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Os acidentes industriais em geral põem em risco estruturas e o conjunto
ambiental da área de influência onde os empreendimentos estão situados, especialmente
quando atingidos pela dispersão atmosférica de seus poluentes, cuja preocupação com a
evacuação da população é o principal objetivo em situações de emergência.
Considerando o complexo nuclear de Angra dos Reis – RJ, análises baseada na
modelagem computacional dos mecanismos da dispersão de poluentes, em conjunto
com os sistemas de informação geográfica foram desenvolvidas. Neste sentido,
informações sobre a dispersão de radionuclídeos - a partir de simulações realizadas no
sistema HYSPLIT; dados meteorológicos (direções, intensidade e calmaria sobre o
regime de ventos e análises do campo de vento da região usando o WRF), ocorrência de
deslizamentos e dados socioambientais sobre a área de estudo foram integrados a uma
base de dados SIG, usando a plataforma ArcGIS.
Objetivando a identificação e definição de rotas de fuga no processo de
evacuação a partir de eventos acidentais na CNAAA, os resultados apontam soluções
para o planejamento de longo prazo, baseando-se na climatologia e deslizamentos; e de
curto prazo, apoiado em simulações da dispersão de radionuclídeos, no intuito de
subsidiar ações que auxiliem o planejamento da emergência local.
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Abstract of Thesys presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

LAGRANGIAN MODELING OF ATMOSPHERIC DISPERSION OF
RADIONUCLIDES AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AS
TOOLS TO SUPPORT EMERGENCY PLANNING IN AREA OF INFLUENCE OF
NUCLEAR COMPLEX OF ANGRA DOS REIS - RJ
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Department: Civil Engineering
Industrial accidents generally endanger structures and the set of environmental
influence area where the enterprises are located, especially when affected by
atmospheric dispersion of their pollutants, whose concern with the evacuation of the
population is the main goal in emergency situations.
Considering the nuclear complex Angra dos Reis - RJ, based on computer
modeling analysis of the mechanisms of pollutant dispersion in conjunction with
geographic information systems were developed. Thus, information about the dispersion
of radionuclides - from simulations performed on the HYSPLIT; meteorological data
(direction, intensity and calm on the wind regime and analysis of the wind field in the
region using WRF), occurrence of landslides and data on the environmental study area
were integrated into a GIS database using ArcGIS platform.
Aiming at the identification and definition of escape routes in case of evacuation
from accidental events in CNAAA, the results point solutions for long-term planning,
based on weather and landslides, and short-term, supported by simulations of the
dispersion radionuclides, in order to support actions that assist local emergency
planning.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
1.1 Fontes de Energia e o papel da Energia Nuclear
O desenvolvimento econômico da sociedade mundial esteve associado às fontes
de energia disponíveis no planeta, as quais permaneceram ligadas ao tipo de economia,
uma vez que quanto mais industrializada, maior a demanda pelo consumo de energia,
fator primordial para o incremento das atividades econômicas.
Historicamente, o carvão mineral foi a grande fonte de energia da Primeira
Revolução Industrial, tendo o petróleo como a principal fonte de energia do século XX
e que continua a desempenhar até os dias de hoje esse papel. Em função de tais recursos
não serem renováveis e devido às crises que a produção de petróleo viveu nos anos 70,
novas fontes e energias alternativas surgiram no cenário mundial e, sob o ponto de vista
do controle ambiental através da diminuição de fontes poluidoras a partir de
combustíveis fósseis, bem como em relação às mudanças do clima do planeta,
desempenham atualmente importante papel no cenário mundial.
De tal modo, as chamadas fontes alternativas, onde se destacam a energia eólica,
fotovoltaica, biomassa, geotérmica, energia das marés e a energia nuclear, ganharam
força e começaram a ser implementadas e/ou expandidas pelo mundo como fontes
geradoras para a obtenção de energia elétrica, ampliando a matriz energética mundial.
BAIRD (2002) explicou que, embora grande parte da energia utilizada pelos
seres humanos origine-se como calor pela queima de combustíveis carbônicos, calor em
quantidades comerciais pode também ser produzido indiretamente quando certos
processos envolvendo núcleos atômicos ocorrem, originando a energia nuclear, pela
qual a obtenção de energia a partir de um núcleo atômico se dá através dos processos de
fissão e fusão.
SARAIVA (2007) destacou que, como forma térmica de energia primária, foram
estudadas as aplicações da energia nuclear para a propulsão naval, militar e comercial, a
nucleoeletricidade, a produção de vapor industrial, o aquecimento ambiental e a
dessalinização da água do mar. Apesar de polêmica, a geração da energia nucleoelétrica
é na atualidade (em 2007) responsável pelo atendimento de 18% das necessidades
mundiais de eletricidade. Muitas das aplicações nucleares na ciência e tecnologia
resultaram em benefícios significativos, de amplo alcance e de grande impacto
econômico para a sociedade, onde o seu emprego é visto em coisas que estão
incorporadas ao nosso dia-a-dia, como por exemplo:
1

A seringa descartável de injeção: o que permite a esterilização da seringa dentro de
um invólucro no qual será vendida nas farmácias. É um tratamento radioativo que
elimina todos os germes e impede sua proliferação;
A radiografia: com emprego de raios X, é corriqueiramente usada na identificação de
problemas de saúde;
Na medicina: são numerosos os tratamentos – especialmente em casos de câncer –
possíveis com o aproveitamento das propriedades dos isótopos radioativos;
Na alimentação, através do uso de certos radioisótopos, é possível acompanhar toda a
trajetória da absorção dos alimentos por uma planta, definindo-se os nutrientes que
essa planta melhor absorve: misturam-se radioisótopos em adubos que serão dados
como alimentos à planta. Depois, ao cientista basta medir a radioatividade existente
na planta para calcular as quantidades dos diversos adubos por ela absorvidos;
Depois da bomba atômica, a aplicação mais conhecida da energia nuclear está nos
reatores. O papel dos reatores nucleares é gerar calor. Com esse calor, podem-se
mover navios, fundir minério de ferro e, sobretudo, produzir energia elétrica. Para
mover navios ou produzir energia elétrica, o reator nuclear funciona conforme o
mesmo princípio de uma caldeira. Só que no lugar do carvão, da lenha ou do petróleo,
o que aquece a caldeira é a fissão do núcleo do urânio ou outro material físsil. A
fissão aquece a água, produzindo vapor que, sob pressão, vai girar as turbinas, pondo
em movimento as hélices do navio ou as pás do gerador de eletricidade. Em princípio,
nada diferencia uma central elétrica térmica convencional de uma central elétrica
nuclear, exceto que a primeira usa petróleo (com dez mil quilocalorias por quilo) e a
segunda usa urânio (com 19 milhões de quilocalorias por grama de isótopo físsil) para
produzir o vapor que colocará o gerador em movimento;
Na siderurgia e mesmo em outras indústrias, como a química e a petroquímica, que
necessitam de calor para provocar fenômenos químicos em seus processos, a energia
nuclear poderá vir a ser largamente utilizada, estando em desenvolvimento novos
tipos de reatores específicos para essas aplicações. Esses reatores, chamados HTGR
(High Temperature Gas Reactor), conseguem elevar a temperatura do fluido
arrefecedor – gás neste caso – até 1.000ºC (os demais não chegam nem à metade
disso), o que permite a gaseificação do carvão ou a obtenção de hidrogênio puro a
partir da água. O carvão gaseificado, o hidrogênio e também o monóxido de carbono
que esses reatores permitem obter, são insumos básicos para a produção de aço,
plásticos, papel, etc.
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Existem centenas de outras aplicações na indústria (gamagrafia, medidores, etc).
Projeções do IPCC (2007) considerando as taxas médias de crescimento
populacional mundial indicavam que seria necessário quintuplicar o fornecimento de
energia para atender a demanda estimada até 2050 e, neste cenário, conforme
MOREIRA & ABE (2006), a contribuição da geração nucleoelétrica aumentaria
significativamente.
Considerando a importância da energia nuclear, a Tabela 1 enumera suas
principais vantagens e desvantagens para a produção de energia.
Tabela 1. Vantagens e desvantagens da energia nuclear, conforme BAIRD (2002).
Vantagens
Poluição mínima do ar e da água

Desvantagens
Produz rejeitos radioativos que requerem
manipulação especial.

Uso eficiente das fontes de combustíveis

Possibilidade de acidentes com sérios riscos
para a saúde humana*.

Custo de operação relativamente baixo

Armazenamentos dos rejeitos por longos
períodos de tempo e a desativação das usinas
envolvem altos custos.
Requer um sistema de segurança internacional
para evitar o desvio de materiais nucleares
para uso bélico ou terrorismo.

* Por exemplo, o efeito crônico à saúde mais importante da explosão de Chernobyl foi o aumento de um
fator de 100 no índice de câncer de tireoide entre crianças residentes no local, devido à presença de iodo
radioativo na nuvem nuclear gerada pela explosão.

1.2 Perspectivas da Energia Nuclear
BAIRD (2002) enfatizou que a imagem da energia nuclear, na América do Norte
e nos países da Europa, passou de positiva para negativa nas últimas décadas, em parte
em consequência dos acidentes ocorridos nas usinas de Three Mile Island (Pensilvânia EUA), em 1979, e em Chernobyl (Ucrânia), em 1986. Desde então, nenhum reator foi
encomendado nos Estados Unidos depois do episódio de Three Mile Island, e várias
usinas foram desativadas nos Estados Unidos e no Canadá. No entanto, após os eventos
acidentais de Fukushima (Japão) em 2011, novamente foram retomadas as discussões
em nível mundial sobre a segurança e os riscos associados através da instalação de
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usinas nucleares, fator que é a fonte de maior preocupação, em função das
consequências geradas.
Avaliando a energia nuclear sob esse aspecto, MATTHES (2005) destacou que o
forte crescimento na geração de energia nuclear dos anos 70 e 80 diminuíram
significativamente depois do desastre de Chernobyl, cujas principais razões que
caracterizam a dinâmica declinante no setor em muitas regiões do mundo estão entre os
fatores a seguir:
Maior resistência do público contra a energia nuclear em muitos países,
particularmente devido a grandes acidentes nucleares, dificuldades para a disposição
dos rejeitos radioativos, o transporte do material nuclear e os problemas de
proliferação e terrorismo;
Os problemas econômicos enfrentados pelas usinas nucleares depois da liberação dos
mercados de energia elétrica em alguns países da OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development), inclusive o problema de financiar a desativação e a
disposição dos rejeitos;
Maior rigor nas exigências e normas de segurança para usinas nucleares novas e
existentes, e;
O preço relativamente baixo dos combustíveis fósseis e grandes avanços em
tecnologias concorrentes para a produção de energia elétrica.
Aliado a tais fatores, GOLDEMBERG (2011) lembrou que na década de 70
cerca de 30 reatores eram postos em funcionamento por ano no mundo. Na atualidade
estão sendo instalados de três a quatro. Uma das razões para essa estagnação foi o
aumento do custo dos reatores, provocado pela necessidade de melhorar a segurança das
usinas. "O custo da instalação de um reator nuclear triplicou entre 1985 e 1990. Por
isso, alguns países estão buscando outros caminhos. Na Alemanha, por exemplo, serão
desativados todos os reatores com mais de 30 anos."
Segundo MRS (2006), com o seu emprego tendo começado há menos de
quarenta anos, a energia nuclear já era a segunda maior fonte de energia elétrica em
países integrantes da OECD, com uma participação de 24% no total gerado, e a terceira
fonte mais utilizada no mundo, com uma participação de 17%, juntamente com a
energia de origem hidrelétrica, cuja tecnologia vem sendo empregada há cerca de um
século e que, por razões econômicas e ambientais, tem suas perspectivas de aumento
limitadas.
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BAIRD (2002) ressaltou que alguns observadores acreditavam que a indústria da
energia nuclear poderia reviver em algum momento no século 21 à medida que as
reservas de petróleo e gás declinassem e que as restrições às emissões de dióxido de
carbono se tornassem mais rigorosas.
Embora exista uma tendência para a diminuição da geração de energia nuclear
nos países da OECD, MATTHES et al. (2005) consideravam que nos países asiáticos e
em alguns em desenvolvimento, havia uma expectativa de crescimento projetado para
alcançar algo em torno de 60% no universo de 20 anos (em 2025), segundo dados da
IAEA (2004), que previa um grande aumento na produção de energia nuclear. A partir
de níveis muito baixos, a produção de energia nuclear na China deveria aumentar 10
vezes, e na Índia 4,8 vezes. Para outros países em desenvolvimento projetava-se um
crescimento menor na energia nuclear, porém significativo (América Latina + 38%
entre 2002-2030, e na África + 18%).
Em seu relatório anual - Nuclear Technology Review - IAEA (2012) descreveu
que em 2011 a energia nuclear continuou a desempenhar um papel importante na
produção mundial de eletricidade, apesar do acidente nuclear de Fukushima. A
capacidade total de geração de energia nuclear foi um pouco menor do que em anos
anteriores, devido à paralisação permanente de 13 reatores em 2011, incluindo 8 na
Alemanha e 4 no Japão, na sequência do acidente. No entanto, houve 7 novas ligações à
rede em comparação às 5, em 2010, 2 em 2009 e nenhuma em 2008. O crescimento
significativo no uso de energia nuclear em todo o mundo ainda é antecipado - entre 35%
e 100% em 2030 - embora as projeções da Agência para 2030 sejam de 7 a 8% menor
do que as projeções feitas em 2010. Segundo o relatório, os fatores que têm contribuído
para um maior interesse na energia nuclear não mudaram: a demanda global crescente
por energia, as preocupações sobre a mudança climática, a segurança energética e
incertezas sobre o abastecimento de combustíveis fósseis. Grande parte do crescimento
ainda é esperado em países que já operam centrais nucleares, especialmente na Ásia,
com a China e a Índia como principais centros de expansão, e a Federação Russa, que
também irá continuar a ser um centro de forte crescimento. A queda de 7 a 8% no
crescimento projetado para 2030 reflete uma retirada acelerada da energia nuclear na
Alemanha, algumas paradas imediatas e uma revisão do governo sobre a expansão
programada no Japão, bem como atrasos temporários em expansão em vários outros
países.
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As medidas tomadas por países como resultado do acidente nuclear de
Fukushima foram variadas. Um número de países anunciaram revisões de seus
programas. Bélgica, Alemanha e Suíça tomaram medidas adicionais para eliminar
gradualmente a energia nuclear inteiramente, enquanto outras reenfatizaram seus planos
de expansão. Muitos Estados-Membros da IAEA (International Atomic Energy Agency)
realizaram revisões de avaliação de segurança nacional em 2011 (muitas vezes chamado
de "testes de estresse"), e compromissos foram feitos para concluir as avaliações
restantes prontamente para implementar as ações corretivas necessárias. Em países,
considerando a introdução da energia nuclear, o interesse permaneceu forte. Embora
alguns países indicaram o adiamento de decisões para iniciar programas de energia
nuclear, outros continuaram com seus planos de introduzí-la.
A Conferência Ministerial sobre Segurança Nuclear foi convocada pela IAEA
em junho de 2011 no sentido de discutir uma avaliação inicial do acidente de
Fukushima, considerando as lições que precisam ser aprendidas, com o intuito de
implementar processo para aumentar a segurança nuclear em todo o mundo e estudar
formas de reforçar ainda mais a resposta a acidentes nucleares e emergências. O Plano
de Ação para a Segurança Nuclear da IAEA, que define 12 ações principais, foi
aprovado pela Conferência Geral, em setembro de 2011.
No caso brasileiro, a expansão do parque nuclear deveria contemplar
inicialmente a construção de 4 novas unidades nas regiões nordeste e sudeste, além da
edificação de Angra III, já em andamento. Com o acidente de Fukushima em 2011, tal
previsão foi suspensa até 2021, restringindo-se atualmente apenas ao término da
construção de Angra III, mas tendo no horizonte até 2030 uma previsão de construção
de quatro a oito centrais nucleares. O impacto ocasionado pelo acidente de Fukushima
provavelmente foi o principal motivo pela redução quanto à construção de novas
unidades nucleares no Brasil, bem como em outros países no mundo, restringindo o uso
da energia nuclear na matriz energética. Tais ações enfatizam que o problema
relacionado à segurança tem sido uma das principais questões que precisam ser
resolvidas no setor nuclear.
Sob o ponto de vista da segurança, ROSENKRANZ (2005) destacou que ela se
constitui como uma questão crucial para a energia nuclear. Avaliando tal aspecto,
SILVA (2007) observou que a ocorrência de grandes acidentes, especialmente nos anos
70 e 80, promoveu uma reflexão criteriosa sobre os riscos, os próprios eventos que os
causaram e as ações operacionais nas indústrias em geral, permitindo uma análise sobre
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o controle de atividades humanas perigosas nos diferentes tipos de empreendimentos da
indústria de processo e muito exclusivamente no setor nuclear.
Sobretudo em função do acidente ocorrido no Japão, atualmente diversos
especialistas analisam a adoção da energia nuclear com muita preocupação. No entanto,
considerando que a matriz energética mundial não é suficiente para o suprimento da
necessidade de energia de todo o planeta, carecendo de uma diversidade de outras
fontes, a alternativa nuclear permanece com forte tendência de expansão, notadamente
devido às suas características, especialmente pelo fato de ocupar pequenas áreas e
produzir uma quantidade considerável de energia, embora apresente custos elevados
para a construção e o gerenciamento dos riscos, bem como a deposição segura dos
rejeitos radioativos gerados.

1.3 Acidentes Industriais e Suas Consequências
O longo período de prosperidade da economia mundial no pós-guerra
caracterizou-se pelo crescimento e desenvolvimento de vários ramos da atividade
econômica, principalmente as indústrias em geral, onde se destaca o setor nuclear.
O rápido desenvolvimento das indústrias e suas tecnologias foram sustentados
pelo conhecimento científico que, acumulado pelas diversas áreas que a integram, foi
fortemente impulsionado durante a 2a Guerra. HAGUENAUER (1986) avaliou que, não
somente pela necessidade de produtos para fins bélicos e impulsionados por uma série
de fatores de ordem política e econômica, este período demandou um volume de outros
produtos, como medicamentos, energia, materiais e combustíveis, incapazes de serem
supridos por matérias-primas naturais.
Apesar da contribuição que o desenvolvimento industrial trouxe para a melhoria
da qualidade de vida da sociedade, SOUZA JÚNIOR (2002) avaliou que não se pode
deixar de destacar os seus custos, sobretudo os de natureza ambiental que, com a
degradação que tais produtos geram, produzem malefícios à sociedade moderna,
significando que o desenvolvimento industrial possui consequências inerentes aos
problemas que, em geral, a eles são associados, como a degradação ambiental, o
surgimento de doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. Neste sentido, existe
atualmente a necessidade imediata de associar a produção de atividades industriais a
uma série de cuidados que também evitem prejuízos à sociedade.
Considerando tal perspectiva, SILVA (2007) assinalou para a importância de
analisar que o desenvolvimento industrial moderno, apesar do incremento econômico e
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tecnológico, apresenta aspectos que apontam para o aumento do potencial de gravidade
dos acidentes, decorrentes de falhas na operação de sistemas industriais, de transporte,
sistemas energéticos, entre outros. Tais acidentes, conforme observou FREITAS (1996),
resultam de vários fatores, entre falhas tecnológicas, humanas e principalmente
gerenciais e organizacionais que permeiam as relações sociais no trabalho e o modo de
operação dos sistemas tecnológicos.
Alguns fatores, em particular nas indústrias do setor químico, energético e
nuclear, contribuíram fortemente para o aumento do potencial de acidentes a partir dos
anos 60 e que, apesar do aperfeiçoamento tecnológico e o desenvolvimento e ampliação
de técnicas de gerenciamento de risco, o mundo assistiu à ocorrência de grandes
acidentes, alguns com consequências catastróficas.
Os acidentes industriais, de acordo com LEES (1980) e FAWCETT (1981),
estão normalmente associados à perda de contenção de um ou mais produtos perigosos,
resultando em incêndios, explosões ou liberações tóxicas. Tais formas com que eles se
manifestam, na visão de SOUZA JÚNIOR (2002), resultam em diversos efeitos, como
os danos à integridade das pessoas expostas aos seus efeitos físicos, entre os quais se
destacam:
Radiação térmica, no caso de incêndios;
Ondas de choque, no caso de explosões e;
Concentração atmosférica de substâncias tóxicas, no caso de liberações tóxicas.
Efeitos como os de natureza psicológica e psiquiátrica também estão
relacionados aos acidentes industriais. METHA et al. (1990) afirmaram que é
reconhecido que os desastres podem ter efeitos substanciais sobre a saúde mental das
vítimas, frequentemente através de distúrbios associados a desordens por estresse póstraumático, desenvolvido por até 80% das pessoas afetadas por desastres provocados
pelo homem. GILL & PICOU (1992), baseados na análise da reação dos membros de
uma comunidade a um acidente ferroviário envolvendo substâncias químicas,
descreveram a manifestação de efeitos psicossociais decorrentes de um acidente
tecnológico. BRUMFIEL (2013) enfatiza que, após o acidente nuclear de Fukushima, o
Japão manteve as pessoas seguras dos efeitos físicos da radiação, mas não dos impactos
psicológicos. O isolamento, a incerteza e os receios sobre a ameaça invisível da
radioatividade estão comprometendo a saúde mental dos 210.000 habitantes que
fugiram do desastre nuclear. A saúde mental tem sido um componente importante da
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pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Saúde Mental, em Tóquio que, para avaliar o
estresse e ansiedade, constatou que os níveis tabulados entre os mais de 91 mil
entrevistados eram bastante altos. Cerca de 15% dos adultos apresentavam sinais de
estresse extremo, cinco vezes a taxa normal, e um em cada cinco mostravam sinais de
trauma mental. Pouco se sabe sobre os efeitos de longo prazo sobre o medo, em parte
porque os acidentes nucleares são muito raros. No entanto, o desastre de Chernobyl,
conforme observaram BROMET et al. (2009), sugeriu que o medo da radiação pode
causar danos psicológicos duradouros. Duas décadas depois do acidente, crianças
queixaram-se de problemas físicos com mais frequência do que seus pais. E as mães
dessas crianças sofriam de stress pós-traumático cerca de duas vezes a taxa da
população em geral. HAVENAAR et al. (1997) relataram que estudos pós Chernobyl
descobriram que muitos evacuados tinham taxas elevadas de depressão e que grupos de
trabalhadores de limpeza cometeram suicídio a uma taxa de 1,5 vezes maior do que a
população em geral.
Outras consequências que os acidentes industriais podem originar destacaram-se
por causar importantes danos ao meio ambiente, afetando negativamente os
empreendimentos envolvidos, especialmente os do setor petrolífero. Entre os eventos
marcantes que afetaram o meio ambiente, destaca-se o vazamento de um duto de
petróleo que liberou 1,3 milhões de óleo, em janeiro de 2000 na Baía de Guanabara –
Rio de Janeiro. Outros acidentes da indústria do petróleo tiveram grandes impactos
ambientais no Brasil, conforme observaram PEREIRA & QUELHAS (2010).
Uma importante consequência provocada pelos acidentes industriais, como
analisou SOUZA JÚNIOR (2002), são os efeitos econômicos, relacionados a prejuízos
diretos, quando causa danos às instalações e propriedades, e indiretos, com impactos na
atividade econômica e no valor das propriedades, indenizações e a elevação dos custos
de responsabilidades e seguros, bem como gastos com a limpeza das áreas
contaminadas.
Demais

