y, e Cf é o 

coeficiente de atrito no fundo dado por: 

onde Ch é o coeficiente de Chezy (dimensões no sistema Internacional 

ddetinido por: 

onde H é a altura total da coluna d'água e E é a rugosidade equivalente de fundo. 

4.2.4.2. EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE INTEGRADA NA VERTICAL 

(23) 

(24) 

Para se fazer a integração proposta, é necessário antes definir as condições de 

escoamento na superficielivre (Sr) e no fundo (SF). Segundo Martins (1999) na 

modelagem de sistemas estuarinos é usual se definir SF e SL como: 

SL == Z - ((x,y,t) = O (25) 

SF ==z+h(x,y,t)=O (26) 

Considerando que essas superficies são permanentes, i.e., um ponto local da superficie 

pode variar sua elevação, mas a superficie como um todo não se move. Dizer que essas 

superficies não se movem como um todo, eqüivale a dizer que a velocidade global delas 

é igual a zero, ou que a posição global das mesmas não varia ao longo do tempo7. Assim, 

essas condições de contorno podem ser escritas como: 

7 Outra interpretação dessas condições de contorno é a consideração de que qualquer partícula fluida em 
contato com o fundo ou superficie livre pode se mover apenas tangencialmente à superficie 
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dS[ d [ oe oe oe -\ -' ==O:,-(SL =z-((x.y,t))==O:. w--" -u~-v~==O 
dI dt ot ex QV l«x,)',I) 

d:: ==0:, :t(SF =Z+h(x,y,t))==O:.[w+ ~~ +u: +v
oh 

==0] 
ày :=-h(x,y,t) 

Como não se considera processos de sedimentação e erosão, a topografia do fundo 

permanece constante durante o período de simulação, e a superficie do fundo pode ser 

definida como Z = -h(x,y). 

Assim, integrando a equação da continuidade equação (4) do fundo (z=-h) até a 

superncie livre (z=Ç), obtém-se: 

r{ Ou + àv + àwJdZ == O J.\ ax ày oz (29) 

Aplicando a regra de Leibniz e utilizando as condições de contorno explicitadas nas 

equações (27) e (28), chega-se a equação abaixo, que representa a equação da 

continuidade integrada na vertical, reescrita para um escoamento 2DH. 

(30) 

4.2.4.3. PARAMETRIZAÇÃO DAS TENSÕES TURBULENTAS 

(27) 

(28) 

As tensões turbulentas foram parametrizadas segundo a técnica de filtragem. A 

formulação implementada no SisBAHIA pode ser escrita como: 

Ttj À~ (au i aU j aUi au j ) H H (aU i aU j J -=-- ---+--- +(Dtj +Uij) -+-- ; [i,j=1,2;k=1,2,3] 
Po 24 8xk aXk aXk 8xk aX j aXi 

(31) 

'--------....r--------' '- "'v'" ./ 

termos de filtragem difusão turbulenta e dispersão 
horizontal de momentum 

onde k= 1,2,3 corresponde aos eixos coordenados e ao tempo, x/= x, X2= y e X3= I, D/ 
é um tensor de coeficientes de dispersão horizontal da quantidade de movimento, u/ é 

um tensor de coeficientes de difusão turbulenta de quantidade de movimento horizontal e 

Àk é o parâmetro para largura dos filtros utilizados. 
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.t.2.4.4. CONDIÇÕES DE CONTORNO E INICIAIS 

Para resolver os sistemas de equações que formam o modelo matemático hidrodinâmico 

de um detenninado corpo d'água, é necessário estabelecer um grupo consistente de 

condições iniciais e de contorno para o campo de velocidade e elevação da superfície 

livre da água. Para efeito da modelagem matemática, foram defInidos dois tipos de 

condições de contorno: condições de terra ou fechadas (margens e afluentes) e 

condições abertas nas fronteiras de água. 

CONDIÇÃO INICIAL 

Representa para o instante inicial de simulação, to, os valores da elevação da superficie 

livre, ç, e as componentes da velocidade 2DH, U e V, para todos os nós do domínio. 

CONDIÇÕES DE CONTORNO DE TERRA 

Estas são os limites fisicos entre o corpo d'água modelado (BIG) e a região de terra 

adjacente com os pontos de afluxo (região de lançamento de efluentes e desembocadura 

do Rio Mambucaba) e efluxos (região de captação de água da CNAAA). Os valores de 

fluxos especifIcados para o contorno de terra são decompostos em componentes nonnais 

e tangenciais, ao invés das direções x e y. 

A condição típica para contornos de terra é a prescrição da componente do fluxo normal 

à fronteira em todos os seus pontos. Nos contornos de terra impermeáveis da BIG, i.e., 

que não possuem contribuição externa de efluxo e afluxo, foi prescrito valores nulos do 

fluxo normal. Entretanto, nos nós posicionados na desembocadura do Rio Mambucaba, 

nos locais de lançamento de efluentes e captação de água da CNAAA, foi imposta em 

cada nó um fluxo que corresponde a vazão desses efluxos ou afluxos. 

Condições de contorno naturais ao longo dos contornos de terra são calculadas na 

componente tangencial. Na direção normal as condições de contorno são essenciais e são 

prescritas como: 
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; * 
, ~U\' 

U y = U cos( a.yx ) + V sen( a.\'x) = I * / 
,QN H" 

(32) 

* * na qual as velocidades normais U" ou os fluxos normais QN são valores conhecidos. 

impostos em qualquer instante t, e a,vx é o angulo entre o vetor normal e o eixo x. e H" 

* é a altura da coluna d'água para calcular Vv. 

* No caso da modelagem da BIG prescreveu-se descargas nodais QN (descargas por 

unidade de comprimento da fronteira de terra, com unidades [m3/s/m]), nos nós onde é 

realizada o lançamento de efluentes, captação de água da CN AAA e na desembocadura 

do Rio Mambucaba Os valores prescritos são tais que as integrais das descargas nodais 

ao longo dos segmentos de contorno terrestre, que representam as seções transversais do 

rio e dos canais, devem ser iguais às vazões do rio e dos canais em [m3/s]. 

Para a condição de afluxo (região de lançamento de efluentes e desembocadura do Rio 

Mambucaba), i.e. UN < 0, são necessárias duas condições fundamentais ao longo do 

contorno de terra. Nesse caso, o componente tangencial da equação de quantidade de 

movimento desaparece, sendo substituída pela imposição de velocidade tangencial nula, 

Ur, da seguinte forma: 

(UN <oj?)=>Ur =-UsenuNx +Vcosa,vx =U; =0, (33) 

Uma questão que por vezes ocorre em modelos costeiros de alta resolução, é a do 

alagamento e secamento de regiões devido à variação da maré. De fato, regiões rasas 

podem secar ou alagar em um modelo refinado próximo da costa, durante diferentes 

estágios da maré, provocando diferentes condicionantes para os contornos do modelo .. 

Existem na literatura um número de técnicas numéricas para resolução desse efeito 

(Flater & Hubber, 1990). No SisBAIllA, vide Relatório de Desenvolvimento dos 

Modelos (Rosman 1999), há diferentes tratamentos que podem ser adotados quando tal 

questão é relevante. Entretanto, o efeito de secamento e alagamento só é relevante se no 

domínio modelado houver uma significativa diferenças entre as áreas dos espelhos de 
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água na preamar e na baixa-mar. No domínio modelado da BIG. tal diferença é 

imperceptíveL e portanto tal questão é irrelevante. 

CONDIÇÃO DE CONTORNO ABERTO 

Num domínio de modelagem não há um limite fisico que caracterize uma fronteira 

aberta. Ela representa um limite entre o domínio de estudo e a região de água adjacente 

que não foi incluída na modelagem. As condições de contorno nas fronteiras abertas 

devem então ter a capacidade de trazer para dentro do domínio modelado as informações 

do escoamento na região externa a ele. 

Em escoamentos em corpos d'água costeiros, como a BIG, em que o principal forçante é 

a maré, foi especificado nos contornos abertos as oscilações da superfície livre em toda a 

extensão das duas fronteiras. Entretanto, em qualquer ponto de contorno aberto que 

apresenta situações de efluxo, deve-se especificar o fluxo tangencial ao longo do 

segmento e toma-lo como igual a zero, conforme a equação (33). 

o tratamento das fronteiras abertas é uma grande dificuldade nos modelos numéricos de 

circulação. Medições de maré e vazão nem sempre são disponíveis para a região de 

estudo e, mesmo nos casos positivos, a extrapolação ou interpolação dos dados para 

toda a fronteira pode introduzir erros na solução, principalmente quando as fronteiras 

são muito extensas. Se uma condição de contorno aberta de elevação especificada é 

usada, erros no gradiente de elevação ao longo da fronteira podem gerar fluxos 

fisicamente irreais na região próxima ao contorno aberto e dentro do modelo. (Davies et 

ai, 1997a, Davies et ai, 1997b). 

V árias condições de contorno têm sido desenvolvidas nas últimas décadas, de forma a 

permitir que as ondas produzidas dentro da região se propaguem para fora da mesma (as 

condições de elevação especificadas podem refletir tais ondas), permitindo uma melhora 

na acurácia dessas condições de fronteira. Boas revisões sobre condições de contorno 

adequadas aos modelos de maré, são apresentadas nos artigos de Blumberg & Kantha 

(1985), Martinsen & Engedahl (1987), e Greatbatch & Otterson (1991). 
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-t.2.S. MODELO NUMÉRICO 

o sistema de equações que compõe o modelo hidrodinâmico 2DH é não linear e só 

apresenta solução analítica para casos extremamente simples, advindo então a 

necessidade de se utilizar um método numérico de resolução. A descrição detalhada do 

esquema numérico aplicado ao modelo matemático neste trabalho pode ser encontrada 

em Rosman (1999). O esquema numérico aplicado ao modelo matemático de circulação 

em corpos d'água rasos integrado verticalmente e as suas respectivas condições de 

contorno é sucintamente descrito a seguir. 

o modelo numérico empregado utiliza esquemas de diferenças finitas para expressar 

numericamente as variações temporais e elementos finitos para caracterizar as variações 

espaciais. O esquema de funcionamento do modelo segue a lógica na qual, a partir de 

uma condição inicial preestabelecida ou um resultado no passo de tempo anterior, tem-se 

os valores de velocidade (componentes u(x,y,t) e v(x,y,t)) e elevação do nível d'água 

(Ç,(x,y,t)). A partir desses valores, o modelo, através de um esquema de fatoração 

implícita de diferenças finitas, estabelece os valores de velocidade e posição da superficie 

livre para o próximo passo de tempo, em todos os nós da malha. A vantagem da 

utilização desse esquema é a linearização no tempo das equações governantes que, caso 

contrário, por não serem lineares, só poderiam ser resolvidas via métodos interativos. 

Para a discretização espacial do domínio, a técnica numérica utilizada foi a de elementos 

finitos Lagrangeanos subparamétricos utilizando-se elementos quadrangulares (9 nós), 

com interpolação quadrática para as variáveis do escoamento e interpolação linear para a 

geometria. 

A utilização do método de elementos finitos para caracterizar as variações espaciais é 

bastante eficiente, pois permite o uso de discretização não estruturada. Desta forma 

pode-se usar elementos com tamanhos, formas e direções variadas, o que é 

extremamente útil para uma boa representação de domínios irregulares e da topografia 

do fundo, além de facilmente permitir o refinamento da discretização em regiões de 

interesse. 
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-4.3. MODELAGEM DA DISPERSÃO DE POLUENTES - MODELO 

EULERIANO DE TRANSPORTE 

4.3.1. EQUAÇÕES GOVERNANTES DO TRANSPORTE DE 

CONTAMINANTES 

o transporte de contaminantes em corpos d'água naturais podeooo ...... jEi~ 

processos de dililla moteeular e turbulentlPou auavés do·trausporte ...... ..... 

movimento da água (transporte advec_, Em geral, o transporte advectivo é o 

dominante nas escalas de interesse. Em mecânica dos fluidos, vários processos de 

mistura em fluidos homogêneos são . tratados através do conceito de transferência

momentum, ou seja, a análise do processo de mistura ou arraste é baseada nas equações 

do movimento e conservação de massa (conhecida como equação da continuidade para 

fluidos homogêneos). 

4.3.1.1. EQUAÇÃO DE TRANSPORTE ADVECTIVO DIFUSIVO COM 

REAÇÕES CINÉTICAS 

Considerando os mecarusmos de transporte advectivo e difusivo, o princípio da 

conservação de massa por unidade de volume se, pode-se estabelecer a bem conhecida 

equação de transporte advectivo difusivo com reações cinéticas. Sendo matematicamente 

descrita por: 

ac + Ui ac = ~(Dl:)ij ac J + l:.Rc 
aI àx àx àx. ........... 
~ I I ) reações de 

variação ~, v 'comswno ou 
local no balanço do balanço do produção 
tempo fluxo fluxo difusivo 

advecttvo 

(34) 

A equação (34), juntamente com as adequadas condições de contorno, formam o modelo 

matemático geral do transporte de escalar passivo, válido para qualquer corpo d'água. 

Entretanto, existem restrições quanto as escalas de validade dessas equações. A 

aplicação desse modelo à situações práticas obrigaria a utilização de escalas espaciais e 

temporais extremamente pequenas, o que tornaria a sua aplicação inviável em termos 
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computacionais. A estratégia adotada foi similar àquela desenvolvida para a circulação 

hidrodinâmica, ou seja, foi defInida a escala mínima de interesse como de "grande 

escala", no qual as equações para as escalas resolvíveis foram obtidas através do 

processo de promediação, feita através de técnicas de fIltragem. 