efeitos

atribuídos

aos

acidentes

industriais

podem

originar

desdobramentos de caráter social, conforme ressaltaram KARSPERSON et al. (1988):
Desordem social, quando causa protestos, distúrbios, sabotagem e terrorismo;
Formação de percepções mentais, atitudes e opiniões, quando ocasiona
posicionamentos contrários à tecnologia, alienação e apatia social;
Mudanças no monitoramento e regulamentação de atividades de risco;
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Pressão política e social, quando gera demandas políticas, mudança no contexto e na
cultura política;
Repercussão em outras tecnologias, quando há um nível menor de aceitação pública
e, em instituições sociais, quando ocorre a diminuição da confiabilidade pública.
As principais causas e consequências geradas pelos acidentes ao longo dos anos
contribuíram para que fossem adotadas medidas visando a segurança e proteção das
áreas afetadas, o que caracterizou a adoção de planejamentos de emergências,
integrando sistemas de apoio à tomada de decisão.
A elaboração e implementação de planejamentos de emergências para acidentes
que podem afetar a área externa de um determinado empreendimento, na visão de
DUARTE DE SOUZA (1996), permaneceu até a década de 70 praticamente restritas às
instalações nucleares. Suas recomendações técnicas e definições legais, adotadas na
maioria dos países industrializados, ocorreram somente após grandes catástrofes
tecnológicas que aconteceram nas décadas de 70 e 80.
Entre os acidentes industriais de maior gravidade e que determinaram a
elaboração de recomendações voltadas para o planejamento de emergências, destacamse:
Vazamento de dioxina, em Seveso-Itália, 1976;
Vazamento de isocianato de metila, em Bhopal-Índia, 1984 e
Incêndio e carga de águas contaminadas no rio Reno, em Basel–Suíça, 1986.
A ocorrência desses acidentes motivou organizações internacionais a elaborarem
diretrizes, recomendações e determinações legais para os planejamentos de controle de
emergências nas indústrias químicas em geral.
Os acidentes, por sua vez, contribuíram para que as indústrias no mundo
procurassem mecanismos eficientes a fim de melhorar, diminuir as frequências de falhas
e atenuar os danos, identificando os problemas antes da deflagração de um grande
evento acidental, bem como dar uma atenção maior para o planejamento e ações futuras
de resposta (DUARTE DE SOUZA, 2002a).
Atualmente, os acidentes industriais são vistos como acontecimentos que deixam
marcas naquele setor específico, ocasionando uma imagem negativa do mesmo e
causando simultaneamente consequências financeiras, desde pesadas multas aplicadas,
como também problemas na diminuição de seguros, incluindo-se também as
consequências socioambientais que tais ações acarretam.
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No setor nuclear, especificamente por conta dos acidentes que ocorreram ao
longo das décadas de 70, 80 e, mais recentemente no Japão, em 2011, a questão da
segurança vem sendo veementemente questionada pela sociedade em geral,
especialmente por causa da fragilidade que tais empreendimentos têm demonstrado
quando analisados com profundidade as causas e principais consequências geradas a
partir de eventos acidentais.
O acidente ocorrido na usina nuclear de Fukushima liberou para a atmosfera
uma quantidade de radioisótopos que formam a chamada nuvem radioativa. Apesar
disso, mesmo tendo gerenciado a catástrofe, a partir da aplicação do plano de
emergência que abrangeu a ZPE 30 (zona de planejamento de emergência com raio de
30 km a partir da usina), onde foram evacuadas aproximadamente 140.000 pessoas (ao
todo foram evacuadas 210.000 (BRUMFIEL, 2013)), o acontecimento, ocasionado a
partir de um desastre natural (o tsunami) gerou na mídia e na população uma
desconfiança com relação ao uso da energia nuclear que, a partir deste acidente, tem
sido debatida com grande preocupação e criticidade. Tal fato, mesmo considerando as
medidas praticadas e que de alguma maneira minimizaram maiores consequências,
alerta para a adoção de procedimentos que necessitam ser implementados a fim de
organizar e gerenciar eventos com tais características a partir do planejamento da
emergência. No entanto, devido a complexidade e especificidade de cada área onde
situa-se uma central nuclear, as ações de planejamento e emergência necessitam de
componentes tecnológicos que incorporem cada vez mais ferramentas que possam
auxiliar na tomada de decisão nas situações de emergência, integrando aspectos
representativos sobre sua área de influência.
Acidentes nucleares, conforme observou SARAIVA (2007), podem ocorrer em
reatores nucleares, instalações do ciclo do combustível nuclear, bem como no transporte
de combustíveis nucleares. Considerando os antecedentes históricos relacionados à
indústria nuclear, os acidentes ocorridos se caracterizaram pela severidade e
abrangência das áreas situadas em seu entorno. Deste modo, tais acidentes foram
significativos e a sua ocorrência chamou a atenção da comunidade internacional sobre a
segurança que este tipo de empreendimento oferece, quando Three Mile Island (1979),
Chernobyl (1986) e Fukushima (2011) se destacaram como os casos mais expressivos
em relação aos impactos gerados por um acidente nuclear.
O acidente de Three Mile Island, usina situada no estado da Pensilvânia (EUA),
ocorreu em 28/03/1979. Suas causas principais foram:
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• Falha de equipamento (bomba d’água de alimentação do gerador de vapor) por mau
estado e erro operacional;
• Aquecimento e fusão parcial do núcleo do reator, havendo vazamento de
radioatividade para a atmosfera;
• O vazamento da radioatividade alcançou até 16 km da usina, cuja intensidade foi 8
vezes maior que a quantidade considerada letal. Um total de 140 mil pessoas foram
evacuadas.
Em Chernobyl (Ucrânia), considerado o maior acidente nuclear da história, o
desastre ocorreu em 26/04/1986, e teve as seguintes características:
- Os principais motivos são as falhas no projeto técnico na construção dos reatores
RBMK, além de falhas humanas no manuseio em suas hastes de controle, o que levou a
complicações no nível de calor gerado pelo dispositivo. As altíssimas temperaturas
destruíram o reator 4;
- Apesar de terem ocorrido consequências catastróficas, XAVIER et al. (2007)
destacaram que após 36 h do acidente, toda a população de Pripyat, cidade onde
moravam os trabalhadores do complexo de reatores, começou a ser evacuada,
alcançando um raio de 10 km da planta da usina. Em 4 de maio foi feito um cerco em
um raio de 30 km (2.800 km²) ao redor de Chernobyl, conhecido como zona de
exclusão, o que elevou o número de evacuados para 116.000. Nos anos seguintes ao
acidente, a zona de exclusão foi modificada e estendida para 4.300 km.
Fukushima (Japão) teve um grande acidente nuclear no dia 11/03/2011, que
apresentou as seguintes características:
- Após um grande terremoto de magnitude 9,0 na escala Richter e que fez danos
consideráveis na região, um tsunami de 15 metros desativou o fornecimento de energia
de emergência (geradores a diesel), interrompendo o resfriamento de três reatores de
Fukushima Daiichi, provocando um acidente nuclear. Todos os três núcleos foram
derretidos nos primeiros três dias. O acidente foi classificado como 7 na escala INES,
devido às altas emissões radioativas dos primeiros dias. Após duas semanas, os três
reatores (unidades 1-3) estavam estáveis, com a adição de água, mas não o sistema de
resfriamento do núcleo do reator. Em julho de 2011 eles estavam sendo resfriados com
água reciclada da nova estação de tratamento. Temperaturas do reator caíram abaixo de
80º C no final de outubro de 2011 e o desligamento oficial foi anunciado em meados de
Dezembro de 2011. Mortes ou casos de doença pela radiação nuclear não foram
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registrados, mas uma quantidade superior a 100.000 pessoas tiveram de ser retiradas de
suas casas.

1.4 Ações e Planejamento de Emergências
Considerando todos os fatores anteriormente citados, a adoção de Planos de
Emergência é obrigatória e estabelecida pela legislação para empreendimentos
industriais, devendo existir em todos os locais onde há operação de usinas nucleares ou
instalações radioativas.
KRAMER (2006) destacou que as ações de emergência objetivam desenvolver e
manter nas áreas de risco potencial, planos de emergência idealizados em conjunto entre
os setores da empresa envolvidos, os órgãos governamentais e a comunidade local,
reconhecendo a repercussão de eventuais acidentes, bem como a articulação que deve
existir para lidar com os problemas associados.
Analisando a ocorrência dos principais acidentes no setor nuclear, observa-se
que a existência de um plano de emergência contribuiu para minimizar a magnitude dos
danos no sentido de atingir principalmente a população. De tal modo, considerando as
consequências ocorridas, muitos países foram induzidos a revisar seus planos de
emergência, nas áreas técnicas e científicas, desenvolvendo novas pesquisas com
relação à segurança nuclear, especialmente para o gerenciamento de acidentes nucleares
sérios.
O planejamento das ações para o controle de emergências, segundo DUARTE
DE SOUZA (1996), constitui-se numa das atividades de segurança industrial, que até a
década de 70, considerando a estruturação e a prática das organizações para controle de
emergência, eram baseadas em fundamentos empíricos. A ocorrência de acidentes e o
seu posterior estudo eram praticamente a única fonte de informações que poderia ser
analisada para elaboração de procedimentos e técnicas. Neste sentido, muitas das
normas técnicas e procedimentos padronizados foram formulados a partir de ocorrências
trágicas.
DUARTE DE SOUZA (1996) ressaltou que o planejamento das atividades de
segurança na indústria química em geral está fundamentado nas análises da engenharia
de confiabilidade, e que a maior parte das metodologias desenvolvidas para estas
análises tiveram origem nas indústrias aeronáutica, militar e nuclear, consistindo na
aplicação de técnicas de associação, lógica e sistemática, de eventos e ações
operacionais, as quais permitem avaliar o desempenho dos sistemas, onde as hipóteses
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formuladas sobre as condições de operação normal e possíveis desvios podem ser
quantificadas através de cálculos de probabilidade.
SOUZA JÚNIOR (2002) enfatizou que refinarias de petróleo e indústrias de
estocagem e transferência de hidrocarbonetos, juntamente com usinas nucleares são os
empreendimentos que se enquadram no grupo em que o planejamento e resposta à
emergência são necessários. De tal modo, o plano de emergência constitui um
instrumento legal utilizado no processo de licenciamento para tais empreendimentos, a
fim de garantir o melhor resultado no controle ambiental, no que diz respeito à
prevenção e a mitigação de acidentes.
Quanto

à

vulnerabilidade

das

populações

que

vivem

próximas

aos

empreendimentos industriais, FREITAS et al. (1995) afirmaram que tal problemática é
sustentada pela ausência e fragilidade de restrições legais e controle social sobre os
riscos químicos nos países em desenvolvimento, e são agravados pela maior
vulnerabilidade social das populações expostas. Em relação a essa vulnerabilidade,
QUARENTELLI (1992) apontou os principais fatores que contribuem para tal situação:
Crescente concentração urbana e consequente aumento da densidade populacional
próximo às áreas de risco;
Diversos problemas e carências cotidianas enfrentadas pela maior parte da população
que reside nestas áreas;
Baixo padrão socioeconômico, a diversidade de padrões familiares e estilos de vida,
bem como a distribuição demográfica, predominantemente infantil e de idosos;
Todas essas razões se traduzem na realidade brasileira que, principalmente
devido à falta de um planejamento urbano e territorial, de políticas públicas e de
controle social, dá margem à ocupação desordenada nas proximidades de áreas
industriais de risco, fator que torna as comunidades localizadas no entorno vulneráveis e
expostas à ocorrência de acidentes, bem como aos problemas ocasionados pela poluição
do ar e/ou outras consequências advindas e que produzem algum tipo de impacto.
No tocante à observação dos riscos ocasionados por empreendimentos
industriais, SILVA (2007) analisou a importância de se avaliar a vulnerabilidade das
áreas periféricas a tais empreendimentos, enfatizando o conjunto de variáveis
diversificadas que devem ser consideradas, entre os quais aqueles que mais se destacam
são: dados de população, levantamento da infraestrutura, sistema de transporte, dados
socioeconômicos, ambientais, etc. O conjunto com essas informações permite um
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entendimento amplo da área de influência do empreendimento e a caracterização desses
dados constitui elemento importante para realizar uma análise de risco muito mais
apurada, proporcionando um planejamento mais eficiente no que diz respeito ao
gerenciamento do risco e às ações de resposta à emergência, conforme observaram
FREITAS & GOMES (2003).
Considerando as características da evolução espacial e temporal dos acidentes
nas indústrias, a redução da população exposta é o principal objetivo das ações de
emergência implementadas. Neste sentido, DUARTE DE SOUZA (1996) destacou que
a organização do espaço socioeconômico, as particularidades culturais da população
exposta, a qualidade de alguns serviços públicos e o nível de investimento em
infraestrutura urbana são fatores interferentes que devem ser observados.
Conforme observou GONÇALVES JR. (2006), os problemas gerados a partir de
eventos catastróficos podem levar ao alcance de níveis elevados de radioatividade nas
cercanias da usina, representando uma ameaça ao ser humano, à sociedade e à vida
local. Nesta perspectiva e considerando a abrangência dos impactos que uma usina
nuclear pode gerar, especialmente pela dispersão dos radionuclídeos a partir de um
evento acidental, os aspectos meteorológicos devem ser prioritariamente observados a
fim de servirem como parâmetros para simular o comportamento da dispersão na sua
área de influência. Além disso, no sentido de representar a dinâmica ambiental que
integra o contexto geográfico local, um conjunto de dados e informações que
incorporam os diversos aspectos da realidade geobiofisiográfica deve ser considerado
no intuito de se avaliar a vulnerabilidade de tais elementos aos impactos gerados a partir
de um evento acidental numa usina nuclear.

1.5 Objetivos
1.3.1 Objetivo Geral
Baseado no exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral definir e
identificar rotas de fuga para o processo de evacuação a partir de um vazamento
acidental sobre a área de influência do complexo nuclear de Angra dos Reis,
fundamentando-se na modelagem computacional dos mecanismos de dispersão dos
poluentes referente às emissões atmosféricas acidentais de radionuclídeos provenientes
da CNAAA em conjunto com os Sistema de Informação Geográfica.
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1.5.2 Objetivos Específicos
Como objetivos específicos, as contribuições da pesquisa se fundamentam em:
Formação de um banco de dados georreferenciados a partir do conjunto de
informações geobiofisiográficas sobre a região de Angra dos Reis;
Desenvolver um Sistema de Informação Geográfica – SIG como ferramenta de
suporte para a elaboração do Planejamento de Emergência na usina nuclear de Angra
dos Reis, integrando dados que representam o espaço geográfico que abrange a sua
área de influência, englobando os aspectos geográficos, geológicos, geomorfológicos,
meteorológicos, climáticos, biológicos, recursos hídricos, socioeconômicos, nucleares
e ambientais;
Subsidiar o planejamento de longo prazo para o desenvolvimento de ações que
minimizem o impacto ambiental causado por um acidente com liberação de
radionuclídeos na CNAAA, considerando informações geomorfológicas e a análise
climatológica do regime de vento na região;
Elaborar uma metodologia de cálculo rápido do termo-fonte para uma liberação
atmosférica acidental de radionuclídeo na CNAAA.

1.6 Organização da Tese
O desenvolvimento da tese consistiu dos seguintes capítulos:
No primeiro capítulo tem-se uma contextualização sobre o tema da pesquisa e a
importância do desenvolvimento da mesma para a área de estudo, destacando-se os
objetivos do trabalho.
No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica, enfatizando a importância
da modelagem e o uso de modelos de dispersão de radionuclídeos, bem como os
sistemas de informação geográfica, temas fundamentais que subsidiaram o
desenvolvimento do trabalho e o conhecimento científico acerca do problema em
questão.
O terceiro capítulo aborda os sistemas de modelagem que foram utilizados como
ferramentas de suporte para a elaboração dos resultados da pesquisa, apresentando suas
estruturas principais.
O Capítulo 4 apresenta a revisão bibliográfica, onde são demonstradas as
contribuições do uso da modelagem na dispersão de radionuclídeos e sistemas de
informação geográfica em estudos relacionados às usinas nucleares.
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A área de interesse do estudo – a região de Angra dos Reis – é apresentada no
capítulo 5, onde foi feita uma caracterização geográfica, abordando os principais
elementos e ambientes que compõem a dinâmica socioambiental da região.
As metodologias utilizadas na pesquisa, visando consolidar cientificamente o
estudo, estão no capítulo 6, onde são abordadas as premissas do trabalho, enfatizando-se
os modelos computacionais que foram utilizados, bem como os dados e informações de
entrada incorporadas aos sistemas, para a geração dos resultados.
No sétimo capítulo estão os resultados da pesquisa, com a determinação de rotas
de fuga que consideraram o planejamento de longo prazo, baseando-se em informações
geomorfológicas e a análise climatológica do regime de ventos na área de influência da
CNAAA, bem como para um planejamento de curto prazo, a partir de simulações sobre
a dispersão de radionuclídeos.
O capítulo 8 expõe uma primeira parte destinada às principais conclusões sobre
a pesquisa e seus resultados, e uma segunda voltada para as recomendações sobre
estudos futuros importantes para a evolução do tema.
Ao final, são apresentadas as referências bibliográficas citadas ao longo do texto.
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A Importância da Modelagem
Por várias razões os modelos são construídos. Conforme observam LONGLEY
et al. (2013), inicialmente eles podem servir para apoiar uma decisão ou processo no
qual o usuário busca uma solução para um problema espacial como apoio a uma
decisão, como solução que otimize algum objetivo. Posteriormente, um modelo pode
ser construído para permitir que o usuário faça experiências em uma réplica do mundo
em vez de fazê-lo na realidade. Esta é uma abordagem particularmente útil quando os
custos de se fazer experiências com a realidade são proibitivos, quando impactos
inaceitáveis poderiam ocorrer ou quando resultados podem ser obtidos muito mais
rapidamente com um modelo. Estudantes de medicina, por exemplo, estudam anatomia
e os princípios da cirurgia trabalhando com representações digitais do corpo humano em
vez de usar cadáveres caros e difíceis de se obter. Na atualidade, a humanidade está
fazendo um experimento sem precedentes com a atmosfera global, injetando nela
enormes quantidades de CO2, quando melhor poderia ter sido se fosse possível executar
um experimento em uma réplica digital para se entender as consequências das emissões
de CO2 antes do experimento real começar.
Experimentos incorporam a noção de cenários do tipo "o que ocorre se" ou
alternativas de políticas que podem ser conectadas a um modelo, de forma a avaliar seus
resultados. Neste sentido, a capacidade de examinar tais opções rapidamente e
efetivamente é uma das principais razões da modelagem.
Finalmente, os modelos possibilitam aos usuários examinar resultados
dinâmicos, vendo como o sistema modelado evolui e responde às entradas, com tais
visualizações dinâmicas sendo muito mais atraentes e convincentes do que descrições
dos resultados ou resumos estatísticos quando mostrados a partes interessadas e ao
público. Desta maneira, cenários avaliados como modelos dinâmicos são, portanto, uma
maneira muito eficaz de motivar e apoiar debates sobre políticas e decisões.

2.2 A Modelagem da Dispersão Atmosférica
Após serem emitidos por determinada fonte, conforme destacou LISBOA (2007)
os poluentes passam a comporta-se, em termos de seu transporte e sua dispersão, de
acordo com os parâmetros meteorológicos locais. O estudo do processo ideal de
dispersão tem muita importância para pesquisar os valores médios diários de
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contaminação. Além disso, fatores meteorológicos podem influir no sentido de provocar
fortes valores de contaminação, tais como:
Movimentos verticais
Movimentos horizontais

responsáveis, a partir do instante da emissão,
pelo transporte do poluente e sua dispersão

Turbulência atmosférica
A modelagem da dispersão atmosférica constitui-se numa técnica de simulação
dos fenômenos que ocorrem na natureza, permitindo estimar a concentração dos
poluentes num conjunto de pontos, baseados num conjunto de variáveis que a
influenciam.
A modelagem da dispersão atmosférica é útil não só na identificação de fontes
emissoras, bem como na gestão de efluentes gasosos e de qualidade do ar,
notabilizando-se como uma ferramenta importante para as entidades reguladoras e
constituindo-se atualmente numa das técnicas de avaliação da qualidade do ar indicadas
pela legislação ambiental.
A metodologia desenvolvida num estudo de dispersão se baseia na análise das
emissões de poluentes, bem como na modelagem do transporte e dispersão dos
poluentes atmosféricos emitidos por uma determinada atividade, seja ela industrial e/ou
outras.
Dependendo da escala a qual se pretende avaliar os impactos ambientais, podem
ser utilizados modelos que abrangem as escalas:
•

Local: recorre-se normalmente a modelos gaussianos, sendo que a sua aplicação
permitirá prever a variação das concentrações ao nível do solo, associadas ao
funcionamento do projeto;

•

Regional: com a modelagem da dispersão, pretende-se avaliar os padrões de
transporte, dispersão e transformação dos poluentes fotoquímicos, pois estes dão
origem a um tipo de poluição cujo impacto regional assume um significado
particular. Os modelos de mesoescala são utilizados para estes casos.
Os modelos matemáticos de simulação da dispersão de poluentes atmosféricos

constituem ferramentas de grande valor na avaliação dos impactos atmosféricos
ocasionado pela emissão de fontes diversas, principalmente porque eles permitem:
•

Estabelecer uma relação causa-efeito entre as emissões dos poluentes atmosféricos e
os níveis encontrados na atmosfera, avaliando o impacto de determinada fonte
emissora;
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•

Avaliar, a priori, e com custos relativamente reduzidos, qual o efeito sobre o
ambiente que resulta da aplicação de tecnologias de controle de emissão, ou de
introduzir alterações processuais.
INDUMATI et al. (2009) consideraram que a dispersão atmosférica de um

poluente constitui-se num fenômeno complexo, tendo em conta as complexidades
inerentes associadas aos parâmetros meteorológicos responsáveis por ela. Estudos têm
demonstrado que o campo de fluxo e, consequentemente, a dispersão atmosférica do
poluente fica significativamente afetados pelas inomogeneidades nas propriedades de
superfície, especialmente nos casos em que são para serem estudados a longas
distâncias. O efeito da heterogeneidade do terreno na dispersão atmosférica, sobretudo
devido à presença de um corpo d'água, manteve-se sempre um assunto de grande
preocupação, principalmente porque as grandes cidades e as principais indústrias do
mundo estão localizadas em áreas costeiras. A descontinuidade terra-água dá origem a
alterações acentuadas na propriedade térmica da superfície subjacente, que por sua vez
dá origem ao padrão de fluxo complexo, tornando-se difícil estudar a dispersão
atmosférica de poluentes sobre superfícies não homogêneas com modelos simples.
Na visão de MOREIRA & TIRABASSI (2004), os processos que governam o
transporte e a difusão de poluentes são numerosos e de uma complexidade tal que não é
possível descrevê-los sem a utilização de modelos matemáticos, instrumento técnico
indispensável para a gestão ambiental, que possuem a capacidade de:
•

Descrever e interpretar os dados experimentais;

•

Controlar em tempo real e/ou analisar a qualidade do ar;

•

Administrar as liberações acidentais e avaliar as áreas de risco;

•

Identificar as fontes poluidoras;

•

Avaliar a contribuição de uma única fonte à carga poluidora;

•

Administrar e planejar um território.
GODISH (1997) destacou que o uso de modelos matemáticos facilita o processo

de simulação dos mecanismos de transporte e deposição dos poluentes. Esses modelos
fornecem uma estimativa teórica conservativa dos níveis de concentração de poluentes
no ar, possibilitando a avaliação da evolução espacial e temporal destes poluentes na
atmosfera.
BOÇON (1998) analisou que a abordagem teórica sobre a dispersão de
substâncias na atmosfera utiliza modelos matemáticos para descrever o campo de
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concentração a partir de dados da fonte emissora e das condições meteorológicas, onde
muitos desses modelos baseiam-se em distribuições estatísticas e necessitam de dados
experimentais para que as suas constantes sejam determinadas.
CURBANI & RADAELI (2006) consideraram que um modelo de dispersão de
poluentes consiste basicamente de um algoritmo computacional, o qual possui a
capacidade de calcular as concentrações atmosféricas de uma dada substância, tendo
como informações iniciais as características da fonte emissora, os dados do terreno e os
dados meteorológicos.
EISENBUD (1973) descreveu que o potencial de risco de uma liberação
depende das formas pelas quais os efluentes são diluídos e transportados pela atmosfera,
além dos mecanismos em que os mesmos são depositados na superfície. Nesta
perspectiva, a fim de se prever estes processos atmosféricos, faz-se uso dos modelos
numéricos de dispersão atmosférica.

2.2.1 Características Operacionais dos Modelos de Dispersão de Poluentes
Atmosféricos
A escolha de um modelo, na visão de MOREIRA & TIRABASSI (2004), está
fortemente ligada ao problema a ser resolvido, bem como as características
meteoclimáticas e orográficas do sítio em análise. De tal modo, os modelos podem ser
subdivididos de acordo com a característica da fonte:
Fonte pontual;
Fonte de volume, área e linear (modelo para auto-estrada).
Considerando também a orografia:
Terreno plano;
Terreno complexo.
De acordo com a dimensão do campo que descreve:
Modelo em escala local (distância da fonte inferior a 50 km);
Modelo de mesoescala (descreve campo de concentração da ordem de centenas de
quilômetros);
Modelo de circulação continental e planetária.
De acordo com a resolução temporal da concentração produzida:
Modelo episódico (resolução temporal inferior a uma hora);
Modelo de breve intervalo temporal (resolução temporal superior ou igual a uma
hora e inferior ou igual a 24 horas);
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Modelo climatológico (com resolução temporal superior a 24 horas).

2.2.2 Base de Modelos sobre a Dispersão Atmosférica
A modelagem do transporte de poluentes, segundo SOARES (2012), é baseada
nas descrições Lagrangeanas e Eulerianas do fenômeno, onde:
Modelos Eulerianos descrevem os processos de dispersão através de um observador
fixo com relação ao movimento da pluma de poluentes. Nesses modelos, quando
aplicados para situações de transportes turbulentos modelados com auxílio da Teoria
K, a parametrização dos coeficientes de difusão se torna a chave do problema;
Modelos Lagrangeanos descrevem a trajetória de cada partícula do poluente a partir
de um referencial se movendo com o escoamento, onde é possível modelar o
fenômeno utilizando um modelo estocástico para velocidades Lagrangeanas ou
usando o cálculo numérico do campo de velocidade Euleriano.
MOREIRA & TIRABASSI (2004) avaliaram que os modelos lagrangeanos são
os mais adaptados para enfrentar os problemas complexos, como por exemplo, a
dispersão de poluentes sobre topografia complexa ou a difusão de poluentes reativos.
Eles se baseiam na resolução numérica sobre uma grade espaço-temporal fixa da
equação da conservação de massa de uma espécie química poluente.
Por sua vez, CUNHA (2012) descreveu que os Modelos de Qualidade do Ar
(MQAr) buscam delinear os mecanismos de dispersão através de formulações físicomatemáticas que visam simular os processos físico-químicos que afetam o transporte de
poluentes, ressaltando que a utilização inadequada destes modelos pode acarretar em
resultados distantes da realidade. Além disso, enfatiza que os MQAr podem ser
utilizados para identificar e estudar cenários padrões, gerar diagnósticos e simular
prognósticos, subsidiando soluções para a problemática da poluição atmosférica. De tal
modo, estes modelos são desenvolvidos na forma de códigos computacionais e estimam
a concentração de poluentes a partir de informações sobre o terreno (topografia e tipo de
solo), parâmetros meteorológicos, características das fontes de emissão e características
físico-químicas dos poluentes emitidos.
Com tal perspectiva, CUNHA (2012) enfatizou ainda que há diversos MQAr
com diferentes finalidades, os quais são basicamente diferenciados pelos conceitos
físicos adotados em sua concepção, permitindo que sejam aplicados em níveis distintos
de complexidade dos fenômenos estudados. A Figura 1 apresenta exemplos de modelos
amplamente adotados e os seus níveis de complexidade.
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Figura 1. Tipos de modelos aplicados de acordo com a complexidade da modelagem.
Adaptado de NIWA, 2004.
Para
ara a escolha do modelo mais apropriado,
apropriado é necessário o conhecimento
conhe
de suas
limitações e potencialidades.
Considerando o tratamento de situações com maior complexidade
complexidade para os
fenômenos envolvidos, devido à sua maior representatividade dos processos físicofísico
químicos a partir dos códigos que lidam com o transporte de poluentes em diversas
escalas atmosféricas, os modelos multiescalas são os mais indicados,, pois,
pois em função de
sua maior complexidade, demandam de uma gama maior de informações necessárias
para gerar resultados de qualidade,
qualidade incluindo-se também o seu alto custo computacional.
O Weather Research and Forecasting Model Coupled
oupled with Chemistry (WRF-CHEM)
constitui num exemplo de modelo multiescala.
Algumas regiões em especial, devido à conjugação de mecanismos como
circulação, intensidade e velocidade dos ventos e precipitação (MMA, 2009),
2009)
apresentam potencial com características transfronteiriças para a dispersão de poluentes.
Neste sentido, torna-se importante o entendimento da sinergia dos mecanismos para
diversas escalas, indicando nestes casos a necessidade de utilização de
d modelos
multiescalas.