4.3.1.2. EQUAÇÃO DE TRANSPORTE ADVECTIVO DIFUSIVO COM 

REAÇÕES CINÉTICAS PARA ESCOAMENTO DE GRANDE 

ESCALA 

Matematicamente, a equação de transporte advectivo-difusivo com reações cinéticas 

para escoamento em grande escala, pode ser descrita como: 

(35) 

onde c é a concentração do contaminante, Ue é a componente da velocidade com que o 

contaminante é transportado na direção x , re são as reações cinéticas de consumo ou 

produção do contaminante, De é O coeficiente de difusividade molecular, bij é o delta de 

Kroenecker e DT é o tensor de. difusividade turbulenta. Em geral despreza-se a 

difusividade molecular, já que nas escalas de interesse DlJij « D;. 

4.3.1.3. EQUAÇÃO DE TRANSPORTE ADVECTIVO DIFUSIVO COM 

REAÇÕES CINÉTICAS PARA ESCOAMENTO DE GRANDE 

ESCALA - MODELO 2DH 

Para a modelagem 2DH do transporte de escalares passivos, integra-se na vertical (por 

toda a coluna d'água) a equação (35), obtendo-se: 

ac +U ac =_1 ~(HDT ac.] + 'L. R at I ax H ax lJ ax e 
I I ) 

(36) 

Onde C é a concentração média do contaminante na coluna d'água, Ui é a componente 

média na vertical da velocidade , Re são as reações cinéticas pro mediadas na vertical de 
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consumo ou produção do contaminante. Df é o tensor de difusão turbulenta médio na 

vertical e H é a altura média da coluna d'água local. 

No caso do transporte de radionuclídeos na BIG, estes foram modelados 

separadamentes. Não foram consideradas reações cinéticas de consumo ou produção de 

radionuclídeos, uma vez que estes foram considerados conservativos. Como os 

radionuclídeos são contaminantes passivos, a equação (36) é linear, uma vez que o 

campo de velocidades Ui é independente de C. Neste caso o estudo do transporte do 

contaminante foi realizado à parte da modelagem hidrodinâmica. 

4.3.2. MODELO MATEMÁTICO DE TRANSPORTE ADVECTIVO

DIFUSIVO 2DH (MODELO EULERIANO DE TRANSPORTE) 

o modelo de transporte advectivo-difusivo médio na vertical (Módulo Euleriano de 

Transporte 2DH) foi utilizado para simular a distribuição de concentração de atividade 

de radionuclídeos em grandes áreas da BIG. 

o modelo proposto neste módulo utiliza os mesmos princípios de filtragem adotados 

para derivação da equação governante do módulo hidrodinâmico, descritos no item. O. 

Informações adicionais podem ser encontrada em Rosman (1999). 

BC BC 
-+U-+V= 
af àx 

_1 ~(H[D + A: laUI] ae + H[D + A~v au] ae + H[A~ laUI] ae] 
H àx xx 12 àx àx xy 12 ày ày 12 af af (37) 

'------.v-----../ '---------v~--".1 

-~ ;( 1D,.T: ~; I~I]~ + H[D" +T~; ~] ~ + H[~~ laa~~~ J 
'-____ ....... .--__ _"J 

y,," '-----....... "V--~../ 
TVI) 

'------y~----.1 

TVI 

Onde e é a concentração de atividade do radionuclídeo de interesse e Di} é o termo que 

representa os coeficientes de difusão e dispersão horizontal. Como no caso da equação 

de quantidade de movimento 2DH, Ak= adllk- são as escalas de largura de filtragem local 
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na dimensão Xk e Uk são parâmetros de escala homogêneos. O valor de Uk calibra a 

quantidade de dispersão/difusão fornecida pelos termos de ílltragem. Devido aos termos 

de filtragem, a modelagem da turbulência pode ser simplificada através do uso de um 

coeficiente Di}, que pode ser parametrizado da seguinte forma (Rosman, 1999): 

DL = u(5.93 Iu.IH) 
Dr = ~(0.15Iu.IH) 

(38) 

Onde DL e Dr são os valores dos coeficientes ao longo das direções longitudinal e 

transversal, respectivamente, em relação às linhas de corrente locais, médias na vertical. 

Os parâmetros U e ~ são incluídos para fins de calibragem. Dados esses valores, pode-se 

determinar os componentes dos coeficientes de dispersão: 

Dxx = DL cos2 cp + Dr sin2 cp 

D,"C}, = DyX = (DL - Dr ) sincp coscp (39) 

Dyy = DL sin2 cp + Drcos2 cp 

onde cp é o ângulo entre as linhas de corrente e o eixo x. 

A equação (37) pode ser reescrita como: 

ac ac 1 a (ac ac ac] -+U-+V=-- T -+T -+T - + at ax H ax xx ax xy ày Xl at 

_1 ~(T ac +T ac +T ac] 
H ay y.< ax yy ay yt at 

(40) 

Que, expandindo as derivadas, toma-se: 

T vx ac2 1 aT y.< ac T yy ac2 1 aTyy ac TlT ac2 1 aTlT ac , 
-'---+----+---+----+-----+-------+. 
H àyax H ay ax H ày2 H ày ày H àyat H ay at 

'---v---' '---v---' '--.r--' 
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E utilizando as "velocidades difusivas": 

(' ) ac ( ) ac ( ) ac l-u -v -+ U-u -v -+ V-u -v -= 
xl ,vt at xx >:T~, .t)' .I}' ~, 
~' ,u.,\, V.,Y 

~ P, /5, 

(42) 

p ac + P ac + P ac = p ac2 
+ P ac2 

+ P ac2 
+ 

I at x ax y ày :ex ax2 .ty axày xt axat 
ac2 ac2 ac2 

p --+p --+P 
yr àyax }}' ày2 .11 àyat 

Onde todos os parâmetros estão definidos nas equações anteriores. 

4.3.2.1. CONDIÇÕES DE CONTORNO PARA O MODELO DE 

TRANSPORTE 2DH 

(43) 

Como no modelo hidrodinâmico, existem também condições de contorno de terra e de 

contorno aberto para o modelo de transporte 2DH. Na verdade, todas as condições de 

contorno relativas à equação de transporte são condições de fluxo, cujo modelo 

conceptual pode ser definido como: "O fluxo advectivo-difusivo na direção normal ao 

contorno, antes do contorno é igual ao fluxo normal total depois do contorno." 

(Rosman, 1999). Essa condição de contorno geral pode ser escrita como: 

U C - (D + A ~ au N J ac = F' 
N N 12 ax ax N 

N N 

(44) 

onde o índice N representa a direção normal. Freqüentemente, ao longo dos nós do 

contorno de terra, Un e Fn* são iguais a zero, e, conseqüentemente, a equação acima fica 

reduzida a: 

ac =0 
ax.y 
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Ao longo de contornos abertos. é normal se desprezar os tluxos difusivos. Além disso. 

no modelo implementado. duas situações são consideradas. 

a) Em situações de efluxos, o modelo simplesmente resolve a equação de transporte 

sem considerar os tennos difusivos ao longo dos pontos de contorno: 

(46) 

sendo no caso r.R=O. 

b) Para um ponto de contorno com afluxo para a baía, as condições são: 

C C C* -Co [1 (1t(t - (J)] = + -cos . . 
o 2 't 

(t-tJs't 
(47) 

onde C*(t) são valores prescritos; Co é o valor da concentração calculada no nó de 

contorno no instante to; que é o instante imediatamente anterior à mudança de situação 

de efluxo para afluxos e 't é um período de transição fornecido ao modelo 

4.3.3. ESQUEMA NUMÉRICO PARA O MODELO DE TRANSPORTE 2DH 

o esquema numérico do modelo de traJViporte, médio na vertical, é completamente 

semelhante ao esquema numérico utilizado para o módulo 2DH da parte hidrodinâmica. 

Os dois modelos utilizam a mesma discretização espacial horizontal e o mesmo esquema 

para discretização temporal. 

4.4. VALIDAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE MODELOS 

Para uma utilização segura da ferramenta de modelagem, são necessários procedimentos 

de calibração e validação dos modelos, de forma a se assegurar o grau de 

representatividade do fenômeno simulado. Estes procedimentos consistem na 

comparação de resultados de simulação obtidos por método numérico com resultados 

medidos a partir de padrões bem estabelecidos. 
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o desafio posto na abordagem de modelagem é minimizar os processos de calibração, de 

forma a se obter um sistema de modelagem com boa capacidade de previsão. Entretanto 

este desafio esta longe de ser atingido, o que confere aos processos de calibração e 

validação importância crucial. 

Calibração é o termo usado para o procedimento de ajuste dos valores dos dados de 

entrada do modelo, de forma que os resultados obtidos aproximem-se dos resultados 

medidos, que representam a realidade de um fenômeno estudado. No caso específico, os 

parâmetros sujeitos à ajustes são, os valores de atrito do fundo e as cotas batimétricas, 

além dos parâmetros relativos à modelagem da turbulência. 

o processo de validação, consiste em certificar que os resultados das simulações estão 

corretos dentro de uma dada incerteza. A validação se dá na solução de um mesmo 

problema, com as mesmas condições iniciais e de contorno, onde os resultados obtidos 

são utilizados como parâmetros de comparação entre o medido e simulado. 

A estrutura do desenvolvimento do sistema computacional SisBAHIA privilegiou a 

inclusão das variáveis naturais na descrição da hidrodinâmica e do transporte de 

poluentes, visando à minimização do processo de calibragem dos modelos. Posto isso, 

mesmo em situações em que não se dispõem de medições que possibilitem uma 

calibração refinada, pode-se obter resultados quantitativamente válidos se a topo

hidrografia do corpo d'água e os forçantes do escoamento estiverem sido bem definidos. 

Para maior detalhamento dos procedimentos de calibração de parâmetros dos modelos e 

validação dos resultados obtidos pelo código computacional SisBAHIA, sugere-se à 

leitura do Relatório de Calibração do SisBAHIA. No relatório discute-se em detalhes 

todos os procedimentos necessários às ações de calibração e validação dos modelos 

hidrodinâmico e de transporte, analisando o desempenho do código SisBAIllA, tomando 

como estudo de casos a situação da Baía de Todos os Santos - Bahia (Rosman, 2000). 
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5. APLICAÇÃO DO MODELO DE CIRCULAÇÃO HIDRODINÂMICO 2DH À 

BAÍA DA ILHA GRANDE. 

5.1. DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS SIMULADOS 

Os cenários de simulação foram estabelecidos de forma a se caracterizar os padrões 

típicos de circulação hidrodinâmica no interior do sistema BIG, considerando os 

principais forçantes do escoamento, a maré e o vento. Foram considerados três cenários -----------------_. --. 
de simulação: 

• Cenário H1 

Neste cenário utilizou-se apenas a maré astronômica como forçante, representando -- .-. __ .-

situações de. c~Este cenário apesar de não ser predominante na região, foi 

simulado para servir como base para obter as condições iniciais para as demais, além de 

servir como referencial na discussão do efeito do vento sobre os campos de velocidades 

e de elevação simulados; 

• Cenário H2 

Neste cenário os forçantes do escoamento considerados foram relacionados à condição 

meteorológica usual, ou seja, gerados pela maré astronômica e pelo efeito do vento 

__ !ípico na região (ventos locais predominante~). Este cenário representa a situaçã~ 
da região; \~ 

• Cenário H3 

Considera-se neste cenário à condição meteorológica de entrada d({fr~nte~ seja, 
-~~ _._--

geradas pela maré ast~~ômica ~ p~la presença de ventos extremos _ (entrada de frente 

fria). Apesar dos eventos de entrada de frente fria na região serem de caráter episódico 

com uma freqüência de ocorrência em tomo de 8% ao ano, este cenário procurou servir 

como elemento de discussão do efeito do vento sobre o campo de velocidades e de 

elevação simulados. A simulação das situações mais extremas também serviu para 

ressaltar as condições criticas, em casos de liberações acidentais. 
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5.2. IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

Para que o modelo numérico possa realizar os cálculos do campo de velocidades e de 

\ elevações é necessário que se forneça ao mesmo ~ormações a respeito da geometria do 

domínio simulado, dados. ambientais, condições iniciais e de contorno, além dos 

parâmetros da s:nZ;,·co~orm\ definição Il'lll;temática apres91tada no capítulo 4. 
- ~lJ. rr..-.J:ÃA10 \ f"Y'v-.-c-~ , 'v( h t"J 

5.2.1. GiomiRIAD'9 DOMÍN~bi~t~~E~~D~~ 

A configuração escolhida para representar o domínio de modelagem levou em 

consideração· as áreas de influência direta (raio = 25 km) e indireta (raio = 50 km) da 

CNAAA. Um maior detalhamento do estudo foi realizado na área de influência direta da 

Central, através de um refinamento da malha nas regiões próximas ao lançamento de 

efluentes. As fronteiras abertas do domínio foram fixadas nos limites da área de 

influência indireta da central, longe da área de interesse, situada praticamente fora da 

baía, isto é, no oceano onde as velocidades de afluxo e efluxo da maré são mais baixas, 

não influenciando os resultados na área de interesse. A área de influência indireta da 

usina pode ser observada na Figura 2 (capítulo 2). 

A geometria do corpo d'água foi aproximada por 1.163 elementos finitos quadriláteros 

bi-quactráticos (com 9 nós cada) perfazendo um total de 5.403 nós na malha de 

elementos finitos. A malha adotada apresenta 2 fronteiras abertas: Fronteira 1 situada na 

parte sul da BIG, em contato com o mar aberto e Fronteira 2 situada na parte leste da 

BIG, em conexão com a Baía de Sepetiba (BSEP). A malha em elementos finitos e as 

suas respectivas fronteiras podem ser observadas na Figura 15. 
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Figura 15 - Domínio da BIG discretizado com uma malha contendo 1.163 elementos 

finitos e 5.403 nós. Os nós de cada elemento quadrático foram conectados por linhas 

em cinza para ilustrar a densidade da malha. Próximo a área de lançamento foi 

realizada um refinamento da malha de elementos finitos. 