2.2.3 Modelos Simplificados de Dispersão Atmosférica de Radionuclídeos
nuclídeos
RIBEIRO & COELHO (2008) consideraram
considera m que a atmosfera desempenha um
papel fundamental na dispersão (transporte e difusão) de partículas radioativas emitidas
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por usinas nucleares. E que, no estudo da qualidade do ar, os modelos atmosféricos são
amplamente utilizados a fim de estimar a concentração e o comportamento da
distribuição espacial dos poluentes lançados na atmosfera a partir de uma fonte pontual.
Neste sentido e, geralmente para usinas nucleares, o Modelo Gaussiano é o mais
empregado. Além disso, para casos de acidentes, os efluentes emitidos por usinas
nucleares possuem um alto grau de periculosidade pelo fato de conterem material
radioativo que podem causar sérias consequências ao ambiente e à população que vive
em suas proximidades. De tal modo, as liberações dependem do tipo de usina e do
processamento específico dos rejeitos radioativos gerados.
Sobre a dispersão de radionuclídeos, MELAZO (2006) identificou que,
essencialmente aqueles liberados para a atmosfera são: gases nobres (Xenônio - 133 e
Criptônio - 85), gases ativados (Argônio - 41, Carbono - 14, Nitrogênio - 16 e Enxofre 35), Trício (vapor e gás), halogênios e particulados.
LIMA e SILVA (1984), em estudo sobre o cálculo da dose de radiação
decorrente da ressuspensão de radionuclídeos na atmosfera, destacaram a importância
da modelagem de dispersão atmosférica, considerando que as partículas que
contaminam o solo têm origem na pluma radioativa.
BELLASIO et al. (1999), a partir da documentação sobre o acidente de
Chernobyl, que ocasionou a liberação de inúmeras substâncias radioativas para a
atmosfera e resultou na contaminação de muitos países da Europa, evidenciaram que
deve haver um conjunto de procedimentos para tomadas de decisão, sendo importante o
uso de modelos de dispersão de curto e longo alcance.
TURNER (1994) considerou que gases radioativos emitidos a partir de usinas
nucleares podem sofrer processos que alteram sua concentração na atmosfera através
de:
Decaimento radioativo e reações químicas provenientes;
Deposição úmida;
Deposição seca;
Formação e coalescência de aerossóis;
Ressuspensão de material depositado na superfície.
A Comissão Americana de Regulação Nuclear (NRC - Nuclear Regulatory
Comission), através da NUREG-0800 (NRC, 2012) e do Technical Basis for Regulatory
Guide 1.145 (NUREG/CR-2260) (NRC, 1981), entre outros documentos, estabeleceu
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estimativas de curto e longo prazo para a dispersão acidental de emissões atmosféricas a
partir de usinas nucleares.
No Guia de Regulamentação 1.145, os modelos de dispersão que devem ser
utilizados são comparados aos modelos Gaussianos, onde os modelos são revisados para
adequação às características de liberação, configuração da planta e da topografia local.
Os acidentes e as características de liberação, para serem considerados, são obtidos a
partir das revisões do Relatório de Análise de Segurança (Safety Analysis Report - SAR)
16, capítulo 15. Quando os pressupostos de Gauss não são aplicáveis, outros modelos e
técnicas usados para fazer estimativas são identificados e avaliados.
Lançamentos acidentais podem ser considerados como versões contínuas (isto é,
da ordem de alguns minutos ou mais). No entanto, algumas versões, tais como quebras
de linha a partir de vapor ou de produtos químicos perigosos podem ser consideradas
(puffs) instantâneas. O modelo de difusão Gaussiano para liberações contínuas é
utilizado para avaliar lançamentos da ordem de vários minutos ou mais. Para
lançamentos de sopro, fonte pontual instantânea e equações de difusão gaussianas, são
utilizadas com uma correção para o volume da fonte inicial.
O Guia de Segurança da IAEA (1980) determinou que a escolha de um modelo
adequado ou a combinação de modelos para um local em particular e as condições de
liberações específicas devem basear-se numa análise cuidadosa do local e das
características da fonte, importantes para a dispersão. Neste sentido, alguns usos típicos
de modelos de dispersão atmosférica em usinas nucleares são:
Para derivar o curto prazo (algumas horas) e normalizar valores de concentração da
deposição e para avaliar a probabilidade de ocorrência de elevada concentração
normalizada (relação entre a concentração efetiva para a taxa de liberação), bem
como os níveis de contaminação;
Para derivar no longo prazo (por exemplo, um ano) o tempo de integração da
concentração normalizada e os valores de deposição.
De acordo com este guia, diretrizes são dadas para a utilização de modelos
específicos a fim de se adequar diferentes circunstâncias e às limitações de cada um dos
modelos. Além disso, indicações são dadas sobre áreas em que o trabalho em curso ou
futuro é suscetível de produzir alterações nos modelos. Neste sentido, é particularmente
importante que as limitações dos modelos sejam reconhecidas. Por isso, os modelos
indicados são aplicáveis em situações em que os parâmetros meteorológicos, tais como
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características do vento e a taxa de temperatura são razoavelmente uniforme no tempo e
no espaço. Em geral, modelos que cubram todas essas situações não existem. Por outro
lado, modelos específicos que representam a solução mais adequada deveriam ser
desenvolvidos para tais situações.
GONÇALVES JR. (2006) enfatizou que em qualquer cenário acidental, modelos
apropriados e ferramentas computacionais são necessários para predizer e analisar as
consequências radiológicas para a população e o meio ambiente.
2.2.4. Dispersão Atmosférica de Radionuclídeos
Estudos desenvolvidos por MAZZILLI et al. (2011) fundamentam as abordagens
explanadas a seguir, e consideraram que após a liberação na atmosfera, os
radionuclídeos sofrem transporte a sotavento (advecção) e processos de mistura (difusão
turbulenta), onde o material radioativo, através dos processos de deposição seca e úmida
no solo e por decaimento radioativo, é também removido da atmosfera. A Figura 2
mostra os principais mecanismos que são característicos deste processo.

Figura 2. Mecanismos envolvidos após a liberação atmosférica de radionuclídeos.
No intuito de calcular as concentrações de radionuclídeos em locais situados a
sotavento da liberação, é preciso estabelecer um modelo que leve em conta tais
processos. Para este caso, foi definido como exemplo um modelo genérico de dispersão
atmosférica que incorpora os processos citados e também a influência de construções
nas vizinhanças do ponto de liberação.
Considerando uma hipótese mais pessimista, adotou-se que a concentração do
radionuclídeo no ponto de interesse (também chamado localização do receptor) é igual
àquela do ponto de liberação do efluente. Ou seja,
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CA =

.

(1)

Em que
CA é a concentração no ar no nível do solo à distância x (Bq/m³)
Qi é a taxa de descarga média do radionuclídeo i (Bq/s)
V é o fluxo volumétrico de ar da abertura ou chaminé no ponto de descarga (m³/s)
Pp é a fração do tempo em que o vento sopra no sentido do receptor (adimensional)
O modelo de pluma gaussiana é adequado para estimar a dispersão de liberações
atmosféricas de longo prazo (long term), especialmente porque é um modelo largamente
aceito em avaliação radiológica. Além disso, o modelo é considerado apropriado na
representação tanto de descargas contínuas como de descargas intermitentes no longo
prazo, num raio de alguns quilômetros da fonte. As descargas intermitentes no longo
prazo são definidas como aquelas em que a intensidade da liberação no curto prazo
(liberada diariamente num curto intervalo de tempo ou de forma contínua) não exceda
1% da intensidade máxima anual da fonte, que é estimada supondo-se uma taxa de
liberação constante.

2.2.3.1 Importância da Inclusão de Áreas Construídas
Considerando ainda os estudos desenvolvidos por MAZZILLI et al. (2011), a
versão adequada do modelo de pluma gaussiana depende da relação entre a altura na
qual o efluente é liberado, H(m), e a altura de edificações que afetam o fluxo de ar
próximo ao ponto de liberação, HB(m). A presença de edifícios e outras estruturas, como
torres de resfriamento, perturbarão o fluxo de ar. O fluxo idealizado em torno de um
edifício simples é mostrado na Figura 3, a seguir.

Figura 3. Fluxo idealizado em torno de um edifício simples.
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As 3 principais zonas de fluxo ao redor de uma edificação são:
a) Zona de deslocamento, onde o ar é defletido ao redor da edificação;
b) Zona de cavidade, que é relativamente isolada e que fica imediatamente no lado a
sotavento da construção;
c) Zona de esteira, altamente turbulenta, mais além da zona de cavidade e que se
estende por alguma distância a sotavento da construção. A distância exata depende
da configuração da fonte e de condições meteorológicas.
O edifício a partir do qual ocorre a liberação é em geral considerado como sendo
aquele que mais influencia a configuração da pluma. No entanto, se o ponto de descarga
está num edifício na vizinhança de outro com tamanho muito maior, este provavelmente
exercerá maior influência que o menor, na conformação da pluma.
O padrão de dispersão que prevalecerá depende tanto da altura (H) de liberação
como da localização (x) do ponto receptor, em relação à geometria do prédio.
Se a altura de liberação é maior do que 2,5 vezes a altura do prédio, isto é,
H > 2,5 HB
então a dispersão é considerada não-perturbada, ou seja, na zona de deslocamento.
Se, porém, ocorrer a condição
H ≤ 2,5 HB e x > 2,5 √

B

onde AB é a área da secção transversal projetada do prédio que mais influencia o fluxo
da pluma, então a dispersão é considerada dentro da zona de esteira. Na prática, pode-se
adotar AB como a área superficial da maior parede do edifício, próximo ao ponto
receptor.
A dispersão ocorre na zona de cavidade quando
H ≤ 2,5 HB

e

0 ≤ x ≤ 2,5 √

B

Altura de liberação (H)

A Figura 4, a seguir, ilustra esquematicamente essas zonas.

Dispersão na zona de deslocamento
2,5 HB
Dispersão na
zona de cavidade

Dispersão na
zona de esteira

Edifício

2,5 √ B
Distância do receptor (x)

Figura 4. Zonas de fluxo ao redor de uma edificação.
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No modelo de pluma gaussiana, a concentração do radionuclídeo no ar pode ser
avaliada a partir das seguintes situações de dispersão:
a) Dispersão a sotavento de uma fonte puntiforme isolada, por exemplo, para
liberações a partir de chaminés altas (zona de deslocamento);
b) Dispersão a sotavento e a uma distância relativamente grande do edifício, mas ainda
sob a influência da esteira; por exemplo, para liberações de chaminés mais curtas
(zona de esteira);
c) Dispersão onde a fonte e o receptor estão na mesma face do edifício (zona de
cavidade);
d) Dispersão onde o receptor está muito próximo de um edifício, mas não nele
propriamente.
A Figura 5 mostra um fluxograma que serve para orientar a escolha das
condições de dispersão apropriadas.
Definir liberação
e receptor (es)

O ponto de liberação é
mais alto que 2,5 X a
altura do edifício?

SIM

A distância do
receptor é maior que
2,5 X a raiz quadrada

SIM

A fonte e o receptor
estão na mesma
face do edifício?

SIM

Dispersão a sotavento
de uma fonte
puntiforme isolada

Dispersão a
sotavento da
edificação na zona
de esteira

Dispersão a sotavento
da edificação na
zona de cavidade
(mesma face)

Figura 5. Fluxograma de orientação para escolha das condições apropriadas de
dispersão.
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Dispersão a sotavento de uma fonte puntiforme isolada, H > 2,5 HB
Os métodos a seguir são adequados aos casos que não incluem efeitos de esteira
em função de construções, como mostra a Figura 6. A condição para isso é H > 2,5 HB.

Figura 6. Dispersão a sotavento de uma fonte puntiforme isolada.
Para esse caso, o modelo de pluma gaussiana com médias por setor pode ser
usado com as seguintes simplificações:
a) Uma única direção do vento para cada cálculo de concentração no ar (ver dados
padrões de entrada);
b) Uma única direção do vento média em longo prazo;
c) Classe de estabilidade atmosférica neutra (classe D de Pasquill-Gifford).
Nessas condições, o modelo de dispersão atmosférica para investigação é
representado por

CA =

(2)

Em que
CA é a concentração no ar, ao nível do solo, na distância x a sotavento no setor p (Bq/m³)
é a fração de tempo durante o ano em que o vento sopra no sentido do receptor de
interesse, no setor p
é a média geométrica da velocidade do vento na altura de liberação, representativa
de um ano (m/s)

F é o fator de difusão gaussiano apropriado para a altura de liberação H na distância x a

sotavento (m-²)

é a taxa de descarga média anual do radionuclídeo i (Bq/s)
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Os valores de F em função de x para diferentes valores de H são mostrados a
seguir. A expressão para F é

F=

³

x

[ ( ²/

z )]
2

(3)

zz

onde σz é o parâmetro de difusão vertical (m).
Essas expressões são apropriadas para dispersão sobre terrenos relativamente
planos, sem colinas nem depressões pronunciadas.
O comportamento geral do fator de difusão F no modelo de pluma gaussiana em
função de x para uma liberação elevada é mostrado na Figura 7. Para o propósito de
investigação, porém, adota-se F constante para qualquer local entre o ponto de liberação
e a distância correspondente ao valor máximo de F em função de H, como mostra a
linha tracejada na figura abaixo. Embora essa suposição superestime a concentração
num raio próximo à fonte, ela é adequada, pois garante que as doses reais não sejam
subestimadas por um fator maior que 10.
Dispersão a sotavento de uma edificação na zona de esteira
O que segue é adequado para os casos em que o seguinte critério é obedecido:
H ≤ 2,5 HB

e

x > 2,5 √

B

Figura 7. Dispersão a sotavento de uma edificação na zona de esteira.
Esta situação é mostrada qualitativamente na Figura 7. A concentração de
radionuclídeos no ar é estimada com o uso da expressão para CA, corrigida por um fator
de difusão B (m-²) em lugar de F, ou seja,

CA =

(4)
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Em que

F=

³

!

x

"#

(5)

Sendo

Σz = $%

+

'

para x ≥ 2,5 √

(6)

B

Em que
AB é a área superficial da parede apropriada da edificação em questão (m²)

σz é o parâmetro de difusão vertical (m)
Para a dispersão em longo prazo, baseado em uma altura de liberação H=0, a
concentração de atividade no nível do solo é obtida por (4), onde os valores de B são
tabelados.
Esses valores representam estimativas razoáveis de mistura turbulenta, somente
para liberação no nível do solo. Para liberação elevada, essas estimativas superestimam
os valores.
Dispersão a sotavento de uma edificação na zona de cavidade
O que segue é adequado para os casos em que o seguinte critério é obedecido:
H ≤ 2,5 HB

e

x ≤ 2,5 √

B

Figura 8. Dispersão a sotavento de uma edificação na zona de cavidade.
Esta situação é mostrada na Figura 8. O valor de AB representa a área superficial
da maior parede da edificação que mais influencia o fluxo da pluma. Em geral, adota-se
a própria edificação de onde o efluente é liberado. Porém, se a liberação ocorre em meio
a um complexo de estruturas, outras edificações na vizinhança do ponto de descarga
podem influenciar o fluxo da pluma.
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Fonte e receptor na mesma superfície da edificação
Nessa situação, o ponto ou indivíduo de interesse estão na mesma face da
edificação, por exemplo, uma abertura no telhado ou uma janela lateral, ou no edifício
onde ocorre a liberação. Para se estimar a máxima concentração esperada no receptor
localizado a x metros do ponto de descarga, adota-se o seguinte procedimento:
(a) Se x é menor ou igual a 3 vezes o diâmetro da chaminé ou abertura pela qual
o radionuclídeo é emitido, pode-se supor que não ocorre diluição na atmosfera e,
portanto, a concentração no local do receptor é a mesma que a do ponto de descarga,
dada pela Eq. (1).
(b) Se x é maior que 3 vezes esse diâmetro, aplica-se a expressão seguinte para o
cálculo da concentração CA no ar, adotando-se BO = 30.

CA =

'(.

.)²

(7)

A constante BO quantifica o aumento potencial da concentração no ar ao longo
de uma parede vertical, decorrente da presença de zonas de estagnação do ar criada por
efeitos de esteira.
Fonte e receptor em superfícies diferentes da edificação
Em tal situação aplica-se a expressão seguinte para o cálculo da concentração no
ar:

CA =

.

. *.+ .,

(8)

B

Adota-se K = 1m. Essa é uma formulação empírica baseada em experimentos de
campo nos arredores de instalações nucleares. Se a largura da edificação é menor que a
altura, deve-se usar essa largura no lugar de HB, na expressão anterior.

2.3 Sistemas de Informação Geográfica como Ferramentas de Suporte para a
Tomada de Decisão em Planejamentos de Emergência
Para as atividades industriais em geral e especificamente o setor nuclear, onde os
riscos são inerentes e podem se estabelecer em grandes proporções, o gerenciamento
dos processos constitui-se como uma das ferramentas imprescindíveis para a sua gestão.
Nos últimos anos, conforme destacou SILVA (2007), as áreas de prevenção de
acidentes e de planejamento de resposta a emergências se tornaram pontos polêmicos,
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devido à ocorrência de grandes acidentes com distribuição espacial variável. Contudo,
tais acidentes motivaram as organizações internacionais a elaborarem diretrizes,
recomendações e determinações legais para os planejamentos de controle de
emergências nas indústrias, o que resultou na criação de diversos sistemas de respostas.
Esses sistemas integram ações de resposta que objetivam a redução das
consequências danosas de eventos acidentais decorrentes da falha ou insuficiência das
ações preventivas, uma vez que a adoção desse tipo de medida não é, na maioria dos
casos, suficiente para a eliminação dos riscos. No entanto, as ações de respostas estão
relacionadas a um planejamento prévio que deve ser aplicado em algum tipo de
emergência, integradas a um sistema de respostas e incorporadas a um planejamento de
ação em emergência.
De tal modo, dado o caráter de uma usina nuclear constituir-se num tipo de
empreendimento que exige planejamento e ações específicas de emergência, estas
devem estar acompanhadas por sistemas de respostas eficientes e que incorporem um
conjunto de dados que sejam representativos para interpretar o ambiente onde essas
indústrias encontram-se situadas.
Neste contexto, a organização de sistemas de resposta para emergências aparece
como medida mitigadora. Por outro lado, a fim de diminuir os efeitos dos acidentes de
grande porte, o planejamento da emergência tem o objetivo de reduzir impactos
advindos de eventos acidentais sobre um maior número de pessoas, atenuando desta
forma os riscos ocasionados. Nesta perspectiva, SILVA (2007) avaliou que é necessário
um grande número de informações para a construção de um plano de emergência, o qual
deve contemplar uma estrutura que permita orientar o desenvolvimento de ações e uma
estrutura de resposta para combater os acidentes e sua abrangência em áreas situadas no
entorno dos empreendimentos industriais.
A tomada de decisão constitui-se como um dos objetivos dos sistemas de
respostas, caracterizando- se como instrumento de auxílio para a solução do problema e
que, de acordo com PANDEY e BOWONDER (1993) integra:
A capacidade de reação dos tomadores de decisão ao estresse induzido pela situação
de crise;
A capacidade dos indivíduos responsáveis pela tomada de decisão;
A quantidade e qualidade de informações disponíveis;
O tempo disponível para tomada e implementação das decisões;
Entre outros.
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Atualmente, diversos recursos com forte base computacional são utilizados
como suporte e apoio para a tomada de decisão no planejamento de emergências e, nos
últimos anos, surgiram sistemas com aplicações que integram uma diversificada base de
dados e informações relacionadas a acidentes. SILVA (2007) observou que alguns
desses sistemas são formados por diferentes bases de dados e aplicativos de programas
que permitem acessar, estocar e avaliar informações para o desenvolvimento de planos
de emergência, incluindo, entre outros recursos:
Bases de dados com informações e recomendações de respostas;
Modelos de dispersão atmosférica para avaliação de cenários de liberação de
substâncias perigosas;
Aplicação gráfica que possibilita a visualização de informações espaciais, baseada
em SIG, permitindo a construção de mapas para simulações e análises espaciais
complexas;
Estimativas sobre danos causados por acidentes específicos;
Simulações computacionais que permitem avaliar respostas alternativas, um sistema
de planejamento para gestão de riscos e mitigação de danos ambientais, e um sistema
de contabilidade para administrar ativos alternativos;
Resposta coordenada às situações de emergência, recorrendo a apoios logísticos,
operacionais, de pessoal e de informações;
Criar e/ou aumentar a conscientização da comunidade quanto aos possíveis perigos
existentes na fabricação, manuseio e utilização de materiais perigosos e em relação
às medidas tomadas pelas autoridades e indústria para a proteção da comunidade
local.
Os sistemas de resposta, de acordo com RUSSO (2006), possuem características
comuns que:
Em geral funcionam como ferramentas de gestão, treinamento e planejamento de
acidentes;
Tem grande capacidade de integração, não somente com bancos de dados e sistemas
internos, mas também com sistemas públicos de gestão de emergências;
Constituem uma arquitetura flexível de integração com redes e softwares,
associando-se com um ou mais simuladores relacionados com o tipo de desastre
abordado;
Normalmente integram-se a um sistema gráfico, como um SIG;
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São capazes de registrar e rastrear atividades e recursos, importante não somente
durante uma emergência real, mas também como ferramenta de treinamento.
Alguns dos sistemas de resposta a emergências aplicados no setor industrial e
principalmente na área nuclear são destacados a seguir:
CAMEO (Computer-Aided Management of Emergency Operations). Desenvolvido em
1986 pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e EPA
(Environmental Protection Agency) a fim de auxiliar tomadores de decisão responsáveis
pelo planejamento e resposta a acidentes industriais. O sistema é formado por diferentes
bases de dados e aplicativos de programas que permitem acessar, estocar e avaliar
informações para o desenvolvimento de planos de emergência e inclui, entre outros
recursos:
Base de dados com informações e recomendações de resposta a emergência para
mais de 6000 produtos perigosos;
Modelo de dispersão atmosférica para avaliação de cenários de liberação de
substâncias perigosas;
Aplicação gráfica que possibilita a visualização de informações espaciais, baseada
em SIG, que permite a construção de mapas para simulações e análises.
CARAT (Chemical Accident Risk Assessment Thesaurus). Base de dados online
contendo análises de leis, regulamentos, políticas, definições e estudos de caso
relacionados à avaliação de risco no contexto da prevenção, preparação e resposta a
acidentes químicos. O seu objetivo é facilitar a compreensão e comunicação a respeito
da avaliação de risco, fornecendo meios para esclarecer as diferenças de termos e
metodologias existentes entre os países.
L-3 CRISIS Command and Control System. Desenvolvido pela Ship Analytics, é um
sistema computacional comercial considerado padrão. Auxilia os coordenadores em
ações de contingência, funcionando como a espinha dorsal durante a resposta a
desastres e como ferramenta educativa em treinamentos para situações de emergência.
Compõe simulações computacionais que permitem avaliar respostas alternativas, um
sistema de planejamento para gestão de riscos e mitigação de danos ambientais e um
sistema de contabilidade para administrar ativos alternativos. Oferece também às
equipes de gestão um SIG e SOP (Standard Operating Procedures) para facilitar a
reação a diferentes tipos de desastres, como enchentes, vendavais, vazamento de gases
tóxicos, etc.
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Programa APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level).
Conjunto de diretrizes formuladas pelo Departamento de Indústria e Meio Ambiente do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), em cooperação com a
Associação das Indústrias Químicas dos Estados Unidos e o Conselho Europeu das
Federações da Indústria Química, com dois objetivos básicos:
Criar e/ou aumentar a conscientização da comunidade quanto aos possíveis perigos
existentes na fabricação, manuseio e utilização de materiais perigosos e em relação
às medidas tomadas pelas autoridades e indústria no sentido de proteger a
comunidade local;
Desenvolver, com base nessas informações e em cooperação com as comunidades
locais, planos de atendimento para situações de emergência que possam ameaçar a
segurança da coletividade.
Seguindo a perspectiva de suporte e apoio para a tomada de decisão no
planejamento de emergências, muitos sistemas de respostas atualmente têm sido
desenvolvidos com o emprego das tecnologias de geoprocessamento. Aplicações de SIG
têm se destacado em diversas áreas que trabalham com sistemas para o planejamento de
emergências, onde foram desenvolvidos trabalhos junto à Defesa Civil e outros órgãos
institucionais, com simulações complexas em ambientes diversos. Alguns trabalhos
dessa natureza foram aplicados em regiões costeiras, como suporte aos sistemas de
emergências e evacuação em catástrofes naturais, ressaltando-se as atividades de
simulação, evacuação e gerenciamento, conforme destacaram BURROUGH (2001) e
JOHNSON (2000).
SILVA (2007) ressaltou a elaboração de um sistema de resposta apoiado em SIG
desenvolvido em 2001/2002 para a ELETRONUCLEAR, em Angra dos Reis, pela
equipe do GARTA/COPPE, como parte do Planejamento de Emergência Externo (PEE)
para as áreas no entorno da CNAAA, abrangendo as ZPE's 3 e 5. A realização desse
trabalho contribuiu para auxiliar ações junto ao Ministério Público, dentro do processo
de licenciamento ambiental de Angra 2, em atendimento ao Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta (TCAC), para avaliação técnica dos itens considerados críticos
do PEE (Plano de Emergência Externo): mapeamento do fluxo de evacuação das ZPE's
de 3 e 5 Km, considerando o pior cenário previsto no PEE; análise da via principal de
evacuação: BR-101 e das condições de deslocamento. O estudo apresentou como
resultados as seguintes propostas: melhoria das condições de tráfego na BR-101, na Vila
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do Frade; aperfeiçoamento da operacionalização do PEE; melhoria das condições de
abrigagem; e aperfeiçoamento das campanhas de esclarecimento. DUARTE DE
SOUZA (2002b).
Considerando a complexidade das usinas nucleares e sua relevância quanto à
ocorrência de acidentes, bem como os diversos impactos produzidos, após o desastre de
Chernobyl, diferentes modelos e sistemas computacionais foram desenvolvidos com o
objetivo de estimar as consequências de um acidente nuclear e, com a integração de
ferramentas diversificadas, entre elas de modelagem atmosférica e de SIG, ganharam
espaços ao longo dos anos, entre os quais aqueles que mais se destacam são:
RODOS (Real-time On-line DecisiOn Support). PAPAMICHAIL & FRENCH
(2000) e VAN DE WALLE (2008);
PRANA DSS (Decision Support System for the Protection and Rehabilitation of the
Agrosphere after a Nuclear Accident). YATSALO et al. (1998);
MOIRA (MOdel-based computerised system for management support to Identify
optimal Remedial Strategies for Restoring Radionuclide Contaminated Aquatic
Ecosystems and Drainage Areas). APPELGREN et al. (1996) e MONTE et al.
(2009);
ETH-NUKERISK. GHEORGHE & VAMANU (1995).

2.3.1 Caracterização dos Sistemas de Informação Geográfica
O que é um SIG? Consiste num sistema que é baseado na interação software,
hardware, pessoas e informações espaciais. Propiciam a criação, edição, pesquisa,
análise e apresentação das informações através de um programa computacional e mapas.
Os SIG correspondem às ferramentas computacionais de geoprocessamento que,
de acordo com CÂMARA et al. (2005), permitem a realização de “análises complexas,
ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados”. Na
visão de ARONOFF (1989), os SIG são projetados para a entrada, gerenciamento
(armazenamento e recuperação), análise e saída de dados e devem ser utilizados em
estudos nos quais a localização geográfica seja uma questão fundamental na análise,
apresentando potencial para serem utilizados nas mais diversas aplicações (Tabela 2).
BURROUGH & MCDONNELL (1998) consideraram que os SIG não apresentam
apenas a função de manipulação de dados geográficos, mas os dados estruturados
também representam um modelo do mundo real.
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Tabela 2. Objetivos e principais aplicações dos SIG. Adaptado de FRANCISCO et al. (2011).
Finalidade

Objetivo

Projetos

Definição das características do projeto

Modelagem

Delimitação de zoneamentos e
estabelecimento de normas e diretrizes de
uso
Estudo da concentração de poluentes

Gerenciamento

Gestão de serviços e de recursos naturais

Banco de Dados

Armazenamento e recuperação de dados
Identificação de locais susceptíveis à
ocorrência de um determinado evento ou
fenômeno
Acompanhamento da evolução dos
fenômenos através da comparação de
mapeamentos sucessivos no tempo

Planejamento
territorial

Avaliação de
riscos e potenciais
Monitoramento

Logístico

Identificação de pontos e rotas

Área de aplicação
Projeto de loteamentos
Projeto de irrigação
Elaboração de planos de manejo de
unidades de conservação; Elaboração
de planos diretores municipais
Modelagem de processos industriais
Gerenciamento de serviços de
utilidade pública
Gerenciamento costeiro
Cadastro urbano e rural
Elaboração de mapas de risco
Elaboração de mapas de potencial
Monitoramento da cobertura florestal
Monitoramento da expansão urbana
Definição
da
melhor
rota;
Identificação
de
locais
para
implantação de atividades econômicas

FRANCISCO et al. (2011) enfatizaram que as múltiplas operações apresentadas
por um SIG podem ser classificadas em três grupos, de acordo com o fim a que se
destinam:
• Gerenciamento de banco de dados geográficos: armazenamento, integração e
recuperação de dados de diferentes fontes, formatos e temas dispostos em um único
banco de dados;
• Análises espaciais: a partir de um banco de dados geográficos, são efetuadas
combinações e cruzamentos de dados por meio de operações geométricas e
topológicas, cujo resultado é a geração de novos dados;
• Produção cartográfica: operação de edição e configuração da representação gráfica
dos dados visando a visualização através da tela ou na forma de mapas.

2.3.1.1

Estrutura de Dados Geográficos no SIG
BARBOSA (1997) avaliou que os dados geográficos descrevem os objetos do

mundo real, a partir dos seguintes aspectos:
• Localização geográfica: posição em relação a um sistema de coordenadas
conhecidas;
• Relacionamentos espaciais ou topológicos: relações espaciais com outros objetos;
• Atributos temáticos: propriedades medidas ou observadas.
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De acordo com FRANCISCO et al. (2011), com base no tratamento e na análise
de um banco de dados geográfico, são produzidas as informações geográficas. Num
SIG, os dados geográficos são estruturados em planos de informação ou camadas. Estas,
quando referenciadas geograficamente - daí o termo georreferenciado - a um sistema de
coordenadas terrestres (topográfica, geográfica, geodésica ou cartesiana), podem ser
sobrepostas
repostas umas às outras e fazer a representação do mundo real (Figura
(Figura 9). Para que
ocorra a sobreposição correta entre as camadas, é necessário que elas possuam: projeção
cartográfica, sistema de coordenadas e um sistema geodésico (datum) comuns.

Figura 9. Representação do mundo real a partir do SIG.
Um SIG trabalha com níveis temáticos de dados espaciais, conforme
apresentado na Figura 10.. Esses níveis são compostos por uma coleção de elementos
geográficos, também denominados de entes ou entidades espaciais
espaciais ou objetos,
relacionados a um único tema ou a uma classe de informação.
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Figura 10. Disposição dos dados no SIG, como camadas ou planos de informação.
Os elementos geográficos, por sua vez, são representados em três formas
básicas, de acordo com a Figura 11.

Figura 11. Representação dos elementos geográficos num SIG.
Os elementos geográficos representam e descrevem os eventos e os fenômenos
do mundo real através de duas componentes principais (Figura 12):
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Figura 12.. Representação da estrutura dos dados em um sistema SIG.
• Gráfica ou espacial: descreve a localização registrada em coordenadas geográficas
(1), coordenadas de projeção ou retangulares com uma origem local, a geometria
contendo informações sobre área, perímetro e forma (2); e a topologia (3);
(3)
• Não-gráfica ou não-espacial,
espacial, ou alfanumérica:
alfanumé
descreve os atributos temáticos e
temporais, representados na forma de uma tabela estruturada ou de um banco de
dados convencional.
Os dados alfanuméricos se relacionam com a componente gráfica através de
identificadores comuns, denominados
denomin
geocódigos.
s. A organização dos atributos é feita
de acordo com técnicas convencionais de banco de dados. A maior parte dos SIG utiliza
o modelo relacional, baseado na estruturação dos dados em tabelas,
s, onde cada linha ou
registro corresponde a um elemento geográfico representado graficamente na camada.
As colunas ou campos correspondem aos atributos dos elementos.

2.3.1.2

Modelagem de Dados no SIG

A adoção de um SIG como ferramenta de tratamento e análise de dados em um
projeto dispõe de passos importantes para a sua composição. O primeiro passo é a
geração de um modelo de análise que represente o objeto de estudo e que seja baseado
no objetivo do projeto. Tal modelo deve conter os seguintes elementos:
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• Base de dados: a componente gráfica e os seus atributos devem ser definidos para se
alcançar o objetivo proposto. Nesta etapa devem ser identificadas as propriedades
cartográficas dos dados (escala, projeção, datum), o modelo geométrico de
representação (vetor ou raster), a unidade territorial de integração dos dados (ou
análise de dados), as fontes disponíveis e os métodos de coleta dos dados;
• Processamento: devem ser especificadas as operações de tratamento e análise da base
de dados, onde o tratamento, a montagem e preparação incluem as seguintes
operações: conversão dos dados para o formato digital (digitalização), adequação da
base de dados às propriedades cartográficas, construção das tabelas de atributos e
especificação dos geocódigos. Com a base de dados preparada, o processamento
seguinte consiste em operações de análise que visam atingir o objetivo do projeto;
• Resultados: durante o

processamento dos dados são

gerados

resultados

intermediários e, sobre estes, novas operações são executadas até atingir o resultado
final. Os produtos intermediário e final devem ser definidos no modelo de análise.
Um modelo de análise de dados (Figura 13) inclui análises estruturadas e
orientação ao objeto e é composto por três fases interdependentes e distintas: abstração
do mundo real, definição do modelo conceitual e elaboração do modelo físico.
DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO

IDENTIFICAÇÃO DA
SITUAÇÃO REAL

INTEGRAÇÃO
DESENVOLVEDOR/USUÁRIO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

ABSTRAÇÃO DO
MUNDO REAL

ANÁLISE DO PROBLEMA

MODELO CONCEITUAL

PROJETO
DO
SISTEMA

ANÁLISE DO MODELO CONCEITUAL

MODELO FÍSICO

IMPLEMENTAÇÃO

ANÁLISE DO MODELO FÍSICO

APLICATIVO

Figura 13. Exemplo de um modelo de análise de dados em SIG. (ARAÚJO, 2003).
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2.3.1.3 Estrutura Funcional dos SIG
O principal objetivo do SIG, segundo destacou SILVA (2007), é a geração de
informações espaciais em forma de mapas, tabelas, relatórios, estatísticas e gráficos.
Neste sentido, o sistema apresenta uma estrutura que possui características funcionais,
conforme mostra a Figura 14.

Figura 14. Características funcionais de um SIG. Adaptado de SILVA (2007).
De uma maneira geral, a concepção de um SIG engloba um ciclo que interage
entre si (Figura 15) e, associado a outros fatores durante o processo de sua composição,
auxilia no processo de tomada de decisão.

Figura 15. Ciclo do processo que ocorre no SIG, demonstrando a integração das ações
desenvolvidas pelo sistema.
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Através da gestão combinada de diversas bases de dados, emergiu o conceito de
sistema informatizado capaz de garantir a sua síntese, gestão, carregamento em um
banco de dados, armazenamento, consulta e atualização, entre outras funções. Além
disso, um SIG possui outras particularidades:
A capacidade de gerir e tratar as relações espaciais entre objetos ou fenômenos no
espaço terrestre, implicando a existência de funções de análise espacial e de síntese
no apoio à tomada de decisão;
A capacidade de tratamento das propriedades dos objetos geográficos (informações
geográficas) e seus aspectos geométricos e topológicos;
A representação do espaço e suas componentes, sob a forma de carta, mapa ou
planta, o que implica a disponibilidade de funções de mapeamento e produção
cartográfica.
PEUQUET e MARBLE (1990) consideraram que um SIG possui funções de
integração que incluem:
Um subsistema para a entrada dos dados, o qual realiza a aquisição dos dados
espaciais provenientes de mapas existentes, sensores remotos, etc;
Um subsistema de armazenamento e recuperação que organiza e estrutura os dados
espaciais de forma a poderem ser extraídos por quem o utiliza para subsequente
análise, permitindo atualizações e correções de forma rápida e rigorosa;
Um subsistema de manipulação e análise que realiza várias tarefas simultaneamente,
como alterar a forma dos dados de acordo com regras definidas pelo usuário, ou
produzir estimativas de parâmetros para modelos de simulação ou otimização do
espaço-tempo; e
Um subsistema de representação da informação, capaz de apresentar a totalidade ou
parte da base de dados, e ainda os resultados de modelos de análise espacial em
forma de tabela ou mapa.
Um SIG possui muitas aplicações no planejamento de ações para emergências e
especialmente no estudo em questão. Constitui-se numa ferramenta computacional de
análise que permite a representação dos objetos geográficos (vias, limites de
municípios, edificações, etc.) da superfície terrestre de maneira simplificada por meio
da utilização de formas geométricas (pontos, linhas e polígonos). Neste sentido, um SIG
armazena a geometria e os atributos dos dados em um ou mais banco de dados, onde os
mesmos são georreferenciados.
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A interface que esse sistema permite gerar através da composição de bancos de
dados pode proporcionar uma variedade de aplicações e tem levado a diferentes formas
de caracterização de um SIG. Desta maneira, o tipo de tarefa (inventário, avaliação,
gerenciamento, etc.), a área ou domínio da aplicação (ambiental, socioeconômicas, etc.),
o nível de decisão (tático, gerencial ou operacional), o tamanho e escala da área
estudada (pequena, média ou grande), além do tipo de organização (pública, privada ou
filantrópica) podem ser usados para categorizar um SIG.
A proliferação de ferramentas com tais características produziram ao longo do
tempo um conjunto de sistemas específicos que determina um caráter multidisciplinar
atribuído ao SIG, e pelo qual se constitui numa metodologia de aplicações voltadas a
estudos de natureza diversificada, conforme demonstra a Figura 16.

Figura 16. Exemplo dos vários tipos de informações que podem integrar um SIG.

2.4. Termo-Fonte
De acordo com NRC (2012), o termo-fonte constitui tipos e quantidades de
material radioativo ou perigoso que pode ser liberado para o ambiente após um acidente.
Para a HEALTH PHYSICS SOCIETY (2012) o termo-fonte significa os tipos,
quantidades e formas químicas dos radionuclídeos que abrangem a fonte potencial de
exposição à radioatividade.
IRSN (2012) destacou que termos-fonte são calculados para designar típicas
liberações ambientais de substâncias radioativas que são também a base para as
condições de diversos acidentes postulados para instalações nucleares. São ainda usados
para definir os procedimentos de proteção às populações humanas. Ao longo dos
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últimos anos, a avaliação do termo-fonte para reatores de água pressurizada (PWR) tem
sido alvo de estudos complementares no IRSN.
O termo-fonte, conforme avaliou PORFÍRIO (1996), representa o inventário
radioativo localizado em um sistema, equipamento ou componente, o qual serve como
referência para avaliar os aspectos de segurança em diferentes condições de operação do
reator analisado. Representa também uma das bases de projeto mais importantes para o
estudo da performance da instalação, distribuição dos produtos de fissão nos sistemas
do reator e no meio ambiente, em caso de acidentes. Sabendo-se o termo-fonte, existe a
possibilidade de modelar a dispersão dos radionuclídeos, calcular as concentrações e as
doses de radiação, bem como fazer a espacialização das áreas e ambientes atingidos.
Para MAZZILLI et al. (2011), o termo-fonte é a descrição da liberação de
radionuclídeos no meio ambiente, a qual inclui o conhecimento do tipo de radionuclídeo
e sua forma físico-química, bem como a quantidade liberada por unidade de tempo e a
configuração geométrica da descarga.
HAEA (2006) avaliou que, para o caso de um acidente com liberação radioativa,
o termo-fonte consiste das seguintes informações:
•

A composição de isótopos radioativos liberados,

•

A atividade dos isótopos radioativos liberados,

•

O tempo de início da liberação,

•

A duração da liberação,

•

A altura efetiva da liberação.
A IAEA (2009) determinou que antes de uma usina nuclear ser operada, deverá

ser feita a avaliação dos termos-fonte para os estados operacionais normais e deve
incluir todos os radionuclídeos que, devido a descargas líquidas ou gasosas, podem ter
uma contribuição significativa para o cálculo das doses.

2.4.1. Natureza da avaliação de Termos-Fonte
A IAEA (2009) enfatizou que para a avaliação do termo-fonte é necessário
conhecer suas fontes de radiação, no intuito de estimar os estoques de radionuclídeos
existentes na usina nuclear, bem como os mecanismos por meio dos quais o material
radioativo pode ser transmitido através da planta e liberado para o meio ambiente.
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2.4.1.1. Objetivo da Avaliação de Termos-Fonte
Termos-fonte devem ser avaliados para estados operacionais e condições de
acidentes pelas seguintes razões:
•

Garantir que o projeto seja otimizado;

•

Demonstrar que o projeto assegura que os requisitos para proteção de radiação,
incluindo restrições de doses, sejam atendidas;

•

Proporcionar uma base para as medidas de emergência de planejamento que são
necessárias para proteger o público na vizinhança do reator;

•

Demonstrar que a qualificação do equipamento necessário para sobreviver a
acidentes de concepção de base, incluindo os instrumentos e sistemas de tratamento
de gás, seja adequado.
Além disso, o termo-fonte pode ser avaliado também como suporte de software

para uso no planejamento de emergência que emprega termos-fonte teóricos,
relacionados com os danos à planta e visando fornecer uma indicação de que medidas
de emergência são necessárias. Isto permite que decisões sejam tomadas com
antecedência e possam ser feitas antes das medições dos níveis de atividade de material
radioativo liberado para o exterior da planta.
2.4.1.2. Entendimento do Termo-Fonte de um Reator Nuclear
O processo de nascimento ou produção de nêutrons dentro de um reator nuclear
é ocasionado pela chamada reação de fissão. Neste processo, um nêutron interage com
um núcleo pesado (como o U235), gerando em média 2,4 nêutrons, dois grandes
fragmentos (produtos de fissão) e liberação de energia considerável. Esses produtos de
fissão são gerados em quantidades consideráveis num reator nuclear e são bastante
diversificados. A formação dos produtos de fissão no núcleo do reator é uma função
crescente do nível de potência na qual o reator opera, do tempo de exposição do
combustível, grau de enriquecimento, do fluxo de nêutrons e consequentemente da
energia total produzida pelo combustível e, portanto, um problema bastante complexo.
Além disso, os fragmentos de fissão podem ter número de massa entre 72 e 160
e podem ser divididos em dois grupos: o grupo dos fragmentos leves com número de
massa entre 80 e 110 e o grupo dos fragmentos pesados, com número de massa entre
125 e 155. (BENEDICT et al., 1981).
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Cerca de 80 fragmentos de fissão produzem cadeias de decaimento radioativo
características, resultando em sucessivas emissões de partículas betas. Esse decaimento
é a forma mais predominante de emissão de partículas betas, seguidas pela emissão de
um ou mais raios gamas. Devido a essas emissões, por volta de 200 diferentes produtos
de fissão passam a existir em um reator nuclear.
Os produtos de fissão são gerados em uma quantidade específica para cada
núcleo pesado fissionado, ou seja, existe uma probabilidade de formação de um dado
nuclídeo na fissão. Essa probabilidade de formação é denominada "yield de fissão" ou
simplesmente "yield". O yield é a função do núcleo a ser fissionado e da energia do
nêutron incidente, expresso sempre pela percentagem de ocorrência desses nuclídeos
pelo seu número de massa.
O regime operacional intermitente ou variável de um reator nuclear, como vimos
anteriormente, influencia diretamente no "burnup" (taxa de queima do combustível),
que gera os produtos de fissão. Um dos códigos mais utilizados para o cálculo de
combustível irradiado é o código ORIGEN, desenvolvido por BELL (1973) e que utiliza
uma rotina de matriz exponencial elaborada por Bell e Aams.
Entretanto, para fins de emergência, um cálculo simplificado dos produtos de
fissão gerados em um reator e presentes no combustível irradiado pode ser feito
considerando uma taxa média de burnup constante, como veremos adiante, e a liberação
apenas dos radionuclídeos voláteis ou com baixa temperatura de fusão (<200º C).
Os produtos de fissão podem ser divididos em sete categorias:
1. Gases Nobres (Kr e Xe): Por serem inertes quimicamente e seu estado físico gasoso,
os nuclídeos desse grupo estão entre os que escapam mais rapidamente do combustível
em um acidente para um reator com perda de refrigeração;
2. Halogênios (Br e I): Destaca-se o Iodo, devido aos seus isótopos serem importantes
contribuidores da exposição de pessoal. Os halogênios escapam do combustível na
forma gasosa por serem altamente voláteis, constituindo também uma grande fração dos
produtos de fissão em caso de acidente para um reator com perda de refrigeração;
3. Metais Alcalinos (Rb e Cs): Apenas dois metais alcalinos são formados em
quantidades significativas como produtos de fissão, o Rubídio-Rb e o Césio-Cs, tendo o
césio maior importância por causa do seu yield de fissão e meia-vida. Césio e rubídio
escapam do combustível pelo processo de difusão atômica na forma de íons;
4. Calcogênios (Te e Se): Existem vários outros produtos de fissão nesse grupo,
entretanto os que mais se destacam são os isótopos do Telúrio (Te), por terem yield de
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fissão muito grande, meias-vidas longas, importantes produtos de decaimento (como o
Iodo) e serem contribuidores em potencial dos produtos de fissão que possuem meiasvidas longas. Entretanto, a temperatura de fusão é ELEVADA;
5. Alcalinos Terrosos (Sr e Ba): Os nuclídeos Estrôncio-Sr e Bário-Ba são classificados
como os mais importantes alcalinos terrosos gerados na fissão, geralmente eles reagem
com o oxigênio do combustível e formam óxidos bastante estáveis, e nessa forma são
liberados do combustível em pequenas quantidades;
6. Metais Nobres (Ru, Mo, Rh, Tc e Ag): Os nuclídeos classificados como metais
nobres podem, assim como as terras raras, formar óxidos e serem liberados do
combustível nessa forma. Entretanto, possuem alto ponto de fusão e baixa probabilidade
de serem liberados em caso de acidente;
7. Terras Raras (Ce, Pr, La, Y, Zr e Nb): Os nuclídeos conhecidos como terras raras
possuem baixa volatilidade e grande estabilidade química quando na forma de óxido.
São liberados do combustível em quantidades muito pequenas e pouco provável de
serem liberados para o meio ambiente devido a um acidente de perda de refrigerante.
Ressalta-se que em média, cada fissão de um átomo de U235 gera cerca de 200
MeV de energia, equivalente a 3.04487×10-11 J.
Para fazer uma análise dos produtos de fissão sob o ponto de vista da
transmutação nuclear é necessário um tratamento matemático do processo físico, com a
finalidade de descrever os aspectos envolvidos na reação de fissão. Esse tratamento
matemático baseia-se na produção e destruição dos produtos de fissão gerados no
combustível de um reator nuclear durante a operação. A equação de balanço radioativo
(produção e destruição) para cada produto de fissão (radionuclídeo Ni) é dada então pela
equação a seguir.

dNi
+ λ iNi − Yieldi * Fissionrat e = 0
dt

(9)

Com a seguinte condição inicial

Ni(0) = 0
Onde Ni é o número de átomos do radionuclídeo i no tempo t, λi a constante de
decaimento do radionuclídeo i dada em 1 sobre segundo (1/s), Yieldi a fração de geração
do radionuclídeo i por fissão e FissionRate a taxa de fissão do U235 (função do burnup
do reator) - considerado a constante nessa avaliação, dada em fissões por segundo.
Ressalta-se que a equação mostrada acima tem solução analítica.
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Para o caso exemplo foi considerada uma geração de energia por fissão de
((190.MeV*1000000eV/MeV)/(0.624*1012eV/Erg))/(1*107Erg/J). A taxa de fissão
anual pode então ser calculada pela equação abaixo onde Y é a potência elétrica do
reator em MWe elétrico de energia e considerando um rendimento típico de 32,5%
durante um ano ou seja:
Taxa de fissão anual =
(Y/(0.325))*(10000000(J/s)/MWe)*(3600*24*365s/ano)/(3.04487×10-11J/fissão)
Os valores de Yield, meia-vida e temperatura de fusão para os radionuclídeos de
baixo ponto de fusão estão representados nas Tabelas 3 e 4 e Figuras 17 e 18,
respectivamente.
Tabela 3. Dados sobre os radionuclídeos de meia-vida curta.
Radionuclídeos de
meia-vida curta
(produto de fissão)
Rb86
Sr89
Y90
Y91
Zr95
Nb95m
Nb95
Ru103
Rh103m
Rh106
Ag110
Ag111
Cd115m
Sn117m
Sn123
Sn125
Sb124
Sb126m
Sb126
Te123m
Te125m
Te127m
Te127
Te129m
Te129
I131
Xe131m

Yield (%)
2.02
4.79
5.7
5.84
6.27
6.27
6.27
3.
3.
0.380
0.02
0.0192
0.0104
0.0210
0.0110
0.0173
0.0210
0.0220
0.044
0.044
0.0173
0.130
0.130
0.8
0.8
2.93
2.93

Meia-vida
(dias)
18.66
50.5
64./24.
58.51
63.98
90./24.
35.15
39.28
56.12/(60.*24.)
30./(3600*24)
24.4/(3600*24)
7.5
43.
14.
125.
9.4
60.4
19.0/(60*24)
12.5
117.
58.
109.
9.4/24
34.1
68.7/(60*24)
8.05
11.8

Temperatura
de Fusão ºC
705
1357
1357
3337
4325
4842
4842
4227
3667
3667
2163
2163
770
2722
2722
2722
1625
1625
1625
1012
1012
1012
1012
1012
1012
183
-108.2
Continua...
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Continuação da Tabela 3
Radionuclídeos de
meia-vida curta
(produto de fissão)
Xe133
Cs136
Ba137m
Ba140
La140
Ce141
Pr143
Pr144
Nd147
Pm148m
Pm148
Eu156
Tb160

Bq

I131

Xe131m

Yield (%)
6.61
6.47
6.15
6.44
6.44
6.40
5.73
5.62
2.36
1.71
1.71
0.0140
0.000390

Meia-vida
(dias)

Temperatura
de Fusão ºC

5.27
13.7
2.554/(60*24)
12.8
40.22/24.
32.5
13.59
17.27/(60*24)
11.06
41.8
5.4
15.4
72.1