5.2.2. DADOS AMBIENTAIS 

5.2.2.1. BATIMETRIA ) 

A batimetria utilizada neste estudo foi elaborada a partir da digitalização das cartas 

náuticas nO 1607 (Baías da Ilha Grande e Sepetiba), nO 23100 (Rio de Janeiro a Santos), 

nO 1637 (Baía da Ribeira) e nO 1633 (Baía da Ilha Grande parte Oeste), editadas pela 

Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN. As cotas batimétricas foram acrescidas de 
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0,68 cm, de forma que as profundidades correspondessem ao nível médio d'água 

encontrado na Baía da Ilha Grande, uma vez que nas cartas náuticas da Marinha do 

Brasil, as isóbatas de profundidade estão referenciadas a um nível de redução seguro 

para fins de navegação, o nível médio das baixarnares de sizígia (ML WS). A partir desses 

dados, foi gerada uma grade batirnétrica através de interpolações, onde para cada nó 

pertencente à malha foi calculada uma profundidade. A Figura 16 representa a batimetria 

geral como fornecida ao modelo. 

Rio Mambucaba 

Figura 16 - Batimetria utilizada na modelagem, referente ao nível médio d'água na 

BIG. (Nota: A batimetria fornecida está pouco precisa na região oeste e sudoeste 

da BIG, especialmente na região do saco do Mamanguá.) 
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5.2.2.2. DADOS DWt\tARÉ / , 

Para realizar as simulações, tendo a maré como forçante, foi necessário conhecer de que 

maneira a onda de maré se propaga na região a ser modelada, ou seja, como a onda de 

maré se propaga pelas fronteiras abertas 1 e 2. A partir de medições do nível d' água no 

interior do domínio (Estação maregráfica de Angra dos Reis), pode-se prescrever as 

condições de contorno para as Fronteiras abertas. 

A especificação da altura da maré para os contornos foi calculada a cada passo de tempo 

utilizando as constantes harmônicas apresentadas na Tabela 3, para a estação maregráfica 
.,-~ 

de Angra dos Reis. O período selecionado para realizar a simulação foi q.e 20 dias, )de 
, .>/ 

,,' 

forma a conter períodos de marés de sizígia e quadratura. A Figura 17 apresenta a 

evolução da maré para o período selecionado. 

Ê -o 
ltV 
(,)I 
ca 
> 
Q) 

Ui 

1.2,------------------------------------------------------------
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Figura 17 - Curva de maré utilizada na ,modelagem dos diversos cenários, gerada com 

as constantes harmônicas da estação maregráfica de Angra dos Reis. 

Como se observa na Figura 17, a série temporal de maré em Angra dos Reis indica a 

ocorrência de 40 ciclos de maré em aproximadamente 20 dias, o que corresponde a um 
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período de maré pouco supenor a 12 horas. Este fato evidencia a predominância do 

componente M2 sobre as demais. Os efeitos da maré meteorológica foram desprezados. 

5.2.2.3. DADOS DE VENTO 

Conforme descrito no capítulo 2, a região em estudo está sujeita a um regime de vento 

local em conexão com o vento de circulação geral, além da entrada da frente fria. A fim 

de caracterizar duas situações de ventos na região, foi escolhida uma situação 

predominante de ventos climatológicos, e outra de condições extremas, com ventos' 

intensos (entrada de frente fria). Na simulação, esses ventos foram considerados 

homogêneos em todo o domínio e variáveis no tempo. 

Para simular padrões de ventos típicos na região foi selecionado o regime de vento local, 

caracterizado por regimes de ventos noturno e diurno. Os dados analisados neste 

trabalho foram coletados pela estação meteorológica B 15 da CNAAA, em Ponta Fina na 

praia de Itaorna durante os anos de 1995 e 1996. A escolha desta torre meteorológica, 

situada em cota adequada, deve-se à sua localização estratégica próxima à arrebentação 

do mar, sobre um promontório rochoso e sem muita influência da geomorfologia local. 

Esta torre, por estar mais exposta ao mar, recebe os ventos diretamente, antes que estes 

desviem-se ao longo das encostas. 

Os dados de ventos foram coletados de 15 em 15 minutos por sensores meteorológicos, 

sendo manipulados de forma a compor uma série média horária. 

Através da análise dos resultados, verifica-se a existência de um padrão diário, com 

características diferentes durante o dia e durante a noite. Durante o dia (das 7 às 17 

horas) predominam as brisas do mar de S (lO a 30% das ocorrências), com velocidades 

médias de 2,0 m/s e, à noite, aparecem os ventos de NNE-NNW (10% a 30% das 

ocorrências), com velocidades médias de 1,6 m/s. 

Para caracterizar os ventos típicos da região foram analisadas as freqüências e as 

velocidades nas horas do dia. Foi selecionada para compor a série horária de ventos, a 
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velocidade média horária por direção de maior freqüência. A série horária resultante. 

caracterizando o vento típico na região, pode ser observada na Figura 18. 

Oh 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 1 h 11 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 19h 20h 21 h 2 h 2 h 2L h 

Figura 18 - Série temporal de ventos usuais estimada para região da BIG, com base 
nas medições da estação meteorológica da CNAAA. A seta longa no mapa indica a 
posição da estação de medição de vento. 

A simulação de uma frente fria, foi baseada na descrição de entrada de frente fria relatada 

no relatório da FEMAR (FEMAR, 1972b), num estudo sobre a circulação marítima e 

meteorologia da região. Optou-se por utilizar os registros medidos pela FEMAR em 

campanha de campo especifica de caracterização da entrada de frente fria na região e não 

os dados da torre meteorológica B15, que sofrem manipulação de pro mediação das 

velocidades medidas, que poderia mascarar em certo grau, os efeitos de ventos extremos 

da frente fria. Além da natureza da amostragem, outro fator que reforçou a escolha pelos 

dados da FEMAR, foi que estes apresentam-se com intensidade superiores aqueles 

medidos na estação meteorológica da CNAAA, e desta forma representaria o pior 

cenário de ventos. 

Segundo o relatório em questão (discutido no item 2.3.2.2 ), de um modo geral a partir 

de maio, as frentes frias passam a invadir o Brasil com uma freqüência próxima de uma 

vez por semana, o ciclo se faz, assim, em uma semana, enquanto que no primeiro 

semestre, não só as invasões se espaçam, mas freqüentemente não tem força para atingir 

a região da BIG. A entrada de frente fria para simulação numérica, baseada no ciclo 

medido pela FEMAR, é resumida abaixo: 
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• 10 dia - Situação de tempo bom - ventos de E - velocidades 5 mJs: 

• 2° dia - Situação pré-frontal- ventos NW - 7,62 m/s: 

• 3° dia - Situação frontal- ventos SW - 12,7 m1s; 

• 4° dia - Situação frontal- ventos SW - 12,7 m1s; 

• 5° dia - Situação pós-frontal- ventos SSE - 7,62 m1s; 

• 6° dia - Situação de tempo bom - ventos de E - velocidades 5 m1s; 

5.2.2.4. RUGOSIDADE DO FUNDO 

As amplitudes da rugosidade equivalente de fundo ao longo da BIG consideradas pelo 

modelo foram definidas aplicando a classificação apresentada por Abbot &Basco (1989) 

para os sedimentos de fundo caracterizados por Mahiques & Furtado (1989), descritos 

no capítulo 2. Desta forma, o substrato da BIG, foi classificado conforme disposto na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Amplitudes da rugosidade equivalente de fundo consideradas nas 

simulações. 

Amplitude da rugosidade 
Tipo de sedimento equivalente do fundo Localização 

(m) 
Canal central e áreas 

Pelitos 0,01 
abrigadas (zonas mais 

internas das sub-baías e 
enseadas) 

Pelitos à Areia fina 0,02 
Porção Oeste da BIG e na 

Plataforma Continental 

Areia fina 0,03 Porção Leste da BIG 

Areia média 0,04 Área central da BIG 

Areia média à grossa 0,05 Extremo Leste da BIG 

A amplitude da rugosidade equivalente do fundo é uma parâmetro de grande importância 

na modelagem, sendo também utilizado como um parâmetro de calibração. 

Se as amplitudes forem maiores do que o ideal, as alturas de maré calculadas pelo 

modelo serão menores do que as observadas no campo. Paralelamente, se as amplitudes 

forem menores do que o ideal, as alturas de maré calculadas pelo modelo deverão ser 

maiores que as medidas. A razão para isto está na quantidade de energia dissipada. 
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A distribuição da amplitude da rugosidade equivalente de fundo na área modelada pode 

ser observada na figura 19. 

7 

7 

1 

(, 
Rio Mambucaba J 

7 

'-

Angra dos Reis 

Figura 19 - Distribuição de amplitude da rugosidade de fundos considerada nas 

simulações. 

5.2.3. CONDIÇÃO INICIAL 

Como condição inicial, foi imposta uma situação de máximas elevações em toda BIG 

com velocidades nulas, representando uma situação de preamar. Esta condição inicial é 

evidentemente uma aproximação grosseira da realidade, por isso foi necessário realizar a 

partir desta uma simulação prévia para o escoamento entrar em regime. Pelas dimensões 

e características do domínio modelado, é de se esperar que o escoamento entre em 

regime, a partir do 2° ciclo de maré (Rosman, 1999). O resultado final desta simulação, 
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ou seja, a elevação do nível d'água (Ç) e os componentes da velocidade (u" e vo ) 

diferentes de zero, serviram como condição inicial para as próximas rodadas. 

5.2.4. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

Para efeitos da modelagem (módulo 2DH), foram prescritos dois tipo de condições de 

contorno: nas fronteiras abertas e nas fronteiras fechadas. 

5.2.4.1. CONDIÇÕES DE CONTORNO NAS FRONTEIRAS ABERTAS 

No domínio simulado, as fronteiras abertas se caracterizam pelo encontro de massas 

d'água A primeira fronteira situa-se na parte oeste da BIG entre a Ponta de Juatinga 

(área continental) e a Ponta do Drago (Ilha Grande), conectada diretamente ao oceano. 

A segunda fronteira aberta, localiza-se na parte leste da BIG entre a Ponta de 

Castelhanos (Ilha Grande) e a Ponta da Figueira (área continental), delimitando o 

encontro das água da BIG com as águas da Baía de Sepetiba (BSEP). 

Analisando o posicionamento da fronteira aberta 1 (Figura 15), nota-se que esta se 

encontra quase que perpendicular * frente da onda de maré, que se propaga na costa 

predominantemente de oeste para leste. Em função deste posicionamento, é esperado 

que a onda de maré não chegue ao mesmo tempo em todos os nós desta fronteira, 

existindo urna diferença de fase entre eles. Quanto à fronteira 2, esta se encontra em 

ângulo quase reto com a fronteira 1, localizada em uma região mais abrigada, não 

possuindo contato direto com o mar aberto. Desta maneira, é de se esperar uma 

defasagem da onda de maré entre as duas fronteiras, ou seja a onda de maré deverá 

chegar primeiro na fronteira aberta 1 e depois na fronteira aberta 2. Para a fronteira 

aberta 2 não foi considerada a diferença de fase entre os seus nós, isto é, a onda de maré 

chega ao mesmo tempo em todos os nós desta fronteira. 

As defasagens da maré foram estimadas em função da suposta direção de propagação da 

maré e profundidades locais, levando-se em conta a velocidade de propagação de ondas 

em águas rasas, c=(gH)'1', conforme descrito na equação abaixo: 
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(48) 

Onde L1f; é a defasagem, di é a distância percorrida, Hi é a profundidade média no 

percurso e g é a aceleração da gravidade (9,81 mls). 

Entre as duas fronteiras abertas foi considerada uma diferença de fase de maré de 600 

segundos. A diferença de fase entre os nós da fronteira 1, varia de O a 248,30 s. Como 

não se dispõem de dados medidos na região de fronteiras abertas, não foi possível validar 

as diferenças de fases de maré estimadas. Entretanto, pequenos erros na especificação 

desta defasagem têm efeito desprezível no que ocorre nas cercanias do Saco de 

Piraquara de Fora, que é efetivamente a área de maior interesse neste trabalho. 

Em -situações de efluxo (fluxo para o exterior do domínio modelado) prescreve-se como 

condição de contorno a variação do nível d'água (maré). No caso específico, por não 

haver medições do nível d'água ao longo das fronteiras abertas do modelo, foi aplicada a 

um tipo de "modelagem inversa", ou seja, a partir de medições de maré no interior do 

domínio (conforme descrito no item 2.3.3.1), foram estimadas as elevações do nível 

médio d' água nas fronteiras abertas. 

Para as situações de afluxo (fluxo para o interior do domínio) existe a necessidade de 

outra condição além da anterior. A condição prescrita foi forçar o escoamento a entrar 

na direção normal à fronteira. 