-108.2
686
1634
1634
3370
2470
3017
3017
3111
3200
3200
1430
2470

Xe133

2 1018

1 1018

5 1017

2 1017

1 1017

50

100

150

200

250

300

350

t dias

Figura 17. Gráfico demonstrativo sobre as atividades de alguns dos radionuclídeos de
meia vida-curta gerados na fissão e de baixo ponto de fusão, evidenciando
que atinge o regime permanente em dado instante (<100 dias).
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Tabela 4. Dados sobre os radionuclídeos de meia-vida longa.
Radionuclídeos de
Meia-vida Temperatura
meia-vida longa Yield (%)
(anos)
de Fusão ºC
(produto de fissão)
-4
H3
1.3*10
12.4
100
Se79
0.056
6.5*104
657
Kr85
1.30
10.76
-153.4
Sr90
5.77
27.7
1357
6
Zr93
6.45/2
1.5*10
4325
Nb93m
6.45/2
13.6
4842
5
Tc99
6.06
2.12*10
3927
Ru106
0.380
368./365
4227
6
Pd107
0.190
7.*10
3112
Ag110m
0.02
255./365.
2163
Cd113m
0.0314
13.6
770
Sn119m
0.012
250./365.
2722
Sn126
0.0440
105
2722
Sb125
0.0210
2.71
1625
I129
0.80,
1.7*107
183
Cs134
8.06
2.046
686
Cs135
6.41
3.0*106
686
Cs137
6.15
30.
686
Ce144
5.62
284./365.
3470
Pm147
2.36
4.4
3200
Sm151
0.440
87.
1670
Eu152
0.281
12.7
1430
Eu154
0.077
16.
1430

Bq

H3

Kr85

I129

1016
1014
1012
1010

50

100

150

200

250

300

350

t dias

Figura 18. Gráfico demonstrativo sobre as atividades dos radionuclídeos de meia vidalonga, evidenciando o seu crescimento ao longo do tempo sem atingir o
regime permanente mesmo após um ano.
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2.5. Radionuclídeos no Meio Ambiente e Seu Comportamento
De acordo com MAZZILLI et al. (2011), os radionuclídeos liberados para o
meio ambiente percorrem diversos caminhos, por meio de vias preferenciais de
transferência, até chegarem ao homem. Este movimento pode ser descrito
matematicamente através de modelos de compartimento.
Quando os radionuclídeos são liberados no meio ambiente, o material se
dispersa pelo meio abiótico. Os compartimentos que recebem o material e que podem
eventualmente concentrar quantidades consideráveis do radionuclídeo podem ser
constituídos de organismos vivos ou materiais inertes e as quantidades acumuladas em
cada compartimento dependem da importância dos processos de transportes envolvidos,
conforme demonstra a Figura 19.
Termo
Fonte
dispersão

dispersão

deposição

Solo e
Sedimento
Sedimento

Ar
ressuspensão

inalação

inalação

deposição

Herbívoros

ingestão

Carnívoros

desorção e
ressuspensão

Água
deposição e sorção

ingestão e sorção

sorção

assimilação

ingestão

excreção,
mortalidade, etc

Plantas

lixiviação,
mortalidade, etc

excreção,
mortalidade, etc

decaimento

ressuspensão
e desorção

Sorvedouro

lixiviação,
decaimento físico, etc

ingestão

Detritos
excreção, etc

Detritos da
Cadeia
Alimentar

Figura 19. Transporte dos radionuclídeos nos ecossistemas. MAZZILLI et al. (2011).
MAZZILLI et al. (2011) descreveram que a maior parte das descargas
radioativas ocorre na forma de material dissolvido ou em suspensão nos efluentes
líquidos, ou ainda em gases e particulados em efluentes gasosos. O material que entra
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num corpo d'água ou corrente de ar é imediatamente sujeito a um processo de
turbulência e difusão molecular que causa a sua dispersão.
O efeito geral da dispersão é a redução da concentração do radionuclídeo no ar
ou na água com a distância do ponto de descarga. A extensão e a rapidez com que este
material se dispersa variam com o grau de turbulência do meio aéreo ou aquático. Neste
sentido, os radionuclídeos no ar ou na água são então sujeitos ao fenômeno de
deposição, o que inclui a sedimentação gravitacional, arraste por precipitação,
impactação e adsorção ou troca química. A sedimentação gravitacional de partículas em
suspensão torna-se relevante para partículas com diâmetro superior a 20µm. O arraste
por precipitação ocorre quando os particulados são lavados da atmosfera por cristais de
gelo ou gotículas de água. A impactação é o processo pelo qual as partículas em
suspensão no ar ou na água colidem com um objeto sólido, enquanto que a corrente é
desviada pelo objeto. Com a sedimentação gravitacional, a importância deste processo
também aumenta com o tamanho da partícula. A adsorção ou troca química é um
processo bem mais complexo, pois depende das propriedades físico-químicas do
radionuclídeo, bem como da superfície onde a troca ou adsorção ocorrem.
Por outro lado, quando o ar ou a água contaminada por radionuclídeos entra em
contato com um material sólido como rocha, sedimento em suspensão, vegetação ou
plâncton, as partículas apresentam alta probabilidade de serem adsorvidas pela
superfície desses materiais.
No geral, os materiais sólidos acumulam a maioria dos radionuclídeos, de forma
que a sua concentração no equilíbrio é consideravelmente maior do que no meio
aquático ou gasoso circundante. A adsorção costuma se elevar com o aumento da área
superficial por unidade de massa ou volume e, na superfície de um sólido, processa-se
rapidamente. Entretanto, se o meio aquático ou atmosférico é continuamente
reabastecido e contém concentrações significativas de radionuclídeos durante um longo
período de tempo, suas superfícies irão acumular radionuclídeos e sua concentração
aumentará durante um período de tempo mais prolongado.
Contudo, o aumento ou decréscimo de radioatividade durante certo período de
tempo em determinada superfície dependerá da relação entre sua entrada e saída. De tal
modo, a razão de entrada poderá aumentar:
- Com a concentração do radionuclídeo no meio;
- Com a extensão da superfície em contato com o meio;
- A razão com a qual o meio em contato com a superfície é renovado;
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- Com a diminuição da concentração de íons competitivos presentes no meio;
- Diversos outros fatores.
Por outro lado, as perdas de radionuclídeos são causadas por fenômenos
diversos, como o decaimento físico, lixiviação, ressuspensão ou redistribuição espacial
da superfície absorvente.
Um processo de deposição importante que remove radioatividade da atmosfera é
a precipitação por arraste, a qual pode ocorrer na forma de "rainout" - partículas de
tamanho inferior a submicron atuam como um núcleo de condensação, em cuja
superfície o vapor de água se condensa formando cristais de gelo que crescem em massa
até que a ação da gravidade possa agir sobre elas - e "washout" - partículas, geralmente
maiores do que 1 µm, carregadas por cristais de gelo ou gotas de água. Ao precipitar, as
gotas colidem com partículas de aerossóis que aderem à sua superfície e são levadas
para o solo.
A ressuspensão do solo, sedimento ou material orgânico constitui outro processo
de transporte que pode ocorrer em várias situações.
Radionuclídeos encontrados em compartimentos abióticos do ecossistema
podem se concentrar nas plantas, base da cadeia alimentar, por assimilação do solo,
deposição do ar ou adsorção da água no caso de plantas aquáticas.
O transporte do material radioativo das plantas para os herbívoros ocorre por
ingestão. Os herbívoros ingerem, também, radionuclídeos associados ao solo ou
sedimento. A inalação de aerossóis constitui uma alternativa adicional de assimilação de
radionuclídeos pelos animais. A inalação pode se tornar mais importante do que a
ingestão nos casos de radionuclídeos insolúveis em ambientes áridos e poeirentos.
Os radionuclídeos presentes nos tecidos dos herbívoros podem ser ingeridos
pelos carnívoros através da predação. Cada etapa da cadeia alimentar fornece uma
forma de discriminação, uma vez que cada radionuclídeo se concentra fisiologicamente
num determinado tecido, dependendo de suas propriedades físico-químicas.
A morte de plantas e animais, além de suas secreções e excretas, transporta os
radionuclídeos para os reservatórios de detritos orgânicos, que funcionam como um
reservatório significativo de material radioativo que pode reciclar através de
compartimentos bióticos por meio da cadeia alimentar dos detritos. A mineralização dos
detritos, realizada por microrganismos, libera os radionuclídeos no solo ou sedimento,
tornando-os novamente disponíveis por meio da cadeia alimentar ou da inalação do
material ressuspenso no ar.
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Considerando o transporte atmosférico dos radionuclídeos (Figura 20), há a
ocorrência do mesmo em diversos ambientes, entre os quais se destacam:
- Nas águas superficiais (rios, estuários, águas costeiras, pequenos e grandes lagos);
- Nas águas subterrâneas;
- Na cadeia alimentar: terrestre (solo, vegetação, alimentos consumidos pelo homem,
alimento animal, leite, carne, fauna e flora) e aquática (peixes).
Termo-Fonte

liberação
atmosférica

Processo de
Meio de Contaminação
Contaminação (vias de transferência)

dispersão

Modo de
Exposição

contaminação

inalação

solo

irradiação
externa

Hábitos

Dose

ocupação

deposição
vegetação

homem

leite

animal

ingestão

consumo

carne

Figura 20. Transporte atmosférico de radionuclídeos. MAZZILLI et al. (2011).
HEILBRON FILHO et al. (2006), cujas abordagens neste item são
fundamentadas, consideraram o desenvolvimento de modelos conceituais como uma das
fases mais importantes no processo de avaliação de segurança, onde diversos cenários
hipotéticos são utilizados para avaliar o desempenho de uma instalação de deposição de
rejeitos radioativos com relação a um conjunto de objetivos de desempenho (i.e., dose
radiológica no ser humano). De tal modo, através de modelos conceituais é possível
descrever como os radionuclídeos são transportados para a geosfera e na biosfera, e
quais os caminhos de exposição que levam à contaminação ambiental e/ou dose nos
seres humanos (Figura 21).
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Termo-Fonte

Transporte
Aéreo

Transporte de
Água de
Superfície

Transporte de
Água
Subterrânea

Biosfera

Dose

Figura 21. Exemplo de modelo conceitual na liberação, transporte e exposição de
Radionuclídeos. HEILBRON FILHO et al. (2006).
HEILBRON FILHO et al. (2006) enfatizaram ainda sobre a existência de tipos
de liberações que podem ocorrer através da emissão de radionuclídeos, influenciadas
pelos diversos mecanismos existentes e que atingem os mais variados ambientes:
formas líquida, sólida e gasosa (Figura 22).
Liberação
no Estado:

Mecanismo de
Liberação:
Advecção / Difusão

Líquido

Advecção / Difusão

Difusão

Gasoso

Advecção / Difusão

Meio Receptor
Primário
Solos/Água
Subterrânea
Região Superficial
dos Solos

Solos/Água
Subterrânea

Ar

Animais que cavam o solo
Absorção por plantas

Sólido

Região Superficial
dos Solos

Ressuspensão
Ar

Erosão, Escoamento Superficial (runoff)
Água de Superfície

Figura 22. Modelo conceitual sobre os tipos de liberações de radionuclídeos.
HEILBRON FILHO et al. (2006).
A elaboração de modelos conceituais demonstra o processo de transporte de
radionuclídeos para o meio ambiente e enfatiza o seu alcance na área de influência da
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fonte emissora, associando os aspectos diversificados que integram o espaço geográfico
e que são potencialmente atingidos a partir de uma emissão nuclear.
Analisando a biosfera como um ambiente heterogêneo, HEILBRON FILHO et
al. (2006) avaliaram sobre a conveniência de dividi-la em subsistemas, considerando as
descontinuidades significativas existentes em suas propriedades (no ar, água, solo e
sedimentos, plantas, animais e nos seres humanos). Assim, quando liberados para o ar,
água, solo e sedimentos, os radionuclídeos são absorvidos por plantas, animais e seres
humanos. Neste sentido, a Figura 23 mostra um modelo conceitual genérico para a
biosfera, onde são identificadas as interações de plantas, animais e seres humanos com o
meio ambiente. As plantas e os animais são parte da cadeia alimentar para os seres
humanos e constituem-se como veículos de transporte de radionuclídeos que, por meio
do processo de ingestão, atingem os seres humanos.
Solos de
Superfície

Ar e Água

Sedimentos

Senescência

Senescência

Inalação, Ingestão, Imersão, Deposição

Animais
Aquáticos

Plantas
Aquáticas

Animais
Terrestres

Plantas
Terrestres

Ingestão

Inalação

Ar

Ingestão

Homem

Imersão

Água

Exposição
Externa

Solos de
Superfície

Ingestão

Figura 23. Modelo conceitual com os caminhos de impacto sobre a biosfera.
HEILBRON FILHO et al. (2006).
Conforme observaram HEILBRON FILHO et al. (2006), liberações líquidas
ocorrem quando as embalagens dos rejeitos e as barreiras de engenharia não mais
servirem como impedimentos à água que entra em contato com o rejeito, os
radionuclídeos podem ser lixiviados e liberados na água e transportados por advecção,
dispersão e difusão. Se as unidades de deposição estiverem localizadas acima do lençol
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freático, as liberações ocorrerão na zona não-saturada (vadosa) e a água contaminada
migrará para baixo em direção à zona saturada. Se as unidades de deposição estiverem
sob o nível do lençol freático, as liberações ocorrerão diretamente nas águas
subterrâneas. Em climas áridos, a advecção para cima também pode ser um mecanismo
importante de transporte de radionuclídeos através da zona não-saturada acima da
instalação.
Para o caso de emissões gasosas, os radionuclídeos voláteis podem ser liberados
por difusão, tanto na atmosfera como nas águas subterrâneas. A advecção gasosa
também pode liberar radionuclídeos voláteis na atmosfera.
Considerando as liberações sólidas, atividades de escavação do solo por animais
podem trazer radionuclídeos fixados nas partículas sólidas até os solos superficiais.
Com a perda da integridade estrutural da instalação e a erosão da cobertura expondo o
rejeito, dois mecanismos adicionais de liberação de sólidos poderão ser considerados: a
erosão pelo vento, que irá suspender particulados para a atmosfera a partir das
superfícies dos solos e dos rejeitos expostos; e o escoamento superficial (runoff)
induzido pela precipitação e erosão, que irão carrear radionuclídeos até as águas
superficiais. Além disso, a incorporação pelas plantas também pode transportar
quantidades significativas de radionuclídeos para a superfície dos solos, especialmente
após terminado o período de controle institucional. A Figura 24 expõe um modelo
conceitual referente às liberações líquidas.
Termo fonte

Zona
Não Saturada

Águas
Subterrâneas
Águas
Superficiais

ingestão

Ser Humano

Biosfera

cadeia alimentar

Figura 24. Modelo conceitual para liberação líquida. HEILBRON FILHO et al. (2006).
Na Figura 25 é mostrado um modelo conceitual que representa um subsistema
relacionado às liberações atmosféricas de interesse desse trabalho.
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Termo Fonte

Solos
Superficiais

Águas

Emissões
Gasosas

Ressuspensão

Superficiais

Ressuspensão

Volatilização

Ar

Deposição

Deposição
Inalação

Solos
Superficiais /
Águas
Superficiais

Ingestão

Imersão

Animais e
Colheitas

Inalação

Ser Humano

Ingestão

Figura 25. Modelo conceitual para liberações atmosféricas. HEILBRON FILHO et al.
(2006).
Levando-se em conta a emissão de radionuclídeos para o meio ambiente e os
ecossistemas que integram a área de influência do complexo nuclear de Angra dos Reis
e, em especial o espaço geográfico e seus aspectos como elementos que compõem a
dinâmica socioambiental da área, embora o objetivo deste trabalho não incorpore a
avaliação das emissões de radionuclídeos sobre esses elementos, a seguir são
apresentados os ambientes que fazem parte da área de influência da CNAAA e que são
vulneráveis às consequências de um evento acidental.

2.5.1 Consequências Socioambientais
As consequências de um acidente nuclear podem impactar o meio ambiente
natural e antrópico em sua área de influência e ocasionar diversificados danos num raio
de abrangência além do qual estes se localizam, como os de natureza ecológica e
socioambiental, conforme destacaram SILVA et al. (2013). A partir dos prejuízos
gerados ao meio ambiente através do acidente de Chernobyl, FLANARY et al. (2008)
avaliaram que o dano ambiental foi generalizado imediatamente após o acidente,
afetando desde a fauna e a vegetação de rios e lagos, além de todo o caminho para as
águas subterrâneas.
O relatório “Report Of The Un Chernobyl Forum” (IAEA, 2006) identificou que
após o acidente de Chernobyl, a vegetação e os animais nas florestas e zonas de
montanha apresentaram elevada absorção de césio, com a mais alta concentração
registrada encontradas em produtos florestais, devido à persistente reciclagem do césio
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em ecossistemas florestais. Particularmente, essas concentrações foram encontradas em
cogumelos, frutas e caça, e esses níveis elevados têm persistido por muitos anos.
De acordo com o MMA (2008), a possibilidade da ocorrência de poluição
acidental por eventos não previstos, tais como derramamentos, vazamentos, emanações
não controladas, entre outros, é particularmente crítica em vários setores da Zona
Costeira, assim como a contaminação ambiental por lançamentos industriais de gases,
material particulado, efluentes líquidos e rejeitos sólidos. A dimensão regional do risco
ambiental exige medidas de prevenção de acidentes por parte das empresas que operam
em toda a costa brasileira, bem como um monitoramento efetivo da presença de metais
pesados, matéria orgânica e nutrientes nas baías e estuários em setores selecionados do
litoral, considerando que ao longo dos anos vem sendo detectados níveis críticos em
organismos vivos em vários pontos do litoral brasileiro.
O Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil (MMA, 2008)
elencou as principais mudanças na atividade industrial e na infraestrutura básica que
afetaram a zona costeira, ao longo de sua extensão em todo o território nacional,
incluindo-se, além de outros empreendimentos, a construção da usina termonuclear de
Angra II e os estudos para a construção de Angra III na Baía da Ilha Grande.
De tal modo, uma análise das consequências de um eventual acidente integrando
o conjunto de elementos que compõem os ecossistemas existentes na área de estudo
possui relevância quanto à avaliação dos seus impactos no meio ambiente.
2.5.1.1. Meio Natural
2.5.1.1.1. Unidades de Conservação da Natureza
A região de influência da CNAAA constitui-se de diversas áreas de proteção
que, espalhadas ao longo de toda a sua zona costeira, caracteriza um quadro ambiental
com importantes ecossistemas que servem para manter a biodiversidade, a conservação
e preservação dos remanescentes de floresta e fauna que habitam ou frequentam aquele
espaço geográfico.
As áreas de preservação em geral, além de serem protegidas por leis federais,
estaduais e municipais, são de grande importância ecológica, cobertas ou não por
vegetação nativa e que têm como função preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem estar das populações humanas, como por exemplo: as áreas de
nascente, restingas e vegetação situada ao longo dos rios.
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MRS (2006) considerou que existe uma grande variedade de tipos de terras
protegidas a título ambiental, as quais incluem, além dos parques nacionais, reservas
biológicas, florestas nacionais, parques de caça, reservas ecológicas, áreas de relevante
interesse ecológico, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, áreas de interesse
turístico, florestas protetoras da união, além de muitas outras.
Toda a área de abrangência da região de Angra dos Reis, segundo DAVIS et al.
(1997), por possuir alta diversidade e elevado número de espécies endêmicas e/ou
ameaçadas de extinção, está incluída em um dos centros brasileiros de diversidade de
plantas reconhecidos pela WWF - World Wildlife Fund for Nature e IUCN - The World
Conservation Union.
A Tabela 5 apresenta o conjunto de unidades de conservação protegidas por lei
existentes na área de estudo, definidas pelo decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006.
Tabela 5. Ecossistemas criados e protegidos por leis existentes na área de estudo.
Identificação

Ambiente

Criação

Área
de
Proteção
Ambiental Tamoios

Floresta, Restinga e Manguezal

Decreto nº 8.230, de 23/07/1985

Parque Estadual da Ilha
Grande

Floresta, Afloramentos Rochosos,
Vegetação Herbácea, Restingas,
Mangues e Praias

Decreto nº 15.273, de 28/07/1971

Reserva Biológica
Estadual da Praia do Sul

Floresta, Manguezais e Restinga

Parque Estadual Marinho
do Aventureiro

Área Oceânica da Ilha Grande

Decreto Estadual nº 15.983, de
27/11/1990

Estação Ecológica
Tamoios

Floresta

Decreto nº 98.864 - 23/01/1990

Floresta

Decreto nº 68.172 - 04/02/1971
Decreto nº 70.694 - 08/06/1972

Florestas e Manguezais

Decreto nº 9.802 de 12/03/1987

Floresta

Resolução Conama nº 303/2002

de

Parque Nacional da Serra
da Bocaina
Área
de
Proteção
Ambiental
de
Mangaratiba
Área de Preservação
Permanente
Faixa
Marginal
Proteção

de

Manguezais, Dunas, Restinga,
Brejos, Costões Rochosos

Corredores Ecológicos

Floresta

Mosaico de Unidade de
Conservação

Floresta, Manguezais, Restinga,
Afloramentos Rochosos, Herbácea
e Praias

Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica

Floresta

Terra Indígena Guarani
de Bracuí

Vegetação local não caracterizada

Decreto Estadual nº 4.972,
de 02/12/1981

Decreto Estadual nº 2.330, de
08/01/1979 (artigo 6º)
Decreto nº 5.746, de 05/04/2006
Portaria MMA nº 349, de
11/12/2006
UNESCO em 1991
Convênio entre a SEARA e a
FUNAI em fevereiro de 1990

Fonte: RIMA TEBIG (PIR2, 2009).
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Somente na Estação Ecológica de Tamoios/Área de Proteção Ambiental de
Tamoios, encontram-se pequenas ilhas que integram o conjunto de unidades
pertencentes a este ecossistema (Tabela 6).
Tabela 6. Ecossistemas que integram a E.E./APA Tamoios.
Localização
Baía da
Ribeira

Unidade de Conservação
Ilha Araçatiba de Fora, Ilha Araçatiba de Dentro, Ilha do Tucum, Ilha do Tucum de
Dentro, Ilha de Sabacu, Ilha do Pingo d' Água
Ilha de Araraquara, Ilha Jurubaiba, Ilha das Cobras, Ilhote Pequeno, Ilha de

Baía da
Ilha Grande

Araraquarinha, Ilha Zatin, Ilha do Algodão, Ilha do Sandri, Ilha Samambaia, Ilha
dos Búzios, Ilha dos Búzios Pequena, Laje existente entre a Ilha das Cobras e Ilha
dos Búzios Pequena

Fonte: MRS (2006).
O destaque específico sobre esta unidade de conservação é dado devido à sua
importância no contexto regional para a preservação de espécies diversificadas que
habitam este ambiente.
No Estado do Rio de Janeiro em especial, conforme MRS (2006), grande parte
da superfície total da vegetação de Mata Atlântica vem sofrendo diferentes formas de
alteração, principalmente em decorrência da atividade antrópica. No entanto, tem sido
crescente a conscientização da necessidade de conservação e recuperação ambiental
dessas áreas para a própria sobrevivência humana, tendo o governo no ano de 2006 a
responsabilidade por 39 unidades de conservação Federais e Estaduais, o que representa
aproximadamente 5.700 km2 de áreas protegidas, somente no domínio da Mata
Atlântica.
De tal modo, considerando tais ecossistemas e devido à concentração de
unidades de conservação ao longo de toda a extensão da área de estudo (Figura 27), a
partir de qualquer cenário acidental que ocorra na região, muitos desses ecossistemas
podem vir a ser atingidos pelo transporte de radionuclídeos.
2.5.1.1.2. Vegetação
A CNAAA está localizada em região onde predomina a chamada Floresta
Tropical (também conhecida como Floresta Atlântica), cujo nome popularmente
aclamado é a Mata Atlântica, bioma que abrange diversas formações importantes pela
sua biodiversidade. A importância deste ecossistema contrasta com um histórico de
degradação que resultou num conjunto de florestas, representando atualmente menos de
10 % de sua extensão original.
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O município de Angra dos Reis, de acordo com o RIMA TEBIG (PIR2, 2009),
originalmente possuía 99% de sua área recoberta pela Mata Atlântica, mas em 2005 esta
superfície correspondia a apenas 81% de seu tamanho original. O estado de conservação
das florestas é extremamente variável, com os trechos montanhosos apresentando-se
mais preservados e as porções situadas ao nível do mar sendo descaracterizadas e
substituídas por sistemas diversos, decorrentes da ocupação ao longo do tempo. Angra
dos Reis, na visão de CLARE et al. (2009), é a segunda maior área em remanescentes
de Mata Atlântica da região (69.664 ha), abrangendo 87,98% de sua área territorial.
O RIMA TEBIG (PIR2, 2009) destacou que a área de Angra dos Reis encontrase incluída na zona de distribuição da Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa), onde
também predominam as Florestas Submontana e Montana. Ecossistemas associados,
como manguezais, restingas e costões rochosos também são encontrados. MRS (2006)
enfatizou que as matas remanescentes ainda existentes, em geral encontram-se situadas
em áreas onde o relevo dificulta o acesso e sua exploração ou em Unidades de
Conservação, sejam particulares ou federais. A mesma situação é observada também em
seus ecossistemas associados. Portanto, a região da "Costa Verde" significa um dos
maiores núcleos representativos da Mata Atlântica que persistem em todo o estado do
Rio de Janeiro, permanecendo também, embora em diferentes níveis de preservação,
manguezais e restingas, ecossistemas com menor índice de ocorrência.
A avaliação de impactos relacionados à vegetação torna-se importante devido à
sua relevância ambiental, especialmente em função de sua integração com o clima local
e regional, bem como para a fauna e flora, o que confere uma preocupação quanto ao
lançamento de radionuclídeos, considerando que o césio, segundo o “Report Of The Un
Chernobyl Forum” (IAEA, 2006), constitui um importante elemento que afeta tais
ecossistemas, além de outros de igual importância (Figura 27).
2.5.1.1.3. Fauna Terrestre e Aquática
A fauna terrestre da região, segundo MRS (2006), é basicamente composta de
herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna (aves) e mastofauna (mamíferos em geral,
destacando-se: morcegos e roedores). Sua importância num cenário de acidentes
caracteriza a contaminação de espécies predadoras, bem como uma alteração na cadeia
alimentar (Figura 27).
Sobre a fauna aquática, VAZZOLER (1975) destacou que em consequência das
variações sazonais nas condições ambientais marinhas no sul do Brasil, ocorrem
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oscilações espaciais e temporais na distribuição e abundância dos recursos marinhos
vivos da região. Neste sentido, conforme MRS (2006), predominam na região os
mamíferos (quelônios: tartarugas-marinhas; cetáceos: baleias, golfinhos e botos). Já em
relação à ictiofauna, ANJOS (1993) identificou quatro complexos ictiogeográficos que
representam os principais biótopos da baía da Ilha Grande: unidades de Sabacú-PorcosAbraão (ecossistemas do fundo da baía); Drago-Grego (ambientes abertos, tipicamente
oceânicos); Coronel (área de substrato rochoso) e Acaia (boca da baía, com fundo
arenoso e características intermediárias entre os setores internos e externos). O estudo
afirmou a existência de 25 grupos de peixes explotados economicamente na baía, dentre
os quais destacam-se arraias, goete, linguados, pescadas e corvina, que na ocasião deste
estudo perfizeram 86,9% do total das capturas realizadas.
De acordo com MRS (2006), registra-se em toda a região zooplanctions,
ictioplancions, zoobentos, macroinvertebrados terrestres e aquáticos (Decapoda: 9 spp;
Ephemeroptera: 5 spp.; Odonata: 36 spp.; Hemiptera: 19 spp.; Homoptera: 11 spp.;
Coleoptera: 45 spp.; Hymenoptera: 5 spp.; Mecoptera: 1 sp.; Trichoptera: 26 spp.;
Lepidoptera: 15 spp. e Diptera: 70 spp.) e incrustação (grupos de animais e plantas que
crescem em substratos artificiais imersos na água do mar). Sua importância nos
ecossistemas locais está diretamente ligada à cadeia alimentar que abastece o ciclo
natural das espécies existentes. Nesta perspectiva, a análise de consequências danosas
nesses ambientes e espécies poderão ter impactos diretos e indiretos em ecossistemas
integrados, bem como nos seres humanos.
Considerando que na região encontra-se o maior contínuo de Mata Atlântica
remanescente, a faixa de florestas ao longo da Serra do Mar e da Serra Geral que se
estende do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, GALINDO-LEAL e CAMARA (2005)
destacaram que ela abriga as últimas populações viáveis de diversas espécies ameaçadas
de plantas e animais. Ao longo de toda a Mata Atlântica, especialmente no Centro de
Endemismo do Rio de Janeiro, nas maiores altitudes a floresta é substituída por uma
vegetação aberta, conhecida como Campo de Altitude (SAFFORD, 1999). Esses
campos ocorrem acima de 1600 m de altitude no Rio de Janeiro e São Paulo, mas
predominam já acima de 800 m na região sul, do Paraná ao Rio Grande do Sul, onde são
conhecidos como Campos de Cima da Serra (BEHLING & PILLAR, 2006). Essas
formações vegetais são muito ameaçadas e, em muitos lugares, estão sendo substituídas
pela agricultura, pecuária e intensa silvicultura (OVERBECK et al., 2007). São áreas de
alto endemismo, devido à preferência de determinados organismos por hábitats
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especializados, aliados aos mecanismos de isolamento geográfico nestas regiões
(SAFFORD, 1999; BEHLING e PILLAR, 2006) e trabalhos recentes vêm revelando
muitas espécies novas nesses campos (FREITAS 2004, 2007). Inventários recentes de
borboletas das Florestas Ombrófilas Densa e Mista e Campos de Cima da Serra no RS
foram realizados por ISERHARD & ROMANOWSKI (2004) e ISERHARD et al.,
(2010). De um modo geral, o Centro de Endemismo do Rio de Janeiro é a região que
reúne a maior parte do conhecimento sobre Lepidoptera disponível, tanto do ponto de
vista faunístico como ecológico, resultado da concentração de diversos grupos fortes de
pesquisa com Lepidoptera no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Essa região
também concentra a maior parte das espécies de borboletas ameaçadas: 45 das 57
espécies listadas, incluindo três espécies que não são registradas a mais de 60 anos. Se
essa preponderância é resultado de um maior conhecimento, maior destruição, ou
ambos, é uma resposta que ainda não está disponível, mas que certamente mostra que
existe muito a se conhecer nessa supostamente bem conhecida região.
2.5.1.1.4. Recursos Hídricos
A Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (RHBIG), abastecida por
pequenas bacias hidrográficas, possui 1,8 mil km² e está localizada no sul do estado do
Rio de Janeiro, onde abrange os municípios de Angra dos Reis e Parati. No Planalto da
Bocaina, ao norte, nascem as duas maiores bacias hidrográficas da região: Mambucaba
(740 km²) e Bracuí (185 km²), nos municípios de Cunha, São José do Barreiro e
Bananal. A baía da Ilha Grande, ao sul, recebe os rios que drenam toda a sua extensão.
FRANCISCO e OLIVEIRA (2009) avaliaram que o principal uso das águas na
região é para o abastecimento urbano, feito por inúmeras captações em pequenas bacias
hidrográficas. O abastecimento atende cerca de 180 mil habitantes, mas no período de
férias e feriados prolongados, a população aumenta com o fluxo turístico, aumentando a
demanda por água. De acordo com os estudos, o total da demanda hídrica da faixa
continental da RHBIG era de 66 mil m³/dia, considerando a demanda máxima
relacionada ao pico de fluxo turístico. A demanda per capita foi de 470 L/hab. dia,
incluindo-se o consumo das principais atividades econômicas. O maior consumo
correspondeu à população residente, com 35 mil m³/dia, representando 53% do total,
seguido pela população flutuante, com 24 mil m³/dia e 36% do total da demanda. Os
quatro maiores empreendimentos econômicos instalados na região - estaleiro
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BRASFELS, terminal TEBIG da Petrobras, usinas nucleares Angra I e II e o porto de
Angra dos Reis, consumiam 7,6 mil m³/dia, o que representava 11% do total.
Analisando a favorabilidade hidrogeológica da região, o EIA de Angra III
(MRS, 2006) destacou que a área se caracteriza por terrenos de alta declividade, onde o
sistema formado pelas coberturas e pelas rochas cristalinas descarrega suas águas nos
vales dos rios e drenagens locais, sendo de extrema importância para o seu regime de
base. As altas declividades condicionam o desenvolvimento de solos pouco espessos e a
ocorrência de fluxo nas superfícies de contato de solo/rocha.
O EIA enfatizou ainda que, no contexto histórico, a ocupação e uso do solo na
região respondem pelas principais características do padrão atual de uso da terra e das
alterações ambientais registradas ao longo das últimas décadas. De tal modo, na área da
bacia da baía de Ilha Grande, a base econômica sofreu mudanças importantes ao longo
dos últimos 30 anos, com o incremento das atividades industriais e, mais recentemente,
com o domínio do setor de serviços, especialmente da construção civil e turismo,
refletindo-se no uso da terra e na reorganização do espaço para os dias de hoje.
Consequentemente, o crescimento das aglomerações e ocupações irregulares por
população de baixa renda, em contraposição aos condomínios fechados e vilas
planejadas, constitui um dos contrastes mais marcantes desse padrão de expansão
urbana, responsáveis pelo aumento das demandas por abastecimento de água,
infraestrutura sanitária e equipamentos urbanos, associando-se a pressões diversificadas
sobre os recursos naturais (flora, fauna, água, solos, etc.).
Analisando tais aspectos, observa-se uma integração importante dos usos dos
recursos hídricos pela sociedade, através de suas diversas atividades econômicas e
devido à dinâmica usual do recurso pela população. O EIA de Angra III destacou que o
abastecimento de água no município de Angra dos Reis era feito por 56 sistemas de
captação - que na atualidade permanece, de acordo com informações coletadas junto ao
SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Angra dos Reis) - em grande parte
situados no alto curso e/ou próximo às nascentes de rios de pequeno porte, onde foram
construídas pequenas barragens e "reservatórios", cuja água captada é tratada e
distribuída para as edificações próximas.
Analisando tais questões e relacionando-as aos possíveis impactos acidentais a
partir da CNAAA, devemos considerar a interação de vários aspectos que possam
caracterizar um quadro crítico, tanto sobre os corpos d’água quanto sobre a população
(Figura 27). Se levarmos em conta que a região possui altos índices pluviométricos e
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naturalmente o fluxo das águas escoa para os rios - principais pontos de captação para o
abastecimento humano - uma contaminação de todo o sistema, através da emissão de
radionuclídeos, poderá gerar consequências catastróficas para o conjunto recursos
hídricos-população, necessitando-se de um programa de monitoramento sobre a emissão
de material radioativo e qualidade das águas, especialmente na abrangência das zonas
de planejamento e a partir da espacialização da concentração de radionuclídeos
simulados.
2.5.2.2. Meio Antrópico (Socioeconômico)
2.5.2.1.1. Atividades Econômicas Principais
As principais atividades econômicas predominantes na região baseiam-se no
setor industrial, no turismo, na pesca, comércio e serviços (Figura 27). De acordo com
informações da Balança Comercial Brasileira por Município, do Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e Comércio – MDIC (2012), Angra dos Reis está entre os
municípios que registraram o maior volume de exportações no ano de 2012, com um
total de (US$ 10,663 bilhões), acompanhada por São Paulo-SP (US$ 8,024 bilhões),
Parauapebas-PA (US$ 7,955 bilhões), Rio de Janeiro-RJ (US$ 6,779 bilhões) e São José
dos Campos-SP (US$ 5,556 bilhões). Segundo esses dados, Parauapebas-PA teve o
maior superávit comercial no acumulado de 2012, com US$ 7,660 bilhões, seguido pelo
município de Angra dos Reis-RJ (US$ 6,928 bilhões), Santos-SP (US$ 4,591 bilhões),
Nova Lima-MG (US$ 3,322 bilhões) e Paranaguá-PR (US$ 2,903 bilhões).
Atualmente, a economia local apresenta investimentos importantes nos setores
naval, energético e turístico, o que reforça a atração de fluxos migratórios provenientes
da região metropolitana do Rio de Janeiro e do interior do estado.
2.5.2.1.2. Indústria
As principais atividades industriais – grandes indústrias - que se destacam na
região são a indústria petrolífera (responsável pelo maior volume de exportações do
município), naval e nuclear. O TEBIG (Petrobras) e o Estaleiro BRASFELS estão
situados em Monsuaba, e a Central Nuclear está localizada na Praia de Itaorna. Outros
setores de médio e pequeno porte possuem estabelecimentos espalhados pelo território
do município, mas que em geral encontram-se estabelecidos na região central da cidade.
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2.5.2.1.3. Turismo
O turismo local possui um potencial forte, basicamente devido aos atributos
paisagísticos que toda a região oferece. Neste sentido, existem muitas áreas de interesse
turístico - entre praias, ilhas, enseadas - e recreativo, onde o fluxo de pessoas é muito
grande, principalmente na estação do verão, mas que são bastante característicos nos
fins de semanas e em épocas de feriados prolongados.
2.5.2.1.4. Pesca
Devido às condições naturais da região, especialmente em função da
configuração geomorfológica que formam a baía, sacos, enseadas e a proximidade com
o oceano, toda a área de abrangência da Baía da Ilha Grande possui uma riqueza de
espécies que habitam e visitam a região, caracterizando assim uma potencialidade nos
seus recursos pesqueiros.
De acordo com o SDSCPABIG (2009), existia em toda a área 34 comunidades
de pescadores artesanais, fato que evidencia a importância de tal atividade para a região.
2.5.2.1.5. Outros Serviços
Conforme o SEBRAE (2011), muitas atividades tinham sua importância e
compunham o quadro econômico do município. Entre elas se destacavam os setores de
comércio, serviços e agropecuário, bem como outras atividades industriais (Tabela 7).
Tabela 7. Número de Estabelecimentos por Porte e Setor em 2009/2010.
SETOR
PORTE

Micro
Pequena
Média
Grande
Total

Indústria

Comércio
2010

Serviços

2009

2010

2009

2009

2010

436
26
7
4
473

426
21
8
4
459

2110 2136 2223 2223
122 134 178 196
6
7
16
18
6
7
21
21
2244 2284 2438 2458

Agropecuária
2009

2010

66
11
0
0
77

74
5
0
0
79

Total
2009

2010

4835 4859
337 356
29
33
31
32
5232 5280

Fonte: MTE/RAIS, 2010.
Considerando a espacialização das atividades econômicas, o turismo é aquela
que mais se expande ao longo de todo o território, considerando a mobilidade das
pessoas, uma vez que os atributos naturais - praias, ilhas, práticas de mergulho, entre
outras – atrai um contingente populacional para a visitação desses recantos. Essa
atividade é responsável por um aumento populacional e demandas de serviços em
épocas específicas do ano, principalmente no verão, onde geralmente a população
triplica em número. Tal fato torna-se imprescindível e deve ser avaliado quando da
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ocorrência de um acidente e seu processo de evacuação, pois, analisando que as rotas de
fuga se concentram ao longo da rodovia, o escoamento de uma população que, em sua
maioria, desconhece a cidade e sua geografia, é um fator que pode dificultar o
planejamento da emergência, carecendo de alternativas para a evacuação das mesmas.
2.5.2.1.6. Características da População
O município de Angra dos Reis, segundo o IBGE (2012), possuía em Julho/2012
uma população estimada de 177.101 habitantes. Os dados do Censo 2010 (Figura 26)
indicam as características da população da cidade naquela época. Ou seja, a população é
predominantemente urbana e sua maioria encontra-se na faixa etária entre 30 e 49 anos,
seguida pela faixa de 50 anos ou mais. A densidade demográfica é de 205,45 habitantes
por km².
Faixa etária predominante em Angra dos Reis

Total:

169.270

Urbana: 163.080
Rural:
6.190

Homens: 84.490
Mulheres: 84.780

Número de Habitantes

População
60000

Legenda

52242

0 a 4 anos

50000

5 a 9 anos

40000
30906

30622

30000

10 a 14 anos
15 a 19 anos

20000
11785

13676

15874

14406

20 a 29 anos

10000
30 a 49 anos
50 anos ou mais

30 a 49 anos

Faixa Etária

20 a 29 anos

15 a 19 anos

10 a 14 anos

5 a 9 anos

0 a 4 anos

0
50 anos ou mais

Figura 26. Dinâmica populacional do município de Angra dos Reis.
Analisando a distribuição populacional do município, observa-se que as áreas
situadas nas proximidades da CNAAA e ao longo da rodovia (Figura 27) possuem
adensamentos populacionais, fator preponderante para o processo de evacuação e que
deve ser analisado no planejamento da emergência, uma vez que a retirada de
contingentes populosos e em níveis etários diversificados, bem como aqueles situados
em espaços de difícil acesso, torna mais complexa as situações emergenciais,
especialmente devido ao pânico instalado entre os moradores. Além disso, como o
único acesso nesta região é a rodovia, a quantidade de habitantes que se concentrarão
em suas proximidades pode ser um aspecto de grande complexidade, necessitando ser
analisado em todos os seus pontos de vista a logística acerca do processo de evacuação,
sendo necessária a determinação de pontos de encontro específicos ao longo da rodovia
para que a população seja resgatada e direcionada adequadamente.
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Figura 27. Características socioambientais da área de influência da CNAAA.
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CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS
Apoiado em sistemas de modelagem computacional, cujas ferramentas para a
modelagem atmosférica da dispersão de poluentes e o sistema de informação geográfica
foram amplamente utilizadas no desenvolvimento da pesquisa para a produção de seus
resultados, a seguir são apresentados os sistemas que serviram de base para alcançar os
objetivos da pesquisa.

3.1 Generalidades
Considerando que fontes recorrentes da emissão de agentes químicos, em geral
representam um desafio de controle a ser enfrentado por equipes de saúde ocupacional
pública, de empresas e organizações industriais, o que dizer sobre as emissões
acidentais que ocorrem em níveis de criticidade e de formas inesperadas, com a
liberação de contaminantes que atingem áreas de influência no entorno de
empreendimentos industriais? Estas emissões podem provocar sérios danos aos
trabalhadores, bem como ocasionar impactos ao meio ambiente, atingindo populações e
comunidades, involuntariamente expostas às concentrações dos agentes químicos. De
tal modo, conforme destacaram CURBANI & RADAELI (2006), o risco de
contaminação das populações expostas está relacionado diretamente com a quantidade
de contaminantes (agentes químicos) lançados na atmosfera, das condições
meteorológicas existentes (direção e velocidade do vento, temperatura do ar, etc) no
local ou próximo a ele, dos obstáculos ao redor das fontes emissoras e da quantidade de
pessoas localizadas nas proximidades de tais fontes. A avaliação das emissões e
caracterização de sua dispersão no ambiente constituem ferramentas de gestão que,
quando relacionadas a um plano de emergência, possibilitam a tomada das ações de
contingenciamento dos danos que possam vir a ser acarretados ao conjunto da sociedade
e ao meio ambiente.
Neste estudo, através da utilização de ferramentas de modelagem matemática
para a dispersão de poluentes, especialmente radionuclídeos, foram analisadas suas
emissões para a atmosfera na área de desenvolvimento da pesquisa, fazendo uso de
modelos consagrados na literatura e largamente aplicados em licenciamentos de
instalações industriais e avaliações diversas relacionadas à qualidade do ar.
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Consideramos esses modelos como instrumentos de fundamental importância no
suporte às situações de emergência e são imprescindíveis nos sistemas de resposta para
o planejamento de emergência de empreendimentos industriais em geral, em especial
usinas nucleares. Neste sentido, para a elaboração e análise da dispersão de
radionuclídeos na área de estudo, foi utilizado o sistema combinado de modelagem
WRF/HYSPLIT, modelo meteorológico e modelo lagrangeano, este com ampla
referência na literatura para o tema em questão, desenvolvido pela NOAA e
recomendado pela EPA.

3.2 Modelo Atmosférico WRF
O WRF (Weather Research and Forecast), conforme observou CUNHA (2012),
constitui-se num sistema de modelagem numérica da atmosfera desenvolvido para a
previsão do tempo e estudos de fenômenos atmosféricos de micro e mesoescala. O seu
desenvolvimento é resultado da colaboração entre centros de pesquisa e agências
governamentais dos EUA: National Center for Atmospheric Research (NCAR), National
Centers for Environmental Prediction (NCEP), National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), US Departement of Defense, Oklahoma University, Federal
Aviation Administration (FAA). De domínio público e disponibilizado gratuitamente,
cientistas de universidades em todo o mundo participam de seu desenvolvimento.
É composto pelo sistema de modelagem ARW (Advanced Research WRF),
desenvolvido nos últimos anos e que atualmente está na versão 3.41, disponível desde
abril de 2012. Tal sistema, segundo (SKAMAROCK et al., 2008), é utilizado para
diversas aplicações, entre as quais aquelas que mais se destacam são: simulações
idealizadas, pesquisa de parametrizações, pesquisa de assimilação de dados, pesquisa de
previsão do tempo, previsão numérica do tempo em tempo real, pesquisa de furacões,
pesquisa do clima regional, aplicações de modelagem acoplada, e ensino. O ARW é o
coração do sistema do WRF, uma vez que ele realiza todas as integrações numéricas e
aplica as parametrizações escolhidas pelo usuário.
O WRF caracteriza-se como um modelo totalmente compressível e nãohidrostático (com uma opção de simulação hidrostática), apresentando coordenada de
pressão hidrostática do tipo terrain-following, em termos de coordenada vertical. Sua
grade é do tipo Arakawa C, uma das estruturas mais eficientes computacionalmente e
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conveniente para a representação de fenômenos atmosféricos em amplo espectro de
escalas. O modelo utiliza esquema de integrações no tempo Runge-Kutta de segunda e
terceira ordem, além de esquemas de advecção de segunda e sexta ordem, tanto na
horizontal como na vertical. A versão 3 do WRF suporta uma variedade de capacidades,
entre elas: simulações de dados reais e simulações idealizadas; diversas opções de
condições de fronteiras laterais para simulações reais e idealizadas; opções físicas
completas e diversas opções de filtros; análise de nudging tridimensional; nudging
observacional; aplicações regionais e globais.
A estrutura deste sistema de modelagem integra alguns módulos principais
(Figura 28): o sistema de processamento do WRF, os núcleos de cálculo da solução
dinâmica e o pós-processamento.
Infraestrutura do Programa WRF
Sistema de
Préprocessamento
WRF

Análise/
Previsões
Observações

Filtro
Digital

Solucionadores
Dinâmicos

Assimilação
de Dados
WRF-Var

ARW

Publicar
Verificação
Processadores

NMM

Interface Física
WRFChem
Pacotes de Física

Figura 28. Estrutura básica de funcionamento do WRF. Adaptado de (SKAMAROCK et
al., 2008).
De uma maneira mais detalhada, o sistema é dividido em módulos de
processamento, conforme demonstra a Figura 29.
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Figura 29. Fluxograma do sistema WRF. Adaptado WRF/Chem User’s Guide (2012).
A etapa inicial ocorre através do processamento de dados auxiliares que
fornecem ao modelo informações como observações meteorológicas, dados de
reanálises, dados prognósticos de modelos globais, entre outras informações. Na
segunda etapa, o pré-processamento do modelo ocorre através dos módulos WPS e
OBSGRID.
O WPS é o sistema de processamento do WRF que é primariamente utilizado
para simulações reais e suas funções compreendem: definição do domínio de
modelagem, interpolação de dados terrestres (topografia, uso do solo e tipo de solo)
para o domínio de simulação, degribbing e interpolação dos dados meteorológicos de
outro modelo para o domínio de simulação. Suas principais características abrangem:
Dados meteorológicos GRIB ½ de vários centros do mundo;
24 categorias USGS e 20 categorias MODIS;
Diversas projeções de mapa: Polar Stereographic, Lambert Conformal, Mercator e
Latitude/Longitude;
Aninhamento;
Interface usuário para inserção de outros dados estatísticos e dados meteorológicos.
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O WRF-DA é um programa opcional, o qual pode ser utilizado para inserir
observações nas análises de interpolação criadas pelo WPS. Pode também ser utilizado
para atualizar as condições iniciais do modelo WRF, quando este é executado em modo
cíclico. Suas principais características são:
É baseado numa técnica de assimilação de dados num incremento variacional, e
possui capacidades tanto 3D-Var e 4D-Var;
Inclui a capacidade de assimilação híbrida de dados (variacional + conjunto);
Método gradiente conjugado é utilizado para minimizar a função de custo na análise
espacial variável de controle;
Análise é realizada em un-staggered Arakawa A-grid;
Análises de incremento são interpoladas para staggered Arakawa C-grid e é
adicionada ao background (first-guess) para obter análise final na grade do modelo
WRF;
Dados de observação convencional podem ser fornecidos tanto em ASCII ou no
formato “PREPBFUR” via utilitário “OBSPROC”;
Dados múltiplos de observação de satélites podem ser fornecidos no formato BUFR;
Dados de radar múltiplos (reflectividade e velocidade radial) podem ser fornecidos
em formato ASCII;
Componente horizontal do erro de background (first-guess) é representado via filtro
recursivo (escala regional) ou espectro de potência (escala global). A componente
vertical é aplicada através de auto vetores e seus correspondentes autovalores de
projeções em médias climatológicas;
Erros de background horizontal e vertical são não-separáveis. Cada auto vetor tem
sua própria escala de comprimento determinada em climatologia horizontal;
Um programa utilitário para atualizar o arquivo das condições de fronteira após o
WRF-DA.
Post-processing & Visualization tools é o módulo responsável pela geração
gráfica dos resultados, tendo sua visualização suportada pelos programas Grid Analysis
and Display System (GrADS), Visualization and Analysis Platform for Ocean,
Atmosphere, and Solar Researchers (VAPOR), Model Evaluation Tools (MET), além de
outros.
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Conforme observou SOARES DA SILVA (2012), o código do WRF é aberto e o
mesmo foi desenvolvido para ser flexível, portável e eficiente em ambientes de
computação paralela. Neste sentido, o WRF oferece uma diversidade de parametrizações
físicas, além de sistemas avançados de assimilação de dados que estão sendo
desenvolvidos e testados em conjunto com o modelo. Além disso, pode ser usado em
aplicações de diferentes escalas espaciais, desde alguns metros até milhares de
quilômetros, incluindo-se ainda previsões numéricas do tempo operacionais e voltadas
para a pesquisa, pesquisas de parametrizações físicas e assimilação de dados, modelos
dirigidos de qualidade do ar, acoplamento oceano-atmosfera e simulações idealizadas.
SHAMAROCK et al. (2008) destacaram que no manual do WRF podem ser
encontradas informações que discorrem sobre o seu detalhamento físico.

3.3 Sistema de Modelagem HYSPLIT
O modelo HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory)
constitui-se num sistema completo de computação com capacidades que variam desde
cálculos de trajetória simples para dispersão complexa e simulações de deposição. O
desenvolvimento inicial foi resultado de um esforço conjunto entre a NOAA e o
Australia's Bureau of Meteorology. Atualizações recentes incluem melhorias oferecidas
por um número de contribuintes diversificados. Algumas das novas funcionalidades
incluem algoritmos de advecção melhoradas, equações de estabilidade e dispersão
atualizadas, melhorias contínuas para a interface gráfica com o usuário, e a opção de
incluir módulos de transformações químicas. Sem os módulos de dispersão adicionais,
HYSPLIT calcula a advecção de uma partícula de um único poluente, ou simplesmente a
sua trajetória.
A dispersão de um poluente é calculada assumindo-se, ou sopro ou uma
dispersão de partículas. No modelo de puff, puffs se expandem até excederem o tamanho
da célula da grade meteorológica (horizontal ou vertical) e, em seguida, dividida em
vários novos puffs, cada um com a sua cota de massa poluente. No modelo de partícula,
um número fixo de partículas são advectadas sobre o domínio do modelo pelo campo
médio do vento e transmitida por um componente turbulento. A configuração padrão do
modelo assume uma distribuição de partícula tridimensional (horizontal e vertical).