5.2.4.2. CONDIÇÕES DE CONTORNO NAS FRONTEIRAS FECHADAS 

As fronteiras fechadas do domínio de modelagem, caracterizam-se pelas margens entre o 

corpo d'água modelado e a região de terra adjacentes, contendo uma região efluente 

(região de captação de água para refrigeração das usinas da CNAAA) e duas regiões 

afluentes (região de liberação das descargas líquidas da CNAAA e desembocadura do rio 

Mambucaba, outro pequenos rios foram desprezados por terem vazões irrelevantes). Nas 

regiões de margem (fronteira de terra), foi prescrito o valor nulo da componente da 

velocidade normal à linha de costa. Nos trechos de efluxo foi prescrita uma vazão normal 
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ao trecho da fronteira em questão, considerando uma captação de água de 120 m3/s. Nas 

regiões de afluxo o mesmo procedimento foi realizado. no entanto considerando os 

sentidos do movimento, para o rio Mambucaba adotou-se uma vazão média constante 

igual a 27,5 m3/s, para o efluente da CNAAA uma vazão de lançamento de 120 m3/s, 

conforme descrito nos itens 2.3.1.2. e 2.2.3.4 do capítulo 2. 

o efeito do atrito lateral nos contornos fechados (terra) foi modelado modificando a 

tensão de atrito no fundo, através de uma condição de deslizamento. O deslizamento na 

fronteira de terra, pode assumir qualquer valor entre O e 1. Deslizamento nulo significa 

paredes laterais totalmente rugosas, com velocidades nulas ao longo dos contornos 

fechados. No caso da BIG utilizou-se valor de deslizamento igual a 0,7. Este valor foi 

adotado em função das características físicas da BIG. Este também foi adotado para 

modelagens em outras baías como, Baía da Guanabara (Araújo, 1993). Para detalhes do 

efeito do parâmetro de deslizamento veja, Rosman (1999). 

5.2.5. PARÂMETROS USADOS NAS SIMULAÇÕES 

O passo de tempo utilizado no modelo foi de 90 s, devido ao melhor desempenho 

computacional. Com a adoção deste valor o número de Courant médio ficou em tomo de 

5, e o máximo por volta de 25, satisfazendo a condição de validade das equações 

governantes lltilizadas, não comprometendo a estabilidade do modelo. 

Os resultados espaciais obtidos pelo modelo foram armazenados em intervalos de tempo 

de 1 hora, para uma melhor visualização do campo de velocidades, enquanto que os 

resultados temporais foram escritos de 30 em 30 minutos. 

Foram adotados os seguintes valores para a massa específica da água e do ar: po = 1025 

kg/m3 e par = 1,2 kg/m3 ,respectivamente. 
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5.3. AJUSTE DA CONDIÇÃO DE CONTORNO ABERTA - CALIBRAÇÃO 

PRELIMINAR 

o parâmetro medido usado no processo de calibração preliminar feito neste trabalho foi 

a elevação da superfície livre. A Figura 21 apresenta a posição das estações de medição 

maregráfica de Angra dos Reis e de estudo (Estação 16) dentro do domínio modelado. 

Para uma avaliação detalhada das etapas do processo de calibração recomenda-se a 

leitura do item 4.4. 

Conforme descrito no item 5.2.4.1, por não haver medições do nível d'água ao longo das 

fronteiras abertas, adotou-se como estratégia a modelagem inversa, ou seja a partir da 

elevação do nível d'água medida na estação maregráfica de Angra dos Reis foi estimada 

a elevação do nível d'água na fronteira aberta. Deste modo, a curva de maré da estação 

de Angra dos Reis foi prescrita na fronteira aberta e, a partir dessa condição, foi possível 

o modelo calcular a elevação da superficie livre no domínio modelado. Como era de se 

esperar, os resultados mostraram uma amplificação da onda de maré, que chegou a cerca 

de 20% na estação de Angra dos Reis. Desta maneira foi possível, calibrar as constantes 

harmônicas prescritas como condição de contorno aberta, de forma que a propagação da 

maré até a estação maregráfica de Angra dos Reis correspondesse aos registros medidos. 

Através da análise dos resultados (Figura 20 e Figura 21) a diferença entre simulado e 

medido ficou em tomo de 10%, apresentando maior concordância das séries para o 

período de sizígia do que de quadratura. Ou seja, as componentes diurna e semi-diurna 

da maré apresentam boa concordância, já os componentes de pequeno fundo terdiurna e 

quarto diurna apresentaram algumas diferenças. A presente situação satisfaz as 

necessidades para os fins da modelagem proposta neste trabalho. 
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As simulações posteriores foram realizadas com a prescrição das constantes harmônicas 

ajustadas para os contornos abertos. 
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. Figura 20 - Séries temporais de elevação do nível do mar medida e simulada após 

calibração preliminar do modelo para estação de Angra dos Reis. (Maré de Sizígia). 
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Figura 21 - Séries temporais de elevação do nível do mar medida e simulada após 

calibração preliminar do modelo para estação de Angra dos Reis. (Maré de Quadratura). 
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5.4. IMPLEMENTAÇÃO DOS CENÁRIOS HIDRODINÂMICOS 

Os cenários hidrodinâmicos foram implementados de forma a criar uma base comparativa 

entre os mesmos. Optou-se por simular o mesmo período típico de marés de sizígia e 
--

quadratura para os três cenários estabelecidos. 

Para a simulação do cenário Hl, foi considerado um período de 15 dias, de forma a 

compreender a fase típica, previamente definida, das marés de sizígia e quadratura. O 

r;enário H2 foi simulado de maneira similar ao cenário Hl, introduzindo apenas o 

forçante vento (usuais). O cenário H3 foi simulado de maneira similar ao cenário Hl, 

considerando a situação mais extrema da entrada de frente fria (ventos de SW), ou seja 

vento de SW com intensidade de 12,7 m/s. 

89 



5.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da modelagem hidrodinâmica, elevação do nível do mar e velocidade e 

direção de correntes foram monitorados em 21 estações na malha de elementos finitos, 

sendo armazenadas as informações a cada passo de tempo da simulação. A estações 

foram posicionadas de forma a cobrir todo o domínio de simulação, com ênfase na BRIB 

(Baía da Ribeira) local de liberação dos efluentes líquidos da CNAAA e em locais com 

medições de correntes prévias. Na Figura 21 é apresentada a localização dessas estações. 

Estações selecionadas 
para avaliar séries 

temporais de elevação 
do nível d'água 

Ang ra dos Reis 

Figura 22 - Localização das estações selecionadas para apresentação dos resultados 

(estação 16 coincide com a estação maregáfica de Angra dos Reis). 
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5.5.1. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR 

A fim de se verificar como a onda de maré. imposta como condição de contorno, se 

propaga para o interior da BIG, foram selecionadas as estações: l(fronteira aberta 1); 

2(área central da BIG), 13(Baía da Ribeira); 17(Baía de Jacuacanga); 20(Baía de Parati); 

4(Praia de Itaorna); 8(Saco de Piraquara de Fora) e 19(fronteira aberta 2), vide Figura 

22. Nestas estações visualizam-se as séries temporais de elevação do nível d'água 

calculada pelo modelo. 

Analisando os resultados obtidos para os diferentes cenários, como exemplificado na 

seqüência de figuras (Hgura 23, Figura 24 e Figura 25), percebe-se que. __ I&~ 

I •.. 

;,;.gJa, com um ligeiro aumento no nível médio da água. Este fenômeno é usual em 

baías relativamente pequenas como a da Ilha Grande, e decorre fundamentalmente da 

reflexão sofrida pela onda de maré. Tal reflexão é evidenciada pelo caráter quase 

estacionário que as ondas de maré têm na BIG, uma vez que, os instantes de inversão de 

correntes, ou estofas de preamar e de baixa-mar, ocorrem logo em seguida às respectivas 

preamares (PM) e baixa-mares (BM),como ilustra a Figura 26. No sistema BIG as 

maiores elevações do nível d'água foram observadas nas estações 20 (Parati - extremo 

SW) e 13 (Baía da Ribeira -extremo N-NE). 

Comparando os resultados de elevação do nível d'água obtidos nas estaçÕes de estudo 

sob diferentes cenários (Figura 23, Figura 24 e Figura 25), percebe-se, pela similaridade 

entre os mesmos, que o vento não exerceu um papel sensível sobre a elevação da 

superficie livre, ou seja o vento não provocou o empilhamento nem o rebaixamento de 

água nestas estações. Para os cenário Hl (situação de calmaria) e H2 (situação de vento 

usual), a amplificação da maré foi de 6,3%, já para o cenário H3 (entrada de frente fria), 

a amplificação da maré foi de 6,9%. Os resultados demonstram que o efeito do vento na 

elevação da superflcie livre, para os cenário HI e H2 é praticamente imperceptível. Para 

o cenário H3 a magnitude dessa diferença é visível, mas de pouca relevância. Tais 

resultados nos permitem avaliar que a influência do vento no padrão de circulação 

pro mediado na vertical é pouco relevante. 
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Figura 23 - Séries temporais de elevação do nível do mar para as estações sob 

condição de maré de sizígia (Cenário Hl) 
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Figura 24 - Séries temporais de elevação do nível do mar para as estações estudadas 

sob condição de maré de sizígia (Cenário H2). 
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Figura 25 - Séries temporais de elevação do nível do mar para as estações estudadas 

sob condição de maré de sizígia (Cenário H3). 
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Figura 26 - Ilustração do caráter estacionário das ondas de maré na Baía da Ilha 

Grande (BIG). A curva retrata a onda de maré na região central da BIG. Como é típico 

de ondas estacionárias, os instantes de inversão de correntes, ou estofas de preamar e 

de baixa-mar (marcados por círculos), ocorrem logo em seguida às respectivas 

preamares (P M) e baixa-mares (BM). 
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5.5.2. CORRENTES 

Como a modelagem realizada resulta em valores promediados na vertical, ou 2DH, ao 

se mencionar "correntes" ou "circulação média na BIG", subentende-se que concemem 

a valores promediados na vertical. Por conseguinte, fica definido o que se entende por 

correntes 2DH, ou circulação média, ou circulação 2DH. 

Para ilustrar a circulação 2DH resultante para os diferentes cenários simulados, são 

apresentados os campos de velocidades e direção de correntes obtidos para instantes de 

maior velocidade no ciclo de maré. Os instantes selecionados representam as situações 

de maré enchente e vazante para os períodos de sizígia e quadratura, e podem ser 

observados nas figuras ( Figura 27 a Figura 38). 

Através da análise da distribuição espacial do campo de velocidades para os cenários 

simulados, observa-se a pequena ou inexistente variação entre os resultados dos 

diferentes cenários, similarmente ao que foi observado para elevação do nível médio 

d'água. Reforçando a análise que o vento, tanto usual (vento local) quanto extremo 

(entrada de frente fria), não influenciou de forma significativa nos padrões de circulação 

2DHnaBIG. 

A falta de correlação entre o vento local e o padrão de correntes também foi observado 

por Signorini (l980a) através de medições sinóticas de velocidade de corrente, 

intensidade de vento, densidade e nível do mar, realizada na região do canal entre BIG e 

BSEP. 
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Figura 27- Campo de velocidades para o instante de 120 horas de simulação. Período de meia maré enchente em situação de quadratura. 
Cenário H1 . Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H2 e H3, vide figuras 31 e 35. 
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Figura 28- Campo de velocidades para o instante 126 horas de simulação. Período de meia maré vazante em situação de quadratura. 
Cenário H1. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H2 e H3, vide figuras 32 e 36. 
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Figura 29 - Campo de velocidades para o instante 333 horas de simulação. Período de meia maré enchente em situação de sizígia. Cenário 
Hl. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H2 e H3, vide figuras 33 e 37. 
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Figura 30- Campo de velocidades para o instante 339 horas de simulação. Período de meia maré vazante em situação de sizígia. Cenário 
HI . Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H2 e H3, vide Figuras 34 e 38. 
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Figura 31 - Campo de velocidades para o instante 120 horas de simulação. Período de meia maré enchente em situação de quadratura. 
Cenário H2. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H1 e H3, vide figuras 27 e 35. 
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Figura 32 - Campo de velocidades para o instante 126 horas de simulação. Período de meia maré vazante em situação de quadratura. 
Cenário H2. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H1 e H3, vide figuras 28 e 36. 

100 



f_deMer6 

74700 OBO,------------------------, 

oS 

746500CH ~ ODO 
~ 
m 

~BO+_----,-----_r--~~----~ 
111l88OO 

7,4?nnlTl-l 

12lHlO 
lorrpo(s) 

Rio Mambucaba 

-t. 
Angra dos Reis 

535 560 585 

Figura 33- Campo de velocidades para o instante 333 horas de simulação. Período de meia maré enchente em situação de sizígia. Cenário 
H2. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H 1 e H3, vide figuras 28 e 36. 
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Figura 34 - Campo de velocidades para o instante 336 horas de simulação. Período de meia maré vazante em situação de sizígia. Cenário 
H2. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários Hl e H3, vide figuras 29 e 37. 
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Figura 35 -Campo de velocidades para o instante 120 horas de simulação. Período de mei.fJ maré enchente em situação de quadratura. 
Cenário H3. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H1 e H2, vide figuras 27 e 31. 
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Figura 36 - Campo de velocidades para o instante 126 horas de simulação. Período de meia maré vazante em situação de quadratura. 
Cenário H3. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H1 e H2, vide figuras 28 e 32. 
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Figura 37 - Campo de velocidades para o instante 333 horas de simulação. Período de meia maré enchente em situação de sizígia. Cenário 
H3. Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários H 1 e H2, vide figuras 29 e 33. 
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Figura 38 - Campo de velocidades para o instante 339 horas de simulação. Período de maré vazante em situação de sizígia. Cenário H3. 
Nota-se que o padrão de circulação é indistinguível dos obtidos para os cenários Hl e H2, vide figuras 30 e 34. 
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Para uma melhor percepção da magnitude das diferenças entre os resultados, são 

apresentadas nas figuras a seguir(Figura 39 a Figura 42), as variações temporais dos 

componentes u e v da velocidade 2DH para as situações de sizígia e quadratura sob os 

diferentes cenários simulados na Estação 8 (Baía da Ribeira). 