78

O modelo pode ser executado de forma interativa na web, através do sistema
READY

(Real-time

Environmental

Applications

and

DisplaY),

no

site

http://www.arl.noaa.gov/ready.html ou pelo código executável e dados meteorológicos
que podem ser transferidos para um PC Windows ou Mac. A versão web foi configurada
com algumas limitações para evitar a saturação computacional do servidor web. A
versão registrada para PC é completa e sem restrições computacionais, exceto que o
usuário deve obter seus próprios arquivos de dados meteorológicos. A versão não
registrada é idêntica à versão registrada, exceto que as concentrações da pluma não
podem ser calculadas com dados de previsão e arquivos de meteorologia. Somente o
modelo de trajetórias não tem restrições e, previsão ou trajetórias podem ser calculadas
com qualquer versão disponível.

3.3.1 Características do Modelo
As principais características do HYSPLIT são destacadas a seguir.
• Trajetórias
- Simples ou múltiplas (espaço ou tempo) trajetórias simultâneas;
- Grade opcional de locais de partida iniciais;
- Cálculos no tempo para trás ou para frente;
- Padrão de movimento vertical, utilizando o campo ômega;
- Outras opções de movimento: isentrópicas, isosigma, isobárica, isopícnica;
- Opção de conjunto de trajetórias com variações meteorológicas;
- Saída de variáveis meteorológicas ao longo de uma trajetória;
- Opção de agrupamento integrado de trajetórias.
• Concentrações no Ar
- Puffs de partículas 3D de dispersão ou cisão (cartola ou Gaussiana);
- Emissões instantâneas ou contínuas, fontes pontuais ou área;
- Várias redes de resolução de saída de concentrações;
- Grade de concentração fixa ou amostragem dinâmica;
- Deposição seca e úmida, decaimento radioativo e ressuspensão;
- Emissões simultâneas de múltiplas espécies poluentes;
- Cálculo da matriz automatizada da fonte receptora;
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- Conjunto de dispersão com base nas variações de meteorologia, a turbulência ou a
física;
- Saída de concentração com probabilidade para várias simulações;
- Algoritmo de emissão integrado a tempestade de poeira;
- Define constantes de velocidade para converter uma espécie para outra;
- Massa pode ser transferida para um módulo Euleriano de escala global de simulações.
• Meteorologia
- O modelo pode ser executado com várias grades de entrada de dados aninhadas;
- Links para ARL e dados do servidor meteorológico NWS;
- Acesso a previsões e arquivos, incluindo reanálises NCAR/NCEP;
- Software adicional para converter MM5, RAMS, COAMPS, WRF, e outros dados;
- Programas utilitários para exibir e manipular dados meteorológicos.
• Características Comuns
- Tcl / Tk GUI integrado com ajuda html compatível;
- Viewer para exibir TOMS índice de aerossol de partículas com posições do modelo;
- Reinício do modelo a partir de arquivos de partículas de posição para inicialização da
pluma;
- Gráficos do modelo apresentado como arquivos Postscript;
- Conversores para muitos outros formatos: GIF, GrADS, ARCVIEW, VIS5D.
O HYSPLIT emprega ainda uma abordagem híbrida em dois aspectos.
Inicialmente o método global é um híbrido entre as abordagens Euleriana e
Lagrangiana, na medida em que a advecção e difusão são calculadas num quadro de
Lagrange, enquanto que as concentrações são calculadas com uma grade fixa.
Advecção e difusão são modeladas de acordo com a abordagem híbrida de HURLEY
(1994), no qual a dispersão das partículas é utilizada no sentido vertical e a dispersão de
sopro em relação à horizontal. O modelo exige uma grade de dados meteorológicos
como entrada, mapeados em um sistema de grade definida internamente, gerada a partir
de uma projeção Conforme, como Mercator ou Estereográfica Polar. Em relação à
vertical, é usado um terreno de seguimento do sistema de coordenadas.
Sua biblioteca contem uso do solo em grade e dados de comprimento de
rugosidade para o mundo inteiro, com uma resolução de 1 × 1 graus. Calcula mistura
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vertical e estabilidade e acomoda todos os mecanismos de remoção importantes, tais
como a sedimentação gravitacional, deposição seca e úmida e o decaimento radioativo.
O modelo foi validado através de uma campanha de comparação extensa,
incluindo trajetos do balão ACE (Aerosol Characterization Experiment), as
concentrações do ar da ANATEX (Across North America Tracer Experiment), deposição
radiológica do acidente de Chernobyl e fotografias de satélite da erupção vulcânica
Rabaul. Os autores concluíram que "em geral o desempenho do modelo tem
comparação favorável para as observações em todas as áreas, mas ainda há espaço para
melhorias, com especial destaque para a distribuição vertical de poluentes em diferentes
regimes meteorológicos...".
O modelo foi projetado para uma resposta rápida a emergências atmosféricas,
que variam em caráter de lançamentos acidentais radiológicos até os perigos
apresentados para a aviação a partir de erupções de cinzas vulcânicas.

3.4 O Sistema ARCGIS
O ArcGIS constitui-se num pacote de softwares comerciais desenvolvidos pela
empresa ESRI (Environmental Systems Research Institute), destinados a tratar dados
geográficos. Caracterizado como um sistema de geoprocessamento, possui um conjunto
de ferramentas voltadas para coleta e o tratamento de informações espaciais, com a
geração dos resultados na forma de mapas, relatórios, arquivos digitais, entre outros.
Integra funcionalidades conjugadas ao armazenamento, gerenciamento, manipulação e
análise de dados. Esse sistema incorpora, de maneira eficiente, as diversas funções de
um SIG, o que o torna um programa completo neste segmento. O sistema básico do
ArcGIS integra os seguintes componentes: ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox.
O ArcMap é um aplicativo que desempenha funções diversificadas, entre elas
transformações dos dados, manipulação de imagens, gerador de mapas, etc. Executa
operações topológicas, análises e consultas espaciais, além de ter a interface com
diversos tipos de bancos de dados, criando o que na atualidade denomina-se
“geodatabase”, conjunto de informações que podem ser armazenadas através de um
sistema de banco de dados, entre eles: Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server,
IBM DB2 e Informix.
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Este aplicativo tem a organização de suas entidades da seguinte forma:
Shapefiles: armazena as geometrias dos dados espaciais, ou seja, os dados vetoriais
(pontos, linhas e polígonos), bem como seus dados alfanuméricos e sua projeção
cartográfica;
Mxd: extensão que armazena a organização, simbologia, disposição, layout e o local
onde os shapefiles estão armazenados, seja dentro ou fora do geodatabase. É
utilizado para que o usuário não precise determinar todos estes parâmetros toda vez
que desejar visualizar vários shapefiles conjuntamente.
Os dados matriciais não são reconhecidos como shapefiles, e sim como imagens,
uma vez que o software cria arquivos que armazenam dados necessários para este tipo
de dado, como projeção cartográfica e valores atribuídos aos pixels, como nos casos das
imagens raster e TINs.
O ArcCatalog é responsável pela administração das propriedades de dados,
permitindo a sua gestão, criação e a organização dos dados geográficos e tabulares.
Criado para gerenciar dados espaciais dentro do ArcGIS, permite organizar o acervo
digital de dados, possibilitando navegar pelos mesmos a partir de uma janela específica,
com funcionalidade adequada aos tipos de dados manipulados através de bases
georreferenciadas e informações de atributos dos arquivos. Possibilita navegar pelos
diretórios de arquivos do Windows, pela rede local ou pela Internet, listando os arquivos
disponíveis, visualizando o conteúdo e modificando propriedades dos arquivos. Além
disso, permite criar, deslocar, copiar, renomear e deletar arquivos.
O ArcToolbox é um conjunto de ferramentas utilizado para a conversão e
processamento de dados, agrupados e organizados em diversas ferramentas de
geoprocessamento e que permitem gerar inúmeras operações de SIG, através de dados
rasters e vetoriais, além da conversão de dados e operações de processamento digital de
imagem e geoestatísticas.
Usando estas três aplicações, é possível desempenhar no ArcGIS qualquer tarefa
de SIG, simples ou complexa, incluindo a criação de mapas, edição e gestão de dados,
análise geográfica e geoprocessamento.
Outras características importantes que integram as funções principais do sistema
incluem ainda:
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Análise espacial de vetores e raster;
Geoestatística e modelagem de dados espaciais;
Gerenciador de dados. Ferramenta que permite pesquisar, criar e organizar dados
geográficos e alfanuméricos;
Suporta diferentes padrões para metadados, permitindo criar, editar e visualizar
informação sobre os dados, sua origem, composição, etc;
Dispõe de estrutura para o armazenamento de metadados referenciados;
Possibilita produção de regras topológicas de arquivos vetoriais;
Permite fazer conversões dos dados para diferentes formatos;
Tem como função realizar tarefas baseadas em mapas, incluindo cartografia, análise
e edição. Permite a execução das tarefas de criação de mapas e edição, assim como a
análise dos dados;
Visualizar dados geográficos, identificando novos padrões e distribuições dos dados
geográficos;
Criar mapas em diferentes escalas e objetivos;
Produzir análise espacial, identificando relações entre os dados geográficos;
Apresentar resultados em mapas e criar apresentações interativas que ligam gráficos,
tabelas, fotografias, imagens e outros elementos aos dados do mapa.
O sistema possui ainda aplicativos específicos que incorporam funções
diversificadas para a elaboração de produtos e técnicas, contribuindo para a produção de
soluções e análises no conjunto das geotecnologias e seus principais resultados. Esses
aplicativos constituem programas complementares que auxiliam na análise espacial e
elaboração de resultados, onde se destacam os seguintes módulos:
•

De Análise:

- Spatial Analyst: ferramenta criada para analisar e modelar fenômenos, com base em
imagens raster. Sua utilização permite introduzir novas informações a partir de dados
existentes, analisar relações espaciais, construir modelos espaciais e realizar operações
complexas com rasters.
- 3D Analyst: permite visualizar e analisar os dados da superfície terrestre a partir de
vários pontos, obter respostas espaciais, determinar os locais visíveis em determinadas
condições, obter imagens 3D mais realísticas e executar navegações tridimensionais.
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- Geostatistical Analyst: é uma extensão que oferece um conjunto de ferramentas para a
exploração dos dados espaciais. Faz uma poderosa ponte entre a geoestatística e os
SIG, permitindo modelar fenômenos espaciais, avaliar riscos e prever com precisão os
valores dentro das áreas de estudo. Geostatistical Analyst permite criar superfícies a
partir de medições de dados obtidos através de amostragem, dado que o levantamento
total dos dados seria dispendioso ou mesmo impossível. Pode-se analisar todos os
dados da amostra, avaliar as incertezas, gerar visões únicas e criar superfícies
interpoladas para fomentar melhores tomadas de decisão.
- Network Analyst: extensão que ajuda a realizar análises espaciais com base em redes.
Com esta extensão pode-se criar rotas multimodais, dar indicações para viagens,
procurar o ponto mais próximo, criar áreas de serviço e calcular os custos matriciais
de origem-destino. Permite desenvolver modelos dinâmicos e realísticos, ajustados às
condições da rede, incluindo variáveis como as restrições, os limites de velocidade, os
condicionamentos de altura e as condições de tráfego em diferentes horas do dia.
- Tracking Analyst: extensão que permite visualizar séries temporais, para que possa
analisar a informação temporal numa perspectiva espacial. Será capaz de criar séries
temporais complexas, bem como identificar padrões espaciais.
- Schematics: solução para a automação de representações esquemáticas de
geodatabase do ArcGIS. Permite gerenciar e visualizar praticamente qualquer rede
linear física e lógica, incluindo redes sociais e econômicas. Com o ArcGIS
Schematics, qualquer tipo de rede, incluindo energia elétrica, semáforos, rodadas de
entrega e computadores, pode ser representado. A extensão permite rapidamente
verificar a conectividade de rede, compreender sua arquitetura e encurtar o ciclo de
decisão, apresentando pontos de vista sintéticos e focado da rede.
•

De Produtividade:

- Data Interoperability: Elimina barreiras para uso de dados e distribuição.
- Data Reviewer: Automatiza, simplifica e melhora a gestão da qualidade dos dados.
- Publisher: Compartilha dados e mapas em grande escala.
- Workflow Manager: Gerencia melhor tarefas GIS e seus recursos.
- ArcScan for ArcGIS: Aumenta a eficiência da conversão de dados raster-to-vector.
- Maplex for ArcGIS: Cria mapas que se comunicam mais claramente com textos
posicionados automaticamente e rótulos.
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•

De Solução:

- Defense Solutions: Cria fluxos de trabalho, processos e simbologia para apoiar
planejamentos de defesa e inteligência.
- Esri Aeronautical Solution: Usa toda a força do GIS para gerir com eficiência
informações aeronáuticas.
- Esri Defense Mapping: Faz a gestão eficiente de produtos de defesa complacentes de
especificação.
- Esri Nautical Solution: Uma plataforma GIS para dados náuticos e produção de
gráficos.
- Esri Production Mapping: Padroniza e otimiza a produção de GIS.
Diversos outros produtos integram o conjunto de aplicativos existentes no
sistema ArcGIS, entre eles o ArcGIS Online, ArcGIS Server, ArcGIS Mobile, Esri
Developer Network, Web APIs, ArcGIS para a INDE (Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais) e ArcGIS para Indústrias. Principalmente pelo conjunto de ferramentas que
possui, o ArcGIS é considerado um sistema completo para a elaboração de sistemas de
informação geográfica.
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CAPÍTULO 4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A utilização dos sistemas empregados para as diversas análises desenvolvidas
para a área de estudo e a complexidade do tema fundamentou-se principalmente pela
grande variedade de pesquisas existentes, as quais aplicaram tais ferramentas em
estudos correlatos que foram elaborados e que, em alguns casos, guardam algumas
similaridades com a abordagem desenvolvida neste trabalho.
4.1 Contribuições dos Modelos WRF/CALMET/CALPUFF em estudos sobre a
Dispersão de Radionuclídeos
Um dos sistemas de modelagem utilizados para a dispersão de radionuclídeos, o
WRF/CALMET/CALPUFF, tem sido adotado no desenvolvimento de trabalhos que
englobam o meio ambiente, o espaço geográfico e suas inter-relações, como o
licenciamento de instalações industriais e a avaliação dos impactos ocasionados por
estes empreendimentos. Destacando a sua aplicação no setor nuclear, alguns estudos
foram desenvolvidos utilizando-se de tal ferramenta para a avaliação da emissão de
radionuclídeos.
KLAUSMANN et al. (2003) descreveram o uso de três sistemas acoplados de
modelagem – prognóstico, diagnóstico e de dispersão - ETA/CALMET/CALPUFF, em
dois sítios industriais nos EUA, que fornecem em tempo real previsões de rotina e de
impactos de dispersão. O sistema foi aplicado para uma situação real com escoamentos
de brisa no Lago Michigan, em que uma hipotética liberação de poluentes radioativos
foi considerada. A partir dos resultados obtidos, constatou-se a possibilidade de, em
casos de acidentes nucleares, ter uma ferramenta poderosa para tomada de decisão com
total viabilidade computacional, podendo ser utilizado para apoiar operações de resposta
e avaliar a concentração de radionuclídeos.
RADONJIC et al. (2003) descreveram a estimativa das concentrações na
atmosfera decorrentes das emissões de radionuclídeos durante o período 1957-1959 a
partir da Idaho Chemical Processing Plant (ICPP), no Laboratório Nacional de
Engenharia de Idaho (INEL). As concentrações no ar foram estimadas utilizando a
modelagem de dispersão atmosférica e análises de incerteza incorporadas para
proporcionar intervalos de confiança quantitativos sobre as concentrações estimadas. As
distribuições das concentrações no ar desenvolvidas a partir da análise de incerteza
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foram utilizadas para análise e avaliação de doses. Radionuclídeos foram liberados da
ICPP durante as operações de Radioactive Lanthanum (RaLa) ocorridas nesta unidade,
iniciadas em 01 de fevereiro de 1957 e com a maior quantidade de radioatividade
liberada entre 01/02/1957 e 31/12/1959. As taxas de emissão diminuíram ao longo do
tempo. As emissões provenientes das operações RaLa incluiu mais de 130
radionuclídeos. Uma análise de triagem prévia (KOCHER, 2005a, b) determinou que
I131 foi o mais importante radionuclídeo em relação a doses de radiação em potencial
para o público que residia próximo ao INEL durante os anos 1957-1959. Doze
radionuclídeos de potencial preocupação também foram selecionados para inclusão em
uma dose de reconstrução mais detalhada. O sistema CALMET/CALPUFF foi utilizado
para executar os cálculos de transporte atmosférico, devido ao terreno complexo e
meteorologia, estimando as condições meteorológicas com os dados de medição para o
período de 1957-1959. Houve uma boa concordância entre as concentrações estimadas,
usando CALMET/CALPUF e concentrações medidas, a partir de estudos recentes de
rastreamento. Os dados meteorológicos estão disponíveis apenas para três estações
durante o período de 1957-1959. A incerteza foi quantificada através da comparação da
modelagem de dispersão do ar, realizada em 1999 com estas três estações, bem como a
modelagem de dispersão do ar, utilizando uma rede mais extensa, incluindo 25 estações,
não disponíveis para o período 1957-1959. Incertezas observadas em 1999 foram
utilizadas na realização de análises que usaram a modelagem da dispersão do ar com as
três estações para o período de 1957-1959. Foram feitas análises de incerteza, composta
por 500 simulações de concentrações médias mensais, decorrentes de análises de
incerteza na modelagem da dispersão do ar, considerando o período de 1 hora. Uma
revisão dos resultados indicou que as contribuições relativas à incerteza dependeram da
localização do receptor e período de tempo. A contribuição da incerteza meteorológica
foi geralmente superior para médias em períodos mais curtos de tempo e para locais que
estavam com pouca frequência a favor do vento, a partir da ICPP. Um resultado
interessante foi que houve mudanças de concentrações típicas, estimados apenas com as
três estações meteorológicas de superfície para os valores ajustados, uma vez que 25
estações estavam disponíveis. Houve uma tendência das concentrações aumentarem em
alguns receptores, diminuindo em outros, como resultado das diferenças apresentadas
nas concentrações previstas, com 3 e com 25 estações meteorológicas.
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ROOD et al. (2008) aplicou o sistema CALMET/CALPUFF na avaliação de
concentrações de radionuclídeos a partir das emissões da moagem de urânio na cidade
de Uravan (EUA), no vale do rio São Miguel, durante um período de 49 anos. O sítio da
usina constitui um terreno complexo com altitudes que chegam à 1530m. Concentrações
de radionuclídeos e de deposição foram calculadas, multiplicando a taxa de liberação
estimada da fonte específica pelo fator de dispersão ou de deposição. Ressuspensão foi
incluído no modelo e concentrações no ar e no solo foram comparadas com medições a
partir de amostragens contínuas realizadas entre 1979 e 1986, e ao perfil de amostragem
do solo obtido em 2006. Os termos de origem atmosférica entre 1936 a 1984 foram
reconstruídos e a modelagem de dispersão e deposição foi realizada utilizando-se o
CALPUFF. Doses de radiação resultantes da inalação de partículas transportadas pelo
ar, bem como as doses de exposição ao radio, à radiação externa e ingestão de alimentos
cultivados no local foram calculadas e relatadas no RAC (2007). Concentrações de
radionuclídeos em minérios e rejeitos foram obtidas a partir de BARTRAM (1980). Os
radionuclídeos considerados foram U238, U234, Th230, Ra226 e Pb210. A população da
cidade flutuou durante os anos de operação da usina, atingindo um máximo de 800
pessoas em 1970 (DAMES e MOORE, 1978) e chegou a 200 em 1984 (NRC, 1984). As
fontes foram modeladas no CALPUFF como fontes áreas, utilizando a metodologia
descrita no NCR Regulatory Guide 3.59 (NCR, 1987). O domínio do modelo para as
simulações abrangeu uma área de 27,5 km² (6795 hectares), medindo 5,5 km leste-oeste
e 5,1 km norte-sul. Nós de grade foram de 75m e elevações do terreno foram obtidas
junto ao USGS (EUA), bem como os dados de uso do solo. Dados meteorológicos de
superfície foram adquiridos junto aos órgãos onde a informação estava disponível e
aqueles mais específicos foram coletados nas usinas entre os períodos de 1974-1987 e,
no intuito de caracterizar a meteorologia local foram coletados dados durante o período
de 1 ano (2005-2006), a partir da instalação de 2 estações meteorológicas.
SRIMOK (2010) abordou o uso do CALPUFF como parâmetro de validação
para um código desenvolvido numa liberação nuclear acidental, onde o código PIDA
(Puff Inhalation Dose Assessment) foi comparado com o código do CALPUFF. Os
cálculos no CALPUFF foram feitos para um caso hipotético em torno da liberação de
Durham, Aeroporto Internacional de Raleigh, na Carolina do Norte, utilizando dados
meteorológicos reais coletados no local. O caso particular usado para comparação com
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o PIDA foi para a liberação de 1mm de tamanho da partícula, sob uma condição de
estabilidade atmosférica neutra. Os dados de entrada no PIDA foram preparados para
imitar as condições do CALPUFF, apresentando resultados que, no geral, tiveram boa
concordância com os resultados do CALPUFF.
4.2. Contribuições do Modelo HYSPLIT em estudos sobre a Dispersão de
Radionuclídeos
O modelo HYSPLIT constitui-se num sistema computacional de modelagem
atmosférica que, pela sua capacidade variável de fazer desde cálculos de trajetória
simples até dispersões complexas e simulações de deposição, tem sido considerado um
sistema completo. Dentro da sua complexidade e características diversas para realizar
simulações, especialmente devido à sua facilidade de interface com os usuários, bem
como com os dados de entrada e a rapidez para a produção de resultados, muitos
estudos tem se destacado pelo uso deste sistema.
SWANBERG & HOFFERT (2001), considerando o acidente nuclear de
Chernobyl, analisaram a dispersão de radionuclídeos no sentido de acompanhar as
trajetórias do material liberado para o meio ambiente, principalmente o Cs137. HYSPLIT
foi usado em conjunto com os dados do Prototype International Data Centre (PIDC)
que, através de estações de monitoramento atmosférico localizadas em Estocolmo
(Suécia) e Helsinque (Finlândia), mediram rotineiramente o Cs137 a fim de estabelecer a
relação entre as medições de Cs137 encontradas e sua fonte (Chernobyl).
Os resultados encontrados estabeleceram uma relação entre o Cs137 ressuspenso
na região de Chernobyl e o Cs137 medido pelas estações de monitoramento. Ficou
demonstrado que quando o Cs137 foi medido, havia a probabilidade das amostras
coletadas terem procedência a partir da região de Chernobyl. Além disso, constatou-se
que se a procedência das emissões não foi da região de Chernobyl, o Cs137 não foi
identificado, estabelecendo-se que se o ar foi transportado a partir desta região para uma
estação de monitoramento, provavelmente continha concentrações de Cs137. Embora os
resultados sejam de natureza qualitativa, as evidências seguramente sugerem que existe
uma correlação.
Outro benefício do estudo foi uma maior confiança nos instrumentos utilizados e
na forma em que foram usados. A análise dos dados usando duas estações diferentes
produziram resultados equivalentes, os quais também demostraram que a ressuspensão