0.06 

- - - . Cenário H1 

0.04 
--CenarioH2 
..... CenárioH3 

0.02 

.!!! g 0.00 
::I 

-0.02 

-0.04 

-0.06 
114 117 120 1~ 1~ 1m 1~ 1~ 1~ 

Tempo Ih) 

Figura 39 - Componente u (leste-oeste) da velocidade em período de maré de 

quadratura para os diferentes cenários simulados na Estação 8. 
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Figura 40- Componente v (norte-sul) da velocidade em período de maré de 
quadratura para os diferentes cenários simulados na Estação 8. 
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Figura 41 - Componente u (leste-oeste) da velocidade em período de maré de sizígia 

para os diferentes cenários simulados na Estação 8. 
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Figura 42 - Componente v (norte-sul) da velocidade em período de maré de sizígia para 
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5.5.2.1. INTENSIDADE DAS CORRENTES 

Para comparação entre resultados medidos e simulados, é necessário que os forçantes 

(marés, ventos, vazões fluviais, etc) utilizados na simulação correspondam exatamente 

às condições dos dias de medição, caso contrário, algumas diferenças entre os 

resultados devem ser esperadas. No entanto, se a base de dados físicos utilizada na 

simulação representar corretamente as condições locais, o padrão de circulação 

característico deve ser bem reproduzido pelo modelo. 

Com base nos resultados dos campos de velocidades, observa-se a predominância de 

baixas velocidades de correntes na maior parte da BIG, com velocidades da ordem de 

0,05 mls e 0,10 m/s para os períodos de quadratura e sizígia, respectivamente. Em 

termos de intensidade, as velocidades de correntes geradas na modelagem, possuem boa 

concordância com os dados medidos na região. Ikeda & Stevenson (1980), reportam 

medições de velocidade de corrente, realizadas emjunho de 1976, da ordem de 0,07 mls 

na região oeste da Ilha Grande (região próxima à Estação de observação 2) e na região 

do canal entre a BIG e BSEP (região próxima à estação de observação 18). A 

localização dessas estações pode ser vista na Figura 22. Signorini (l980a) através de 

medições realizadas em 1977, nas mesmas regiões que os autores anteriores, reporta 

valores da ordem de 0,05 mls na região à oeste da Ilha Grande e 0,10 mls na região do 

canal entre a BIG e a BSEP. Outros estudos, utilizando ferramentas numéricas para 

calcuhrr campos de velocidade, também foram realizados na região. Signorini (1980b), 

simulando a hidrodinâmica da região do canal entre a BIG e a BSEP, encontra valores 

da ordem de 0,05 m/s. 

Analisando os padrões de correntes, observa-se o aspecto estagnante das águas nas 
---~----.----- . ~-
zonas mais internas da BIG, onde as velocidades são próximas de zero. Este aspect~ 

----------~._-~_ .. - ~---~ ... -... - ---
est~--~_corroborado pelo testemunho dos sedimentos de fundo analisados em 
,.--- -~. ,-~~----~---------~,--,-",---",",,--- -... ~-----~-_.--

trabalhos prévios. Estes estl.!Q()§ demonstraratll que nestas zonas interior~§ ..... ~()mo _<!... Baía 
. _." ,. , .. _- -- -,,-~ .. _----,,-~,---' ---~---<._ .. __ .. -_. ' ", ~'---'-'-"-' ," .-.". .. -'-"- -'''-''--''-- <'- -, ."~ ,,-,-",,---

da Ribeira (nas enseadas do Bracuí, Ariró e Japuiba) e Baía de Parati (n~ __ ~)]§~ªd~de_~ 
_".' '- •• 0_, " • -~ .. , r"_ 

Parati-Mirim e Saco do Mamanguá) , o material do leito é composto P9C sedimento~ --
-_.--~ --
finos e lamosos formados por silte e argila, característicos de ambientes pouco. 
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Na área de lançamento de efluentes da usma as correntes simuladas apresentaram 

valores inferiores a 0,1 m/s. Medições de velocidade de corrente realizadas na área de 

lançamento por duas empresas de consultoria, também reportam valores bastante 

baixos. FEMAR (1972b) reporta valores da ordem de 0,02 m/s, enquanto que ENCAL 

(1982), para as situações de quadratura e sizígia, reporta valores entre 0,01 m/s e 0,02 

m/s. Essas medidas, por estarem próximas ao limite de detecção do equipamento usado 

na medição, apresentaram um erro associado elevado, o que levou a repetição das 

medições. Outras medidas feitas com equipamentos mais sensíveis, resultaram em 

valores da ordem de 0,07 mls para as situações de sizígia e quadratura. As correntes 

medidas apresentaram valores de velocidades ligeiramente inferiores àquelas simuladas 

j numericamente. No entanto, há que se considerar que essas medidas foram realizadas 
1 
1 antes do início de operação da CNAAA, e desta forma não refletem o impacto do jato 

, de descarga, que influi localmente tanto na intensidade quanto na direção de correntes, 

I 
I 

como será discutido posteriormente. 

As maiores velocidades de correntes obtidas pelo modelo (da ordem de 0,43 m/s e 0,66 

m1s para as situações de quadratura e sizígia, respectivamente) foram encontradas em 

regiões de estrangulamento, como o Saco do Mamanguá, a entrada da Enseada de 

Ariró, o canal de separação entre a Ilha Gipóia e o continente, o canal de separação 

entre a BIG e a BSEP. A diminuição da seção do escoamento (estrangulamento), 

provoca uma intensificação local das correntes. Observando a geometria irregular do 

corpo d'água simulado, com uma geomorfologia acidentada na costa, poder-se-ia 

esperar a intensificação local dessas correntes em determinados locais. Uma ressalva no 

entanto deve ser feita, quando da análise da hidrodinâmica no Saco do Mamanguá, uma 

vez que as cotas batimétricas prescritas são imprecisas, e muito provavelmente, podem 

não mais representar as profundidades reais do local, necessitando serem atualizadas. 

Como esta área não se configura como área de interesse do presente estudo, não foram 

realizados grandes esforços para atualizar os dados batimétricos utilizados. 
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5.5.2.2. PADRÃo DE CIRCULAÇÃO NA BIG 

Em função dos-campos..de velocidades para os cenários simulados serem similares, como 

discutido anteriormente, a caracterização do padrão médio de circulação da BIG, será 

descrito de maneira integrada para os três cenários# 

Correntes de maré enchente 

Como discutido no item 5.5.1, as ondas de maré na BIG apresentam caráter estacionário. 

Por conseguinte, verifica-se que enquanto os níveis estão subindo, as correntes entram 

pelas duas fronteiras abertas em direção ao interior do domínio. De maneira geral, à 

medida que as águas penetram no domínio através das fronteiras abertas, ocorre 

espalhamento diminuindo gradativamente a intensidade das correntes, chegando à costa 

com velocidades de correntes baixas. Como já mencionado, as velocidades podem ser 

localmente intensificadas em função de uma feição da geomorfologia local. As Fronteiras 

1 e 2, são quase que perpendiculares entre si, ocasionando, em determinadas situações, 

convergência e divergência de fluxos. A Fronteira 1, por possuir extensão muito superior 

à Fronteira 2, além de apresentar velocidades, de correntes superiores aquelas da 

Fronteira 1, contribui de forma mais expressiva para o enchimento do sistema. Na Figura 

10 é mostrada a localização das duas fronteiras abertas do domínio. 

No Saco de Piraquara de fora (SPF), onde é realizado o lançamento de efluentes da 

CNAAA, o fluxo de descarga no sentido W~E gera um vórtice próximo à área de 

lançamento com giro no sentido anti-horário. Em situações de meia maré enchente este 

vórtice é reforçado pelas correntes de enchentes no sentido S~N. O grande vórtice, 

facilitado pelo fluxo da meia maré enchente, pode ser observado nos destaques das 

Figura 27,29,31,33,35 e 37. 

A velocidade do escoamento próximo à área de lançamento é de maior intensidade e 

sofre uma fraca inclinação em direção SE, de forma a acompanhar a direção da descarga 

e o giro do vórtice. O fluxo na linha de costa superior e inferior à área de lançamento 

também apresenta variação na velocidade de corrente, em função do posicionamento 

quanto ao giro do vórtice e pela morfologia da costa (facilitada ou barrada). 
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o lançamento de efluentes da CNAAA, na vazão observada, tem o potencial de causar o 

transporte de sedimentos mais finos para fora do SPF por arraste hidrodinâmico. No 

entanto, o centro do vórtice, por possuir baixas velocidades, é uma área preferencial para 

acúmulo de sedimentos. O balanço entre o sedimento retido e o transportado, pode ser 

avaliado também através de técnicas de modelagem (Sheng, & Lick, 1979, Abril & 

García Leon, 1994). 

Observou-se outra interessante feição, referente ao padrão de circulação observado na 

bifurcação entre as Enseadas de Bracuí e Ariró, onde verifica-se a predominância da 

entrada das correntes para o interior da Enseada de Ariró sempre pelo lado esquerdo do 

canal margeando a Ilha Comprida, e a saída das correntes sempre pelo lado direito entre 

.~ o continente e a Ilha do Cavaco, conferindo um movimento circular de massa d'água ao 
j 

redor da Ilha do Cavaco. 

O padrão de correntes observado ao redor da Ilha do Cavaco (entre as enseadas de Ariró 

e Japuiba) e o grande vórtice gerado próximo à área de lançamento, são feições bem 
"I 

I marcadas que deveriam ser confirmadas através de medições de campo. 

Correntes de maré Vazante 

Considerando o caráter estacionário das ondas de maré na BIG, em situações de descida 

de nível d'água, observa-se a saída das correntes pelas Fronteiras abertas 1 e 2, 

provocando o esvaziamento do sistema BIG. De maneira geral, à medida que o 

escoamento segue em direção às fronteiras abertas, as velocidades das correntes são 

gradativamente aumentadas. Como já mencionado, em regiões de estrangulamento as 

velocidades de corrente são localmente intensificadas. 

No Saco de Piraquara de Fora (SPF), ao contrário do que ocorre em situação de meia 

maré enchente, o vórtice gerado próximo à área de lançamento sofre oposição das 

correntes de vazante de sentido N~S. A conseqüência dessa oposição é a diminuição do 

diâmetro do vórtice e um ligeiro deslocamento para NW; No entanto, o sentido do giro 

continua o mesmo. Essa feição pode ser observada nos destaques das Figuras 28,30,32, 

34,36 e 38. 
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É interessante notar que o padrão de correntes observados entre as Enseadas de Japuíba 

e Ariró durante a maré vazante é similar ao observado na situação de meia maré 

enchente, reforçando o argumento deste local ser escolhido para realização de medições 

de campo. 

Os resultados analisados dizem respeito às velocidades de correntes 2DH induzidas 

pelos efeitos da maré e ventos (usuais e extremos). Nota-se, analisando tanto o campo 

de velocidades ( Figura 27 a Figura 38), quanto os componentes u e v da velocidade 

(Figura 39 a Figura 42), que para os cenários Hl e H2, ou seja sem vento e com vt1nto 

usual, o campo de velocidades e as magnitudes dos componentes da velocidade são 

visualmente os mesmos. Para o cenário H3, com ventos fortes de frente fria, observa-se 

urna pequena diferença entre os campos de velocidades, com um efeito inferior a 5% na 

magnitude desses componentes. Em termos gerais, pode-se dizer que não se observa 

diferenças significativas no padrão de correntes 2DH entre os cenários simulados. No 

entanto, o efeito do vento pode ser mais significativo no campo de velocidades 

residuais. 

Correntes residuais EuJerianas 

Considerando que as marés na BIG são sernidiurnas com desigualdades diurnas, obteve

se o campo de velocidades 'residual; pro mediando os resultados horários de correntes ao 

longo de 25 horas (Figura 43). Analisando esses resultados para uma situação de sizígia, 

observa-se que as velocidades residuais são extremamente baixas variando entre ° a 

0,01 m/s em quase todo o domínio. Comparando os cenários de simulação, fica evidente 

que entre os cenários Hl (sem vento) e H2 (vento usual) não existe diferença 

significativa entre intensidade e direção das correntes, reforçando a idéia que o 

escoamento é forçado predominantemente pela maré. Esta concordância entre os 

resultados pode ser avaliada na Figura 43, através da sobreposição em quase todo o 

domínio das setas azuis (Hl) e verdes (H2), com exceção de alguns locais nas fronteiras 

de terra (margens), que, em decorrência da pequena profundidade, a influência do vento 

é mais significativa, e nos centros de alguns vórtices. Na Figura 43, foram destacados a 

BRIB e Canal BIG-BSEP, por serem os locais de maior divergência dos resultados. Na 

mesma figura pode-se avaliar também o efeito da entrada da frente fria, que para o 

instante registrado, reflete um vento extremo deSW com intensidade de 12 m/s. 
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Comparando este cenário com os demais, verifica-se que em alguns locais do domínio, 

existe uma completa inversão das correntes residuais 2DH. 

o padrão de circulação da velocidade residual mostrado na Figura 43, indica que para 

os cenários HI e H2, o fluxo residual Euleriano entra à Leste na Fronteira aberta 1 se 

espalhando por todo o domínio de modelagem. De fonna esquemática, pode-se afirmar 

que esse fluxo segue em direção às baías de Parati e da Ribeira, sendo que parte retoma 

pela.Fronteira aberta 1. Pela Fronteira aberta 2, o fluxo residual Euleriano que penetra 

pelo ~omínio, segue em direção às baías de Jacuacanga e Ribeira e para o interior da 

BIG, margeando a Ilha Grande. As maiores velocidades são encontradas dentro da 

BRIB, no estrangulamento entre as Enseadas de Ariró e Japuíba . O padrão de 

circulação observado para o cenário H3 mostra que o padrão geral de circulação na BIG 

se.mantém. No entanto, algumas alterações são observadas, como o fluxo que entra pela 

Fronteira aberta 2 em direção às baías de Jacuacanga e Ribeira e, para o interior da BIG 

apresenta maior intensidade de corrente do que aquelas observados nos cenários HI e 

H2; Em decorrência desses fluxos, existe uma tendência de um escoamento preferencial 

I para Oeste. Esta tendência responde pela verificação de fluxos com direções opostas 

encontradas dentro das baías da Ribeira e Parati. 

Pode-se concluir que os campos de velocidades médio e residual 2DH para os cenários 

HI e H2 mostram concordância entre os resultados. No que se refere ao cenário H3, 

apesar do campo de velocidade médio ser bastante similar aos cenários HI e H2, a 

velocidade residual apresenta variações não só na direção como também na intensidade. 

Cabe ressaltar que os valores da velocidade residual são extremamente baixos quando 

comparados com os valores médios da corrente na coluna d'água; No entanto, 

dependendo da escala espacial e temporal de análise da dispersão de radionuclídeos 

dissolvidos na coluna d'água, essa pequena diferença da velocidade residual pode se 

tornar significativa. 

Correntes residuais Lagrangeanas 

Para analisar a influência da velocidade residual na dispersão de radionuclídeos 

dissolvidos na coluna d'água optou-se, além da avaliação das velocidades residuais para 

um referencial Euleriano (Figura 43), pela análise do ponto de vista Lagrangeano, da 
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distribuição de uma pluma "virtual" de radionuclideos. sob os diferentes cenários 

hidrodinâmicos simulados. A Figura 44 retrata a dispersão da pluma para o 5° dia de 

simulação de uma liberação instantânea de 3.000 partículas. 

Através da análise dos resultados na abordagem Lagrangeana, observa-se mrus 

claramente as tendências apresentadas na abordagem Euleriana. Como já mencionado, 

não existe uma diferença significativa entre os cenários HI e H2; Comparando estes 

cenários com o H3, observa-se que o H3 apresenta uma dispersão pronunciada para 

Oeste. Do ponto de vista da dispersão dos radionuclideos liberados pela CNAAA, pode

se afirmar que em situações de calmaria e de vento predominante na região, existe a 

tendência mais acentuada do avanço da pluma em direção à BRIB, do que em situações 

de ventos extremos, em que existe a tendência de dispersão da pluma em direção à parte 

Oeste da BIG. 

Embora as comparações entre os resultados obtidos pelo modelo com os dados 

coletados no local ou com outros resultados obtidos por modelagem numérica indiquem 

1 boa concordância, esses resultados devem ser confrontados com valores experimentais, I de forma a aumentar a confiança nos resultados, através de um processo de calibragem e I validação. 

j , 
; , 
'I 
1 
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H1 (Sem vento) H2 (Vento usual) H 3 (frente fria) 
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Figura 43 - Velocidade Residual em um referencial Euleriano, para os cenários hidrodinâmicos simulados: Hl(sem vento), H2(com vento usual) 

e H3(entrada de frente fria) . Para situação de maré de Sizígia. 
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CENARIOS DE SIMU LAÇA0 

~ H1 (Sem vento) 

~H2 (Com vento usual) 

H3 (Com entrada de 1i"ente fria) 
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Figura 44 - Dispersão de uma pluma "virtual" de poluentes, em uma abordagem Lagrangeana, para os cenários de simulação 

hidrodinâmico: Hl (sem vento), H2(com vento usual) e H3(com entrada de frente fria) 
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6. APLICAÇÃO DO MODELO DE TRANSPORTE EULERIANO 2DH À 

LIBERAÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS DA CNAAA 

6.1. DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS SIMULADOS 

o transporte de radionuclideos foi simulado com base nas situações hidrodinâmicas 

relevantes previstas para o local, como: 

• Situação de calmaria, considerando apenas os efeitos da maré. Este cenário 

representa eventos pouco intensos e de curta duração (cenário HI); 

• Situação típica, considerando os efeitos de maré e vento usual, que 

representariam as situações encontradas na maior parte do tempo (cenário H2) e, 

• Situações extremas, considerando efeitos de maré e entrada de frente fria, que 

representariam os eventos intensos e de curta duração (cenário H3). 

No entanto, de acordo com os resultados obtidos para o módulo hidrodinâmico 

(discutido no capítulo 5), o padrão de circulação médio da BIG, não se mostrou sensível 

ao efeito do vento, de maneira que a modelagem do transporte de radionuclideos foi 

realizada com base na situação hidrodinâmica típica prevista na área de estudo (cenário 

hidrodinâmico H2). 

Após a definição do cenário hidrodinâmico, para o qual a dispersão de radionuclideos foi 

simulada, foi estabelecido um cenário de liberação com o objetivo de se caracterizar a 

situação de operação normal da CN AAA. 

• Cenário 1 

De modo a caracterizar situações de liberações rotineiras da CNAAA, considerou-se o 

lançamento contínuo de efluentes durante um período de 6 meses, utilizando as 

concentrações previstas nos documentos do Licenciamento Nuclear, que refletem as 

liberações normais previstas durante a vida útil da instalação, confonne descrito no 

capitulo 2, item 2.2.3.4. 
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6.2. IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM DE TRANSPORTE 

Os resultados gerados pelo módulo hidrodinâmico 2DH (velocidades e elevações) foram 

fornecidos ao modelo de transporte, visando caracterizar o transporte de contaminantes 

liberados pela CN AAA induzido pela ação das marés e ventos. A caracterização do 

fenômeno de transporte só foi possível com a prescrição de adequadas condições iniciais 

e de contorno, das concentrações de 137Cs e 3H liberadas pela CNAAA, além dos dados e 

parâmetros usados na simulação. 

6.2.1. CAMPO DE VELOCIDADES 

I A equação governante do módulo Euleriano de transporte, descrito no Anexo 1, 

necessita da utilização do campo de velocidades para a solução da equação de 

transporte. Desta maneira, .o campo de velocidades gerado pelo modelo hidrodinâmico 

servirá como dado de entrada para o modelo de transporte. 

6.2.2. CONDIÇÃO INICIAL 

A condição inicial para a concentração de atividade foi prescrito como sendo zero. Esta 

condição impõem que, antes do lançamento de efluentes da CNAAA, as águas . 
pertencentes ao dominio de simulação, não apresentavam concentração de atividade dos 

radionuclídeos simulados. 

6.2.3. CONDIÇÃO DE CONTORNO 

Foram prescritos dois tipos de condição de contorno para o modelo de transporte, 

condição de contorno de terra e aberto. Estas condições de contorno representam 

condição de fluxo advectivo-difusivo normal à fronteira, seja ela de terra ou de mar. 
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6.2.3.1. CONDIÇÃO DE CONTORNO DE TERRA 

o fluxo de entrada de radionuclídeos no domínio ocorre através de um único nó no 

contorno de terra, conquanto os demais nós não recebem nenhum tipo de contribuição. 

Desta maneira, foi prescrito um fluxo normal ao contorno igual a zero em todos os nós 

do contorno de terra, exceto para aquele em que ocorre o lançamento de efluentes da 

CNAAA, em que foi prescrita a concentração dos efluentes. 

6.2.3.2. CONDIÇÃO DE CONTORNO ABERTO 

Esta condição representa a concentração na região de águas externas ao domínio, através 

do balanço do fluxo de entrada e saída. Posto isso, a condição de contorno na fronteira 

aberta é a prescrição de um valor limite de concentração. No caso do sistema BIG, não 

foi considerada a existência de concentração de atividade dos radionuclídeos simulados 

na região contígua às fronteiras abertas 1 e 2. 

6.2.4. PARÂMETROS USADOS NA SIMULAÇÃO 

o passo de tempo utilizado no modelo foi de 100 s, representando o melhor desempenho 

do computador. 

Os resultados espaciais e temporais obtidos pelo modelo foram escritos em intervalos de 

tempo de 1 hora, para melhor visualizar a distribuição de concentração de atividade. 
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6.3. IMPLEMENTAÇÃO DO CENÁRIO DE TRANSPORTE 

l 

ti 6.3.1. CENÁRIO 1 

i 
~ 

·1 
i 

rI 
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É importante se ter em mente que a liberação rotineira real da CNAAA ocorre em 

bateladas. Nos documentos do Licenciamento Nuclear, a descarga prevista é dada em 

termos de carga anual (Bq/a). Com base na vazão da descarga (120 m3/s), este valor foi 
. -----

transformado em concentração de atividade (9.309.47 Bq/m3 29,46 Bq/m3 para 3H e 

137 Cs, respectivamente). Em decorrência desta manipulação, e para manter a coerência 

com os valores de concentração de atividade, a situação mais adequada foi a simulação 

de uma liberação contínua de uma fonte pontual. 

Para realização das simulações, outras hipóteses foram assumidas como: os 

radionuclídeos foram considerados conservativos e o decaimento radioativo foi 

negligenciado. Essas hipóteses se sustentam em função das características dos 

radionuclídeos simulados descritas no Capítulo 3. 

Cabe ressaltar que, o período simulado corresponde aproximadamente a 4% e 1,3% das 

meias-vidas do 3H e do 137CS, o que resultaria em correções para as perdas extremamente 

baixas devida ao decaimento radioativo; tal fato justifica a não consideração do 

decaimento radioativo nas simulações para o período 'de tempo em estudo. 

6.4.1. ANÁLISE DO ESPALHAMENTO DA PLUMA DE RADIONUCLÍDEO 

Os resultados gerados pelo modelo de transporte para os radionuclídeos estudados, 

apresentaram o mesmo padrão de evolução das plumas, diferindo apenas nas 

concentrações de atividade. 
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Esse comportamento era esperado, uma vez que supôs-se que a pluma de radionuclídeo 

estivesse completamente dissolvida na coluna d'água, e com quantidade de movimento 

neutra em relação ao corpo d'água receptor, portanto, sem interferência na 

hidrodinâmica ambiente. Desta forma, sendo o radionuclídeo passivo, os padrões de 

correntes foram independentes da existência da pluma. ~ .. "" ~ 

me~s responsáveis pela dispersão de 3H e \37 Cs oaDIO· q .. ':~II~ •••• 

promovida pelas correntes prevalecentes resolvíveis, ou circulação 

ambiente da BIG, que transporta o radionuclídeo junto com o movimento das massas 

d' água e a Difusão turbulenta dos radionuclídeos devido à turbulência ambiente8 gerada 

por tensões de atritos internos na massa d'água, tensões de atrito com o fundo e atrito de 

vento na superficie livre. 

Os padrões de circulação da BIG, englobando os mecanismos acima descritos, foram 

gerados no módulo de modelagem Hidrodinâmico do SisBAHIA, e fornecidos ao 

modelo de transporte como dados de entrada. 

Considerando o comportamento similar apresentado pelos radionuclídeos, o padrão de 

espalhamento da pluma será discutido de forma integrada para 3H e 137 Cs, definindo os 

índices de diluição obtidos com o decorrer da simulação. 

A otJÇio de se ......... índi.çes. diNição foi ~· ...... i.n_.I"A.;f 

~.Qa .Ç&~ .'~ em. todo ,o. 4o~.'lt_.sllJi,.íiJII'l" 

v-.gem em se utitiIlIrtMB· ~,'seriaapotsiMidade de se ÍI1a1.f'~~".I,.,P_,::;:. 

CG~'(b; "~~'outros certmosdê~, triide;;lIêú~~.'.1., 

mapitudedo termo·mntede~. O índice de difuiçãof<Ji,,~l"id· •• H •• ~:. 

~tocat pelll'~riâ saidadctetluente e portal$) ......... :I_.;. 
da~, düUsio e'~ turbulentas envolvidos QQ ~~"~'~~".?,~" 
dQaerito·aftIef,iMmente .• 

1 
:1 
~ 8 A diferenciação entre o que é advecção e o que é difusão turbul.mta, depende da escala de interesse na 
~ definição do escoamento resolvível. O mecanismo de transporte que pode ser explicado através do campo 
% 
~ de velocidades resolvível é advecção, o não explicável é difusão turbulenta. 
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Para ilustrar os resultados obtidos durante os 6 meses de simulação. foram escolhidos os 

dias 1° , 6° , 16° , 31° , 46° ,51° , 121 ll ,151° e 180°, conforme apresentado através da 

seqüência de figuras (Figura 45 a Figura 52). A Tabela 6 mostra as escalas para 3H e 

137 Cs adotadas na confecção das figuras com os respectivos índices de diluição 

associados. 

Tabela 6- Escalas adotadas na confecção das figuras de distribuição de 
concentração de atividade da pluma de radionuciídeo, com os índices de diluição 
associados. 

3H 137Cs 

Concentração Concentração 

(Bq/m3) 

_ .. ~ 9309 

8844 • 

8378 

7913 

7447 

6982 

6516 

6051 

5585 

5120 

4655 

4189 

3724 

3258 

2793 

2327 

1862 

1396 

931 

465 

93 

9 

(Bq/m3) 

29,46 

27,99 

26,51 

25,04 

23,57 

22,09 

20,62 

19,15 

17,68 

16,20 

14,73 

13,26 

11,78 

10,31 

8,84 

7,36 

8,89 

4,42 

2,95 

1,47 

0,29 

0,03 

Magnitude 
relativa à da 
Fonte (%) 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1 

0,1 
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Índice de Diluição Diluição 

(C/Co) 

1.00 . 

0.95 

0.90 

0.85 

0.80 

0.75 

0.70 

0.65 

0.60 

0.55 

0.50 

0.45 

0.40 

0.35 

0.30 

0.25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.01 

0.001 

1:1 

1:1,05 

1:1,11 

1:1,18 

1:1,25 

1 :1,33 

1 :1,43 

1: 1 ,54 

1:1,67 

1 :1,82 

1 :2,00 

1:2,22 

1:2,50 

1:2,9 

1 :3.3 

1 :4 

1 :5 

1 :7 

1:10 

1:20 

1:100 

1 :1000 



Com base nos resultados pode-se afirmar que por volta do 51 0 dia de simulação. a 

distribuição de concentração fica aproximadamente estacionária. A partir desse período. 

a pluma assume um padrão oscilatório, indicando marcadamente a influência da maré 

neste deslocamento. A situação de estacionaridade indica a existência de um balanço 

entre a quantidade de radionuclídeos introduzida na BIG (pelo ponto de descarga dos 

efluentes da CNAAA) e a quantidade de radionuclídeos que sai pelas fronteiras abertas 

do domínio. A seguir, será discutida a evolução da pluma de contaminantes, para os 

tempos de simulação escolhidos. 

A Figura 45 retrata o final do 1° dia de simulação (situação de maré de sizígia). Como as 

velocidades locais são relativamente baixas, após o primeiro dia a pluma fica na 

vizinhança da fonte. Observa-se que da fonte até o limite do Saco de Piraquara de Fora 

(SPF), as concentrações variaram de 9309 na fonte, a 465 Bq/m3 para 3H e 27,99 a 1,47 

Bq/m3 para 137 Cs, atingindo no limite do SPF uma diluição da ordem de 1 :20. Entretanto, 

na maior parte do domínio, a pluma encontra-se bastante diluída, atingindo as Ilhas 

Itanhangá, Paquetá, Josefa e Búzios, com diluição superior a 1:1.000 (0,1% da 

concentração de atividade da fonte). As maiores concentrações de atividades 

encontradas na região para sudeste do ponto de lançamento, podem ser explicadas em 

função do giro do vórtice formado pela interação entre o jato efluente e as correntes de 

maré. Como o vórtice têm um sentido anti-horário, desloca o jato efluente para sudeste 

do ponto de lançamento. 

Ao final do 6° dia de simulação, situação de baixarnar de quadratura (Figura 46), a pluma 

evidentemente se apresenta mais espalhada do que no 1 ° dia de simulação, mas ainda 

relativamente situada nas cercanias da fonte, em decorrência das relativamente baixas 

velocidades reinantes. No SPF a maior diluição encontrada foi da ordem de 1 :6,7, ou 

seja, dentro do SPF as concentrações de atividade variaram de 9.309 a 1.396 Bq/m3 para 

3H e 27,99 a 4,42 Bq/m3 para 137Cs. Fica evidente, pela análise dos resultados, que a 

pluma moveu-se predominantemente para Sul e Sudoeste em direção à Fronteira aberta 

1, atingindo o centro da BIG com uma diluição na faixa de 1:100 a 1:1.000, a uma 

distância em raio da fonte de aproximadamente 19,2 km. Na direção Norte (Baía da 

Ribeira), a pluma atinge, na mesma diluição, uma distância de aproximadamente 9,1 km 

em raio da região fonte, conforme apresentado em destaque na Figura 46. Este 
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deslocamento preferencial em uma determinada direção decorre do escoamento em 

direção à saída do domínio (fronteira aberta 1) apresentar maiores velocidades por não 

ser tão obstruído, como o que ocorre com o escoamento que segue em direção à Baía da 

Ribeira, que possui inúmeras ilhas e reentrâncias. Esta configuração mostra que os 

processos advectivos, relativos ao escoamento nas direções S-SE, são maiores do que 

aqueles na direção N-NE. 

A Figura 45 representa o 16° dia de simulação. No SPF, região onde ocorre o 

lançamento dos efluentes da CNAAA, as concentrações variaram de 9.309 a 1.862 

Bq/m3 para 3H e 27,99 a 5,89 Bq/m3 para 137Cs, apresentando uma diluição máxima em 

tomo de 1:5 (20% da concentração de atividade da fonte). Para este instante da 

simulação a frente da pluma com diluição de 1:20 (5%) atinge as Ilhas Itanhangá, 

Paquetá e Brandão, enquanto que a região com diluição na faixa de 1:100 a 1:1.000 

atinge quase toda Baía da Ribeira, à exceção de algumas poucas áreas no interior das 

Enseadas do Ariró e Japuíba e Cidade de Angra dos Reis. 

Comparando os resultados obtidos ao final do primeiro mês (Figura 46), no 31 ° dia de 

simulação (situação de maré de sizígia para intermediária), com aqueles obtidos ao final 

do 16° dia de simulação, nota-se que as isolinhas de concentração de atividade na região 

fora do SPF continuam a avançar, enquanto que para região no interior do SPF, as 

isolinhas de concentração pouco mudaram, sofrendo apenas uma ligeira suavização e 

maior espaçamento entre as mesmas, refletindo que, para esta região, a distribuição de 

concentração de atividade começa a se aproximar de uma situação mais ou menos 

estacionária. Desta forma, as concentrações de atividade no SPF, variaram na mesma 

faixa que para o 16° dia da simulação. No entanto, a região com diluição na faixa de 

1 : 1 00 a 1: 1.000 atinge toda Baía da Ribeira, a Cidade de Angra dos Reis e metade da 

Baía de Jacuacanga conforme ressaltado na Figura 47. 

A Figura 47 representa o final do 46° dia da simulação, situação de maré de sizígia para 

intermediária. No interior do SPF a maior diluição encontrada foi da ordem de 1:4 (25% 

da concentração de atividade da fonte), com concentrações variando de 8.844 a 2.327 

Bq/m3 para 3H e 27,99 a 7,36 Bq/m3 para 137Cs. Comparando os resultados obtidos 

neste dia de simulação com aqueles obtidos nos dias 16 e 31, nota-se que dentro do SPF 
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as isolinhas de concentração sofreram um pequeno espaçamento. representando uma 

diferença inferior a 5% na concentração de atividade. A magnitude desta diferença. 

confirma a hipótese que para dentro do SPF, a distribuição de concentração tende para 

uma situação estacionária. Analisando a forma da pluma nota-se que a frente com 

diluição de 1: 100 atinge a parte Oeste da Ilha Grande, enquanto que a região com 

diluição entre 1: 1 00 aI: 1.000 atinge toda Baía da Ribeira, a Cidade de Angra dos Reis, 

quase toda a Baía de Jacuacanga. Do lado Oeste, esta frente avança em direção à Baía 

de Parati, percorrendo 2km a mais do que a frente do dia 31. Próximo à Fronteira aberta 

1, essa diferença não chega a 1 km. Este comportamento sugere que a distribuição de 

concentração em todo domínio começa a entrar em regime estacionário. 

Analisando os resultados obtidos para o final do 51 0 dia de simulação (situação de maré 

de quadratura), apresentados na Figura 48, observa-se que a distribuição de 

concentração encontra-se em regime estacionário em todo o domínio modelado, 

confinnando a tendência mostrada durante toda a simulação, de que a dispersão dos 

radionuclídeos simulados ocorre de forma gradual, onde as maiores concentrações de 

atividades são observadas na região próxima a fonte ( no SPF), através da maior 

proximidade entre as isolinhas de concentração neste local. Comparando este resultado 

com os resultados obtidos para os dias 121, 151 e 180 de simulação (Figuras 49, 50 e 

51), observa-se que a pluma mantém uma forma aproximadamente constante. As 

variações observadas na sua forma refletem as variações na hidrodinâmica da BIG. 

Essas variações são mais perceptíveis no contorno da pluma, através de um padrão 

oscilatório de avanço e recuo seguindo as fases da marés. Nas isolinhas de concentração 

internas da pluma, essas variações podem ser observadas no SPF, pelo pequeno 

deslocamento dessas isolinhas ora para norte (enchente) ora para sul (vazante). 

Outro aspecto de relevância a ser considerado quando se analisa a dispersão de 

radionuclídeos a longo prazo, é se as velocidades residuais são ou não relevantes no 

transporte desses contaminantes. Como discutido no item 5.5.2, devido às escalas 

espaciais da distribuição da pluma em questão, este efeito se toma completamente 

irrelevante. 
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Quanto a recirculação de água com presença de material radioativo das unidades 1 e 2 

da CNAAA, pode-se afirmar que os radionuclídeos liberados pela Central no SPF, 

chegam a Praia de Itaorna (região de captação de água) com concentrações 

extremamente baixas, apresentando diluições na tàixa entre 1 :20 aI: 100. 

Analisando os resultados obtidos pelo modelo, nota-se que a pluma apresenta urna 

mobilidade relativamente pequena, pouco diluída, onde a dispersão de radionuclídeos i 

ocorre de maneira gradual. Para a situação estacionária, que ocorre aproximadamente a 

partir do 51 0 dia de simulação, observa-se uma diluição de 1 :4, no limite do Saco de 

Piraquara de Fora (área de lançamento de efluentes), onde os radionuclídeos atin@em 

uma concentração de atividade em torno dos 25% da concentração verificada n!Il''fonte. 

As explicações consideradas para justificar esse comportamento, decorrem ao fato de 

que as velocidades na região do SPF são relativamente pequenas, inferior. a O, 10 ~~ 

o que levaria a uma fraca mohiJidade da pluma. Outro fator que ijtftuiria ~fijàixa 
'1P" 

diluição obsenada,seria a elevada vazão do efluente (.120 m3/s) etI'Í'elação a~ ~olume 

do SPF. 
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Figura 45 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes (H e 137CS) após 1 dia de simulação. 
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Figura 46 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes r H e J 37 Cs) após 6 dias de simulação, 
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Figura 47 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes r H e 137 Cs) após 16 dias de simulação. 
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Figura 48 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes (H e 137 Cs) após 31 dias de simulação. 
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Figura 49 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes (H e 137CS) após 46 dias de simulação. 
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Figura 50 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes ( H e 137CS) após 51 dias de simulação. 

133 



Figura 50 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes r H e 137 Cs) após 121 dias de simulação. 
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Figura 51 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes (H e 137 Cs) após 151 dias de simulação. 
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Figura 52 - Padrão de espalhamento da pluma de contaminantes (H e 137CS) após 180 dias de simulação. 

136 



6.4.2. ANÁLISE DO IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL DOS 

EFLUENTES LÍQUIDOS DA CNAAA 

No Brasil, o controle da qualidade da água com relação aos poluentes não radioativos é 

realizado comparando-se as concentrações encontradas nos meios primários com as 

concentrações máximas permissíveis fornecidas pela legislação (CONAMA, 1986). Este 

tipo de estratégia não considera os hábitos populacionais, como o tipo de uso efetivo que 

a população faz daquele recurso. Esta abordagem, tem-se mostrado insuficiente, 

podendo resultar em um alto custo nas estratégias de controle, sem um adequado 

controle das fontes poluentes. 

Na área nuclear, o controle de uma instalação como a CNAAA, é feita de maneira 

globalizada, levando em consideração a contribuição de todos os radionuclídeos e vias de 

exposição aos quais a população esteja potencialmente exposta. Este tipo de atividade é 

considerada uma "prática" e deve ser submetida a todo o processo de licenciamento e 

controle prevista pela legislação.O controle exercido pela autoridade regulatória, no caso 

a CNEN, é baseada nos três princípios básicos da Radioproteção: 1) nenhuma prática 

deve ser autorizada a menos que introduza beneficios aos indivíduos expostos ou para 

sociedade, que possam compensar os perigos associados à radiação (Justificativa); 2) 

todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto racionalmente possíveis, 

levando em conta fatores econômicos e sociais (Otimização); 3) a exposição normal do 

indivíduo deve ser restringida de maneira que o equivalente de dose, resultante de toda 

as possíveis combinações das exposições decorrentes da prática, não excedam os limites 

recomendados para a circunstância apropriada (Limitação da dose) (CNEN, 1988). 

A CNEN estabelece que nenhum indivíduo do públic09 deve receber, por ano, doses de 

radiação, devido a práticas, superiores ao limite primário de lmSv (miliSievert). No 

entanto, uma prática não deve esgotar todo o limite, mesmo depois de uma razoável 

otimização de custos de retenção e de proteção radiológica. Para este propósito, são 

9Qualquer membro da população não exposto à radiação ocupacionalmente, inclusive trabalhadores, 
estudantes e estagiários, quando ausentes das áreas restritas da instalação. 
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autorizadas frações do limite de dose. No caso da CNAAA foi autorizado, para cada 

unidade, o limite de 0.25 mSv/a. 

A fim de se avaliar os impactos radiológicos ambientais decorrentes da liberação desses 

radionuclideos na B10, é necessário estimar a dose efetiva em base anual, recebida por 

uma parte da população potencialmente mais exposta a esses radionuclídeos (grupo 

crítico 10). No entanto, o limite de dose a ser atendido pela CNAAA, deve considerar 

todas as fontes potenciais de liberação para o meio ambiente (efluentes líquidos e 

gasosos), contabilizando não só a contribuição de 3H e 137Cs, mas também a contribuição 

dos demais radionuclídeos potencialmente liberados pela Central. 

Para este tipo de reator, somente urna pequena percentagem da exposição potencial à 

radiação é atribuída aos efluentes líquidos. A maior contribuição na dose de radiação é 

esperada ser proveniente das liberações atmosféricas (Blaylock &Witherspoon,1975). 

Comparando o termo-fonte utilizado na modelagem para as usinas de Angra 1 e 2 

(estabelecidos nos documentos do Licenciamento Nuclear), com aqueles efetivamente 

liberados pela CNAAA até 1999, ou seja relativo apenas à contribuição da usina de 

Angra 1, pode-se afirmar com base na descrição do termo-fonte realizada no item 

2.2.3.4, que para o 3H o valor utilizado na modelagem, corresponde ao valor médio 

liberado para o período de 1983 a 1999. Enquanto que para o 137 Cs, o valor utilizado na 

modelagem é quatro ordens de grandeza superior ao que foi efetivamente liberado. 

A princípio, os valores de concentração de atividade total previstos nos documentos do 

Licenciamento Nuclear não devem ser excedidos; contudo, algumas flutuações em tomo 

destes valores podem ocorrer, como o que foi observado para o 3H, urna vez que o limite 

de dose autorizado não foi excedido. 

Uma vez verificado que o termo-fonte simulado corresponde ao termo fonte real, ao 

menos para o 3H, seria possível comparar de maneira preliminar os resultados obtidos 

10 Grupo de membros da população cuja exposição é razoavelmente homogênea e típica dos indivíduos 
que recebem as maiores doses equivalentes ou doses equivalentes efetivas. 
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pelo modelo com aqueles medidos pelo Programa de Monitoramento Radiológico 

Ambiental Operacional (PMRAO) em água do mar na região de impacto da liberação, ou 

seja, no SPF. No entanto conforme descrito no Capítulo 2, as análises realizadas para 3H 

e 137 Cs em água do mar, ficaram abaixo do limite de detecção das técnicas analíticas 

utilizadas. 

Comparando os resultados obtidos pelo modelo numérico na região de lançamento, até 

uma distância de aproximadamente 2,5 km da fonte (limite do SPF), onde as maiores 

concentrações de atividade são observadas eH 9309 a 2.327 Bq/m3 e 137Cs 29,46 a 7,36 

Bq/m3
) com os limites de detecção das técnicas de análises (11.000 Bq/m3 para 3H e 200 

Bq/m3 para I31Cs), percebe-se que os resultados obtidos pelo modelo também se 

encontram abaixo dos limites de detecção das técnicas utilizadas. Em decorrência do 

método de cálculo das concentrações de atividade, o primeiro valor reportado, 

corresponde ao valor de concentração no efluente. Comparando este valor com os 

limites de detecção das técnicas utilizadas observa-se que para 3H, os valores são 

próximos, enquanto que para o 137 Cs estes são uma ordem de grandeza inferiores ao 

limite. 

Cabe ressaltar que esses limites de detecção se encontram abaixo dos limites 

estabelecidos nas Especificações Técnicas dos Efluentes Radioativos (ETER), 

reportados nos documentos do Licenciamento Nuclear, conforme descrito no capítulo 3. 

As ETER reportam também níveis de referência de concentração de atividade em 

amostras ambientais. Estes níveis servem como um limite máximo permissível, sendo que 

a ultrapassagem deste limite requer algum tipo de ação por parte do operador. No 

entanto, esses limites podem ser gerenciados pelo operador d~ instalação, desde que o 

limite de dose autorizado seja obedecido. Os limites de referência para 3H e 137 Cs em 

água do mar, considerando as duas unidades da CNAAA são 1.110.000 Bq/m3 e 1.850 

Bq/m3
, respectivamente (FSAR,1997; FSAR,1999). Comparando os resultados de 

concentração de atividade obtidos pelo modelo com os limites de referência para água do 

mar, nota-se que estes se encontram ordens de grandeza abaixo dos limites de referência. 

Mediante as baixas concentrações de atividades simuladas, não se justifica a realização 

do cálculo do incremento de dose de radiação decorrente dos radionuclídeos simulados. 
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Com base no que foi exposto pode-se concluir que, do ponto de vista da exposição da 

população aos radionuclídeos simulados, os resultados de concentração de atividade 

obtidos pelo modelo sugerem que o impacto radiológico observado, é insignificante, 

estando muito abaixo dos limites pré-estabelecidos. 

Apesar do conhecimento prévio de que nenhuma exposição relevante da população aos 

radionuclídeos 3H e 137 Cs liberados rotineiramente pela CN AAA estaria ocorrendo, em 

função das baixas concentrações de atividades liberadas, a utilização da modelagem 

numérica foi realizada no intuito de demonstrar a aplicação desta ferramenta à estudos de 

dispersão de radionuclideos, possibilitando a simulação a partir deste trabalho, à 

situações que a priori não tem como serem validadas, como seria o caso de liberação 

acidental. No entanto, quanto mais calibrados e validados os modelos Hidrodinâmicos e 

de Transporte, mesmo que em situações de liberação rotineira, mais confiáveis serão os 

resultados da modelagem de transporte. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

7.1. CONCLUSÕES 

As comparações entre os resultados obtidos pelo módulo hidrodinâmico do sistema 

computacional SisBAIDA, com dados coletados no local e com outros resultados de 

modelos numéricos aplicados à região, indicam que os resultados obtidos podem ser 

,considerados como representativos para a região da BIG. No entanto, medições de 

campo, para uma calibração adequada do modelo e a utilização de base de dados fisicos 

, mais . atualizados, deveriam ser consideradas para aumentar a confiabilidade dos 

resultados obtidos no processo da modelagem. 

Com b resultados obtidos, pode-se tirar as seguintes conclusões a respeito da 

• Os resultados obtidos, tendo a maré e vento como forçantes do escoamento 

médio na vertical, indicam que o vento (usual ou extremo) não promove uma 

mudança significativa no padrão geral de circul ão na área de estudo, enquanto 

que a maré atua SI cativamente como forçante da circulação; 

• O padrão de circulação médio na BIG é caracterizado por baixas velocidades. Na 

maior parte da BIG predominam velocidades de correntes da ordem de 0,05 m1s 

e 0,10 m1s para situações de marés de sizígia e quadratura, respectivamente. Em 

regiões interiores da Baía da Ribeira e em áreas abrigadas na região da Baía de 

Parati e Jacuacanga, nota-se um padrão estagnante da circulação. As maiores 

velocidades foram observadas em zonas de estrangulamento do escoamento, 

atingindo velocidades em tomo de 0,66 m1s; 

• A hidrodinâmica no Saco de Piraquara de Fora (SPF) é fortemente afetada pelo 

fluxo de descarga de efluentes da CN AAA. O padrão de circulação resultante é a 

geração de um vórtice próximo à área de lançamento com giro no sentido anti

horário. Em situações de meia maré enchente este vórtice é reforçado pelas 
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correntes de enchente. enquanto em situações de meIa maré vazante. essas 

correntes se opõem ao vórtice, diminuindo o seu diâmetro e deslocando-o 

ligeiramente para Noroeste. As -velocidades de correntes próximas à área de 

lançamento são intensificadas, tendo o potencial de causar o transporte de 

sedimentos mais finos para fora do SPF por arraste hidrodinâmico, no entanto, o 

centro do vórtice tem o potencial de acumular sedimentos; 

De acordo com os re.~l~lo Euleriano de transporte, as seguintes 

conclusões sobre dispersão dos radionuclídeos p dem ser tiradas: 

• A pluma de contaminantes eH e I37CS) apresenta-se pouco diluída, com uma 

mobilidade relativamente pequena. Esse comportamento da pluma parece 

estar associado às baixas velocidades de correntes encontradas no local, à 

elevada vazão do efluente (120 m3/s) e a profundidade média local de 12 m; 

• À medida que ocorre o aumento da diluição da concentração de atividade dos 

radionuclídeos, fica evidente uma mobilidade preferencial da pluma em 

direção S-SE (saída do domínio da BIG) do que em direção à Baía da 

Ribeira. Esta configuração mostra que os processos advectivos, relativos ao 
....... 

escoamento nas direções S-SE, são maiores do que aqueles na direção N-NE 

• A distribuição de concentração de atividade para todo o domínio modelado 

entra em regime estacionário, a partir do 51 0 dia de simulação. Na região 

próxima a fonte (Saco do Piraquara de Fora) esse equihbrio é atingido por 

volta do 460 dia da simulação. A situação de estacionaridade indica a 

existência de um balanço entre a quantidade de radionuclídeos introduzida na 

BIG (pelo ponto de descarga dos efluentes da CNAAA) e a quantidade de 

radionuclídeos que sai pelas fronteiras abertas do domínio. Analisando o 

formato da pluma durante os 129 dias restantes da simulação, percebe-se que 

a mesma apresenta algumas variações que tendem a refletir as variações na 

hidrodinâmica da BIG. Essas variações são mais perceptíveis no contorno da 

pluma, através de um padrão oscilatório de avanço e recuo, seguindo as fases 

da maré. Nas isolinhas de concentração internas da pluma, essas variações 
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podem ser observadas no SPF, pelo pequeno deslocamento dessas isolinhas 

ora para norte (enchente) ora para sul (vazante). 

• A velocidade residual, no tocante à dispersão de radionuclídeos no interior da 

BIG, é irrelevante em função das escalas espaciais da distribuição de 

concentração na pluma; 

• A captação de água em Itaorna, com a presença de radionuclídeos liberados 

pela CNAAA no SPF, pode, para efeitos da simulação realizada, ser 

considerada desprezível, já que apresenta uma diluição na faixa de 1 :20 a 

1: 1 00 (situação de transporte em regime estacionário); 

• Para a situação estacionária, que ocorre aproximadamente a partir do 51 0 dia 

de simulação, observa-se uma diluição de 1 :4, no limite do Saco de Piraquara 

de Fora (área de lançamento de efluentes), onde os radionuclídeos atingem 

uma concentração de atividade em torno dos 25% da concentração verificada 

na fonte. Esses resultados são extremamente baixos, situando-se abaixo do 

limite de detecção das técnicas comumente utilizadas nas análises de 11.000 

Bq/m3 para 3H e 200 Bq/m3 para \37 Cs, e abaixo dos limites de referência para 

amostras ambientais especificados nos documentos do "Licenciamento 

Nuclear" para 3H e \37Cs, de 1.110.000 Bq/m3 e 1.850 Bq/m3
, 

respectivamente. 

• Quanto à exposição da população aos radionuclídeos simulados presentes nos 

efluentes da CNAAA, as concentrações de atividade obtidas pelo modelo 

sugerem que nenhum impacto radiológico significativo esteja ocorrendo. 

Apesar do conhecimento prévio que nenhuma exposição relevante da população aos 

radionuclídeos 3H e \37 Cs liberados rotineiramente pela CNAAA estaria ocorrendo, em 

função das baixas concentrações de atividades liberadas. Espera-se contribuir com a 

primeira etapa da Avaliação de Impacto Radiológico Ambiental (AIRA), através da 

demonstração do uso da ferramenta de modelagem para estudos da dispersão de 
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radionuclídeos na BIG. A partir deste trabalho e com as devidas modificações no termo

fonte de liberação é possível simular a distribuição de concentração de atividades 

decorrentes de cenários de acidentes. 

7.2. RECOMENDAÇÕES 

• Fornecer ao modelo hidrodinâmico adequadas condições de contorno, através de 

medidas da variação do nível d'água nas duas fronteiras abertas. 

• Realizar procedimentos de ajuste dos parâmetros do modelo hidrodinâmico. O 

processo de calibração recomendado deverá englobar as etapas a seguir: 

o Definir pontos para medição do nível d' água no interior da BI G . Avaliar 

através de comparação (medido x simulado) se o modelo está simulando 

corretamente as variações do nível d'água. Se necessário, realizar ajustes 

através do incremento ou redução da amplitude equivalente da rugosidade 

do fundo às alturas de maré prevista pelo modelo. 

o A batimetria do modelo deve ser atualizada e depois ajustada para a sua 

utilização no modelo numérico. Esses ajustes na batimetria do modelo 

deverá ser feito de forma a se obter a melhor reprodução dos dados de 

corrente medidos 

o Ajuste do campo de velocidades, obtida através do ajuste dos parâmetros 

de turbulência do modelo 

• Realizar procedimentos de calibração do modelo Euleriano de transporte (esta 

ação deverá ser realizada depois da calibração do modelo hidrodinâmico). No 

caso, sugere-se a realização de experimentos com traçadores na região da Baía 

da Ribeira; 

• Validar o modelo hidrodinâmico através de comparações entre os resultados do 

modelo calibrado e os dados de campo, como elevação da superficie livre e 

correntes locais para condições diferentes daquelas da calibração; 
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• Validar o modelo Euleriano de transporte através de comparações entre os 

resultados do modelo calibrado e as concentrações de atividades medidas em 

água do mar para os radionuclídeos simulados. Em função das baixas 

concentrações, sugere-se a adoção, para este fim, de técnicas mais refinadas 

(com menor limite de detecção) ou a utilização de técnicas de pré-concentração; 

• Incorporar na modelagem de transporte, a perda dos radionuclídeos da coluna 

d'água para o sedimento e por decaimento radioativo, através da utilização de 

curvas de decaimento. Associar os modelos utilizados a modelos de transporte 

de sedimentos; 

• Simular a dispersão te 90Sr, • 55Fe, 54Mn e 144Ce, dentre os radionuclídeos 

presentes nos efluentes da CNAAA, consideran4Q () C~~i;:~ 

conservativo dos mesmos e o decaimento radioati.vot 

• Estabelecer cenários de liberações acidentais, e implementar os modelos 

Hidrodinâmico e de Transporte, para estes cenários; 

• Melhorar a descrição matemática da perda de radionuclídeo da coluna d'água. 

Considerar as reações cinétiCas e termodinâmicas envolvidas nestes processos. 
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