89

de Cs137 na região de Chernobyl é a fonte do aparecimento de Cs137 na Suécia e na
Finlândia, podendo-se concluir que a utilização das concentrações de radionuclídeos
obtidos com os sistemas de monitoramento em campo, em conjunto com o HYSPLIT,
produz bons resultados.
SUDJATMI & TEUKU ALFA (2007), considerando um acidente hipotético na
Península de Muria (Indonésia), a partir de um reator nuclear tipo PWR e com potência
térmica produzida de 3.339 MW, utilizaram o HYSPLIT para analisar a dispersão e o
transporte da liberação radioativa para o meio ambiente.
Cálculos do termo-fonte foram feitos projetando-se a operação do reator para o
período de 365, 440, 730 e 880 dias, atingindo a potência de 3.339 MW antes da
danificação do seu núcleo. O módulo SAS2H do sistema SCALE 4.2, cuja saída incluiu
atividades de 785 isótopos, foi utilizado para a elaboração dos cálculos. O termo-fonte
utilizado para calcular a liberação de substâncias radioativas para o ambiente foi
assumido considerando-se o acidente mais grave, ou seja, com a fusão do núcleo, onde a
queima de 33 MWD/kgU foi o valor mais alto, conforme definido pela IAEA TECDOC
955 (IAEA, 1997).
A dispersão e o transporte de partículas radioativas foram calculados pelo
HYSPLIT, considerando-se um lançamento que ocorreu em 13 de julho de 2007. Grade
de dados meteorológicos com uma semana de informações foi utilizada a partir dos
arquivos do GDAS (Global Data Assimilation System). Cs137 (T1/2 = 30 anos) - material
radioativo de meia vida longa e I131 (T1/2 = 8,04 dias) - radionuclídeo de meia vida curta,
foram calculados hora a hora, durante um período de 48 horas. Concentrações de
radionuclídeos para a atmosfera, deposição de partículas e dose de radiação recebida
pela população foram os parâmetros calculados.
Os resultados mostraram que 18 horas após o acidente, a nuvem radioativa
alcançou Jacarta, onde a radioatividade máxima liberada para a atmosfera foi de 6700
Bq/m3. Cerca de 45 horas após o acidente a emissão atmosférica na parte sul da Ilha de
Sumatra estava com atividades na ordem 1 Bq/m3. Os resultados mostraram ainda que
as doses excederam os limites determinados pela EPA, baseando-se no PAG (Protective
Action Guidance), cuja dose por inalação na tiróide extrapolou 0,05 Sv. Os resultados
mostraram ainda que a previsão da dose recebida contribui para determinar medidas de
emergência a serem tomadas, como a evacuação. E que o método utilizado pode ser
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empregado para desenvolver um sistema de resposta de emergência para o caso de um
acidente nuclear.
BERGAN et al. (2008), a partir de um incêndio ocorrido na fábrica de
Windscale, em Cumbria - Reino Unido, entre 10 e 11 de outubro de 1957, fizeram uma
reanálise do acidente no sentido de avaliar os impactos sobre a Noruega. O HYSPLIT foi
utilizado para analisar trajetórias da dispersão atmosférica e as principais áreas
atingidas. Este acidente resultou na primeira versão divulgada sobre a ocorrência de
radioatividade para o meio ambiente. Segundo os estudos, como resultado de frentes
meteorológicas ocorridas à época na Europa, a nuvem com contaminações foi para o
sudeste da Inglaterra, antes de atingir o lado norte em 14/10/1957. O monitoramento da
precipitação radioativa foi feito na Noruega e utilizando uma rede de estações de
monitoramento do ar e de precipitação, foi conduzido pela Norwegian Defence
Research Establishment (FFI).
O acidente resultou na liberação de quantidades significativas de materiais
radioativos para a atmosfera, principalmente isótopos dos elementos voláteis e de gases
nobres. O principal período de lançamento foi entre as 12h de 10/10/1957 e 12h de
11/10 (COMMAND 302, 1958), com picos prováveis na taxa de descarga em torno de
00h do dia 10/11 e 09 horas do dia 11/10 (CRABTREE, 1959). Na sequência do
acidente, as poeiras radioativas foram depositadas no solo, principalmente através da
ação de difusão turbulenta e o impacto da precipitação (STEWART & CROOKS,
1958). A liberação da atividade ocorreu durante variáveis condições meteorológicas e
isso contribuiu para a dispersão da nuvem radioativa, cuja passagem foi seguida através
da análise de poeiras transportadas pelo ar em filtros de ar industriais, na Inglaterra e na
Europa, revelando-se predominante na direção sudeste (CRABTREE, 1959; STEWART
& CROOKS, 1958). Devido à dispersão, níveis de radioatividade foram detectados em
Mol - Bélgica, às 19:00 GMT do dia 11/10, em Frankfurt - Alemanha, em 12/10
(APPLEBY & LUTTRELL, 1993), alcançando a Holanda no dia 13/10 (CRABTREE,
1959). Durante os dias 14 e 15/10, a nuvem alcançou o lado norte, sob a influência de
um sistema frontal que chegou à Europa e trouxe ventos de sudeste, sendo transportada
sobre a Escandinávia no dia 15/10. Uma análise mais detalhada sobre o movimento da
nuvem radioativa nos dias após o evento em Windscale, baseando-se em modelos
modernos, podem ser encontrados em NELSON et al. (2006) e JOHNSON et al. (2007).
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Os resultados indicaram que os primeiros sinais de radioatividade liberada para o
território norueguês eram evidentes a partir dos níveis elevados de atividade beta
encontradas nas estações de monitoramento de Bergen e Sola, nos dias 15 e 16 de
outubro, e 24 h depois em Værnes. Evidências demostraram ainda que as maiores
quantidades de atividade beta encontradas estavam em amostras de águas da chuva. A
medição de Cs137 em materiais de filtros suportou hipóteses de que a radioatividade se
estendeu mais ao norte da Noruega. O estudo demonstrou que a análise de dados
históricos pode fornecer informações úteis a fim de melhorar os métodos de proteção
contra as radiações para o público e o meio ambiente.
KINOSHITA et al. (2011) avaliaram a distribuição individual de radionuclídeos
provenientes do acidente nuclear de Fukushima e que atingiu a região centro-leste do
Japão. Devido ao terremoto de magnitude 9,0 que ocorreu no Pacífico em 11 de março
de 2011, as funções de resfriamento para os reatores das unidades 1, 2 e 3 da usina,
localizado em Futaba - Fukushima, foram perdidas por causa dos danos causados.
Como resultado da decomposição da água pelo contato com barras de combustível
quente, o gás de hidrogénio foi evoluindo e acumulando-se num edifício do reator,
resultando na explosão do hidrogênio e causando o colapso das paredes exteriores dos
edifícios do reator. Detalhes sobre o calendário e as causas dos lançamentos radioativos
são descritos em: http://www.mext.go.jp/english/incident/1304796.htm.
Os produtos de alta volatilidade lançados no ambiente foram Te129m, I131, Cs134,
Cs136, Cs137. Estes elementos radioativos foram emitidos em conjunto com a parcela de
ar, e as subsequentes deposições úmidas e secas causaram acumulações no solo. O iodo
radioativo, estrôncio e césio, que têm rendimentos de fissão grandes e baixos pontos de
ebulição, apresentaram um grande risco para a exposição da radiação interna, através da
ingestão de água contaminada e culturas agrícolas afetadas. Tais previsões requerem
uma estimativa do inventário de emissão, bem como o conhecimento das diferentes
distribuições de radionuclídeos e o seu transporte e deposição sobre o solo.
Esse trabalho baseou-se na espectrometria dos raios-gama encontrados em
amostras de solos coletadas no final de março de 2011, em Ibaraki e Chiba, no meio de
abril em Fukushima, e no início de maio em Tochigi, Saitama e Tóquio. A acumulação
muito elevada para todos os radionuclídeos foi observada nas regiões de Iitate e NakaDori. Nas demais regiões, I131 foi homogeneamente distribuído. No entanto, baixas
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acumulações de isótopos de Cs (césio) foram encontradas em toda a região, entre o
norte de Ibaraki e leste de Saitama. Para Te129m, a quantidade de acumulação foi alta
em Fukushima, mas pobre nas prefeituras de Ibaraki, Tochigi, Saitama, Chiba, bem
como em Tóquio. A taxa de atividade para o Cs134/ Cs137 foi de 0,8 - 0,9 em toda a
região investigada, incluindo Fukushima. Nenhum comportamento diferente foi
encontrado entre os isótopos de Cs, onde a quantidade de queima de combustível foi
semelhante para as unidades 1, 2, e 3, e a mistura de radioisótopos para os isótopos de
césio foi semelhante para as três unidades. No entanto, foram encontradas diferentes
distribuições geográficas entre I, Te e Cs.
Durante os períodos de grandes emissões de radionuclídeos a partir do acidente,
dois eventos de chuvas ocorreram sobre o centro-leste do Japão. É bem conhecido que a
maioria dos aerossóis e gases solúveis em água são suspensos pela precipitação,
conforme destacaram (PRANESHA & KAMRA, 1997; MAQUA et al., 1987; e
MURAMATSU et al., 1987). De acordo com o sistema automatizado de aquisição de
dados meteorológicos (AME-DAS) (http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html), chuvas
contínuas ocorreram entre 17h (15 de março) e 04 h (16 de março) no norte de
Fukushima e entre 08 h (21 de março) e 06 h (23 de março) em Ibaraki, Chiba, Tochigi,
Saitama e Tóquio.
Baseado numa simulação que utilizou a versão 4.9 do HYSPLIT, a partir de
dados meteorológicos do sistema global de assimilação de dados (DRAXLER &
ROLPH, 2003), a parcela de ar decorrente da usina de Fukushima 1, com uma altitude
de 0 - 1.000 m, ficou em Fukushima às 17 h no 15 de março e, às 11 h do dia 21 de
março, em Ibaraki e Chiba. A parcela emitida permaneceu na região até antes de
chover, tendo a maior parte dos radionuclídeos depositados em 15 de março, na
prefeitura de Fukushima e em 21 de março nas prefeituras de Ibaraki, Tochigi, Saitama,
Chiba e Tóquio. Em Naka-Dori, situada num vale, a dispersão de tornou mais difícil,
com tendencia a ter uma deposição maior.
A análise do HYSPLIT foi mais precisa quando combinada com a meteorologia
local, o que evidenciou a necessidade de dados mais detalhados para a simulação na
escala local. De acordo com a simulação no HYSPLIT, a dispersão a partir da usina de
Fukushima foi para o sudoeste e o transporte de material particulado para o leste da
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prefeitura de Saitama foi bloqueado pela área montanhosa. Materiais gasosos foram
mais facilmente transportados, mesmo através da região montanhosa.
Como forma de comparação das quantidades de césio depositadas na região,
considerando uma deposição contínua de Cs137 durante mais de 30 anos, como resultado
de testes nucleares medidos pelo Instituto de Pesquisas Meteorológicas do Japão, o
fluxo anual de Cs137 observado durante os anos 1950 e 1960 foi de 100-1; 000 Bq/m2,
enquanto que durante a década de 1970 foi de 10 Bq/m2. Aproximadamente 7 kBq/m2
de Cs137 (simples soma do fluxo mensal) tinham sido depositados no lado do Pacífico
no Japão antes do acidente de Fukushima. O acidente produziu 0.4 - 900 kBq/m2 de
deposição para Cs137 dentro da área de pesquisa atual, sendo estes valores 0,06 - 130
vezes a deposição do acumulado dos testes nucleares atmosféricos. No início de Julho
de 2011, a taxa de dose de 0,6 µSv/h foi detectada 23 km ao sul da usina, onde a
deposição de 140 kBq/m2 de I131 e 80 kBq/m2 de Cs137 foi determinada em 29 de março.
A taxa de dose de radiação no ambiente externo antes do acidente era de
aproximadamente 0.05µ Sv/h. Atividades de Cs134 e Cs137 foram dominantes para a dose
no início de julho de 2011. Com base na relação entre a taxa de dose de radiação de 0,6
µSv/h e a deposição de Cs137 (80 kBq/m2) a 23 km ao sul da usina, a dose anual pode ser
estimada utilizando-se a equação: Dose anual (mSv/y) = 0,06 × deposição de Cs137
(kBq/m²).
A dose de radiação anual devido aos radionuclídeos estimada a partir do
acidente de Fukushima foi de 10 mSv em Naka-Dori, 40 mSv em Iitate, 0,2 mSv na
região entre o norte de Ibaraki e o leste de Saitama e, 2 mSv no sul de Ibaraki e o norte
de Chiba (a estimativa atual não incluiu as doses de curta duração dos radionuclídeos).
Os resultados evidenciaram que nenhuma contribuição de dose interna foi
assumida nas estimativas. Mais, pesquisas sobre os radionuclídeos depositados na
superfície da terra deverá fornecer conhecimentos valiosos sobre as consequências da
contaminação radioativa no Japão, que tem um clima bem diferente e as condições
ecológicas da região de Chernobyl.
Os resultados mostraram que uma enorme quantidade de radioatividade foi
descarregada por causa dos danos aos sistemas de resfriamento dos reatores nucleares
em Fukushima, onde cidades do entorno foram contaminadas com produtos de fissão do
acidente, mostrando a distribuição geográfica do iodo radioativo, telúrio e césio nos
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solos superficiais do centro-leste do Japão, determinados pela espectrometria de raiosgama encontrados a partir das amostras coletadas. Considerando as condições
meteorológicas, conclui-se que o material radioativo transportado em 15 de março foi o
principal contribuinte para a contaminação em Fukushima, enquanto que o transportado
em 21 de março foi a maior fonte de contaminação em Ibaraki, Tochigi, Saitama, Chiba
e em Tóquio.
DRAXLER & ROLPH (2012) modelaram as concentrações atmosféricas de
radionuclídeos e sua deposição a partir do acidente de Fukushima. O cálculo do
transporte e a dispersão da fonte foram feitos usando o modelo HYSPLIT (DRAXLER e
HESS, 1998).
A simulação foi dividida em vários segmentos de 3h de liberação. Cada
segmento é um cálculo independente, utilizando uma fonte de unidade (1 por hora) com
taxa de emissão representado por 100.000 partículas por hora, que foram seguidas por
72 horas. Cada cálculo forneceu os fatores de dispersão a partir do ponto de introdução
no referido período de emissão para todos os locais da rede utilizada, definindo a
quantidade de emissões transferidas em cada localização para cada período do tempo de
saída. A grade de concentração de 601 (oeste a leste) e 401 (Sul-Norte) e as células da
grade foram definidas para latitude e longitude regulares, com 0,05 graus de resolução
(cerca de 5 km), centrada em 38N e 140E. A saída foi calculada com 3 horas-médias
para as concentrações e 3 horas totais de deposição. Os cálculos foram iniciados a cada
3 horas, a partir de 00:00h UTC em 11 de Março e 21:00h UTC em 31 Março,
resultando em 168 cálculos independentes.
O transporte, a dispersão e o cálculo de deposição foram feitos a partir da
utilização da meteorologia global do GDAS, com 0,5 grau de resolução horizontal, sobre
o sistema de coordenadas nativo e com uma resolução temporal a cada 3 horas. A
segunda simulação utilizou as análises meteorológicas de alta resolução da Agência
Meteorológica do Japão, também com resolução de 3 horas, mas com uma resolução
horizontal de 5 km. Um segundo conjunto de cálculos foi conduzido com dados
meteorológicos, onde o modelo do campo de precipitação foi substituído pela
precipitação derivada do radar JMA/chuvas analisadas, conforme descrito em NAGATA
(2011). A resolução temporal foi de 30 min e a resolução espacial de 45 segundos, com
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latitude e longitude de 30 segundos, abrangendo um domínio de 20N a 40N e 118E a
150E.
WOO (2013) avaliou que há uma limitação na simulação do HYSLIPT em que o
modelo é feito principalmente para as simulações de trajetórias, sendo fraco para a
simulação da modelagem de dispersão espacial. Especialmente, as dispersões de
radiação têm muitas incertezas no espaço atmosférico e as simulações para áreas amplas
são necessárias para acidentes com centrais nucleares.
LONG et al. (2012) realizaram estudos que identificaram radionuclídeos
emitidos a partir do acidente de Fukushima para cidades do Vietnã.
Estações de superfície localizadas em Hanói, Dalat e Ho Chi Minh, cerca de
4500 km a sudoeste do Japão, detectaram concentrações de atividade máxima de
radonuclídeos com valores de 193, 33 e 37 µBq m-3 associados a I131, Cs134 e Cs137,
durante o período de 27 de março a 22 de abril de 2011. Picos de concentrações de
radionuclídeos corresponderam à chegada de uma massa de ar de Fukushima para o
Vietnã após viagens de 8 dias sobre o Oceano Pacífico. Cs134 foi detectado com taxa de
atividade aproximada de 0,85 Cs134/Cs137, em conformidade com observações feitas em
outros lugares. A taxa de atividade para I131/Cs137 diminuíram exponencialmente com o
tempo, como esperado a partir do decaimento radioativo. No entanto, os dados de Dalat,
que fica a 1500 m de altura, foram maiores do que aqueles encontrados em Hanói e Ho
Chi Minh, situadas em terras baixas, o que indica o enriquecimento relativo do iodo na
comparação com o césio em altas altitudes. O tempo integrado das concentrações de
superfície dos radionuclídeos de Fukushima no sudeste da Ásia apresentaram queda
exponencial com a distância em relação à Fukushima.
A pluma radioativa originária do acidente no Japão espalhou-se pelo hemisfério
norte (DIAS LEON et al., 2011; BOLSUNOVSKY & DEMENTEEV, 2011;
MANOLOPOULOU et al., 2011; PITTAUEROVA et al., 2011; CTBTO, 2011). A
radioatividade foi medida em vários laboratórios ao redor do mundo. Fora do Japão, os
materiais radioativos foram detectados inicialmente no leste da Rússia, em 14 de março
(CTBTO, 2011) e 3 dias depois na costa oeste dos EUA e Canadá (DIAS LEON et al.,
2011; CTBTO, 2011).
No Vietnã, os picos de maior concentração ocorreram em 10 de abril e a
radioatividade foi inferior ao limite de detecção após 23 de abril.
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Hanói (22,1 N, 105,8 E, 10 m de altitude), Ho Chi Minh (10,8 N, 106,7 E, 10 m
de altitude) e Dalat (11,7 N, 108,4 E, 1500 m) são importantes cidades do Vietnã. Um
reator de pesquisa nuclear opera em Dalat desde 1984. A estação de monitoramento em
Dalat está equipada a fim de detectar qualquer liberação anormal de radioatividade a
partir do reator e as instalações de produção de radioisótopos. Em 1986, os derivados de
radionuclídeos de Chernobyl tinham sido detectados nesta estação de monitoramento
(HIEN et al., 1994). Recentemente, com a decisão do governo de instalar usinas
nucleares que serão construídas nos próximos anos no Vietnã, as três estações de
monitoramento foram designadas como pilotos para a rede de monitoramento ambiental
de radioatividade em âmbito nacional.
Em cada uma das três estações de monitoramento, a radioatividade é recolhida
num filtro de pvc feito na Rússia - Petrianov FPP-15-1.5, utilizando um amostrador de
ar de grande volume. O filtro possui eficiência de recolhimento entre 95,5% e 99,99%,
para partículas de diâmetro entre 0,3 e 1,25 mm, nas velocidades lineares entre 0,25 e 4
m s-1 (KOWNACKA, 2002). As amostras são coletadas nas estações de monitoramento
durante o horário de 09h às 17h, e o filtro é trocado a cada semana. Depois do acidente
em Fukushima, uma campanha de acompanhamento intensivo foi iniciada com 24h de
exposição do filtro, seguido de um tempo de resfriamento de 10h e medições do
espectro gama de 12 - 14 h. O volume de ar filtrado na amostragem diária foi de
aproximadamente 50.000 m3 em Dalat e 15.000 m3 em Hanói e Ho Chi Minh.
Antes de 27 de março de 2011 não haviam produtos de fissão detectados em
qualquer um dos três locais e todos os picos visíveis de raios gama podem ser atribuídos
à radioatividade de fundo conhecida: cadeias de urânio e decaimento de tório, K40 e Be7
cosmogênicos. Em 27 de março os picos característicos de I131 (364.5 keV), Cs137
(661.7 keV) e Cs134 (604.7 keV) tornaram-se visíveis para as amostras coletadas em
Hanói. Em 28 de março as estações de Dalat e Ho Chi Minh começaram a detectar I131,
mas os isótopos de césio apareceram mais tarde, a partir de 01 de abril em Dalat e 2 de
abril em Ho Chi Minh. Atividades diárias de I131 e Cs137 atingiram máximas
concentrações, correspondendo à chegada da dispersão de Fukushima 7 - 8 dias antes,
de acordo com as trajetórias simuladas no HYSPLIT. As plumas radioativas atingiram o
Vietnã depois de ter atravessado as Filipinas: picos dos radionuclídeos de Fukushima
foram registrados normalmente um dia depois da data de pico nas Filipinas.
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Informações valiosas sobre a fonte de emissão e os processos de transporte
podem ser derivados a partir dos índices de atividade entre os isótopos de I131, Cs134 e
Cs137. Os valores médios (± desvio padrão) da taxa de atividade de Cs134 e Cs137
encontrados no monitoramento foi de 0,86 ± 0,12, 0,93 ± 0,14 e 0,76 ± 0,14 para Dalat,
Ho Chi Minh e Hanói, respectivamente. Eles são compatíveis com os dados de controle
do CTBTO, por exemplo, 0,80 ± 0,17 para Manila; 0,78 ± 0.20 em Ulaanbaatar; e 0,99
± 0,09 para Kuala Lumpur (CTBTO, 2011). A taxa de atividade dos dois isótopos de
césio foi quase constante durante o período de monitoramento, devido às suas meias
vidas longas: 30,2 anos para o Cs137 e 2,06 anos para o Cs134. A taxa de atividade
I131/Cs137 varia no tempo, de acordo com a deterioração radioativa e as taxas de remoção
de ambos os radionuclídeos durante o transporte.
Embora os dados em Dalat tenham diminuído durante o período de medição,
eles foram maiores do que os valores em Hanói e Ho Chi Minh. As razões para
atividades elevadas observadas entre 17 - 19 de março estão associadas com a chegada
de plumas originadas de Fukushima a uma altitude elevada no Vietnã. O
enriquecimento relativo de iodo em relação ao césio em altitudes elevadas, pode ser
devido ao tamanho das partículas menores do iodo. Para aerossóis liberados no acidente
de Chernobyl, JOST et al. (1986) encontraram as distribuições de tamanho com o
máximo de 0,35 mm para o I131 e 0,71 mm para Cs137, Te132 e Ru103. O I131 estava
presente (~80%) principalmente na fase gasosa e o tamanho da partícula menor do I131
foi interpretado como resultado da adsorção do iodo radioativo para aerossóis
ambientais gasosos, os quais geralmente têm um pico de distribuição de superfície em
diâmetros de partícula inferior a 0,4 mm (SEINFELD, 1986). Nada se sabe sobre a
distribuição do tamanho dos derivados de aerossóis de Fukushima. Um estudo adicional
é necessário para esclarecer o motivo das altas taxas de atividades de I131/Cs137 apenas
em Dalat.
As trajetórias dos radionuclíedeos originários de Fukushima foram calculadas
usando o modelo NOAA HYSPLIT (DRAXLER e ROLPH, 2011) e mostraram que após
o acidente, grande parte mudou-se para o leste, em direção à América do Norte e na
sequência para o Oceano Atlântico Norte. Essas trajetórias foram as mais comuns,
devido à influência do sistema ciclônico prevalecendo sobre o Mar de Bering.
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Materiais radioativos de Fukushima também podem chegar ao Vietnã pelo lado
oeste, com nuvens viajando ao redor do mundo até o norte, como foi detectado em
muitas áreas de média a alta latitude na América, Europa e Ásia. No entanto, conforme
o modelo de circulação global de TAKEMURA et al. (2011), o efeito desta nuvem
radioativa em áreas de baixa latitude parece ter sido bastante menor.
DIAZ LEON et al. (2011) apresentaram os resultados de um monitoramento
feito entre 17 - 18 de março de 2011, o qual registrou a primeira chegada dos produtos
de fissão (I131, I132, Te132, Cs134 e Cs137) provenientes do acidente nuclear de Fukushima
em Seattle (EUA), através da identificação de seus raios gama, usando um detector de
germânio. Foi medida a evolução da atividade ao longo de um período de 23 dias. A
maior atividade detectada a partir dos radionuclídeos ligados ao material particulado foi
de 4,4 ± 1,3 mBq m-3 para o I-131, em 19 - 20 de março.
Amostras de filtros tomadas a partir do consumo para o sistema de ventilação do
edifício de Física e Astronomia da Universidade de Washington permitiram fazer
medições ~10 vezes maiores do que as anteriormente feitas na universidade após o
acidente de Chernobyl (KELLOGG et al., 1986) e provou ser um dos pontos-chave para
o êxito da detecção dos produtos de fissão radioativos. As amostras foram colocadas
dentro de um protetor de chumbo de espessura 5 - 20 cm ao lado de um ponto de
contato tipo-p de um detector germânico de 0,5 kg (BARBEAU et al., 2007). O detector
apresenta uma resolução de energia de 1,4 a 600 keV FWHM. O nível de radiação de
fundo observada dentro da blindagem varia entre 10 contagens/keV/hora a 50 keV e 2
contagens/keV/hora a 800 keV. A energia e a eficiência do detector foram calibrados,
utilizando 10 linhas gama entre 200 e 1500 keV, a partir de uma fonte de Eu152 e com
uma precisão de cerca de 0,1 keV e 10%, respectivamente.
Os filtros usados possuem eficiência para reter partículas até um tamanho de 5
mm para valores de 75%, caindo para 35%, 1 mm e de 5% a 0,4 mm.
A campanha de monitoramento iniciou-se em 16 de março de 2011. Não foram
detectados produtos de fissão na primeira amostra PH1. A amostra PH2 revelou
imediatamente o aparecimento de várias linhas gama com características de produtos
radioativos, onde os isótopos I131, I132, Te132, Cs134 e Cs137 foram identificados. A maior
atividade observada foi de quantidades de I131, correspondendo a 4,4 1,3 mBq m-3. O
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transporte de I131 é diferente dos outros radionuclídeos, devido às diferenças nas
eficiências de medição do filtro.
A fim de avaliar o tempo de transporte dos produtos de fissão no Pacífico, foram
realizados vários cálculos de modelagem. As trajetórias foram calculadas usando o
modelo NOAA HYSPLIT (DRAXLER & ROLPH, 2011) e o GDAS, um conjunto de
dados meteorológicos e modelo de velocidades verticais. O HYSPLIT foi usado para
calcular centenas de trajetórias ao longo do período de tempo de interesse que, em geral
mostram uma gama de padrões de transporte, dependendo da altitude e hora de início. O
horário inicial foi em 12 de Março de 2011, 10h UTC, que é de aproximadamente 3
horas após a primeira explosão da Unidade 1 (TEPCO, 2011). As trajetórias foram
calculadas para três alturas na camada limite: 500, 1000 e 1500 m acima do nível do
solo. A trajetória de 500 m foi capturada por um sistema ciclônico sobre o Mar de
Bering. As trajetórias que começaram em 1000 e 1500 m foram parcialmente capturadas
pelo mesmo sistema, mas não entre o padrão ciclônico. Em vez disso, foram
rapidamente transportadas através do Pacífico. Após a chegada à costa oeste dos EUA, o
transporte foi conduzido para o norte, na direção ciclônica em torno de um sistema de
baixa pressão, localizado na costa do estado de Washington. A trajetória que começou
inicialmente a 1500 m foi transportada na camada limite para a Califórnia. Houve
pancadas de chuva e tempo frio a oeste de Washington neste momento. A forte
divergência e precipitação associada a estes sistemas de tempo muito provavelmente
reduziu significativamente as concentrações de radionuclídeos que foram transportadas.
As trajetórias suportaram a noção de transporte dos radionuclídeos da camada limite
japonesa para a camada de fronteira dos EUA em apenas 5 - 6 dias. Isso é
significativamente mais rápido do que o anteriormente relatado no trans-Pacífico
(WEISS-PENZIAS et al., 2007; NATIONAL RESEARCH COUNCIL-BOARD ON
ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE, 2009), especialmente considerando os
radionuclídeos que foram liberados na camada limite sobre o Japão e medido na camada
limite ao longo da costa oeste dos EUA.
Na sequência do acidente nuclear, medições de níveis de radiação na terra e na
costa de Fukushima a partir de várias fontes foram coletadas e disponibilizadas pelo
(Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia MEXT, 2011).
Leituras máximas relatadas para I131 na região estavam na faixa de 500 - 600 Bq m-3 em

100

22 e 23 de março, cerca de 25 km ao sul da usina, embora exista um valor extremo de
5600 Bq m-3 para 21 de março. A Tokyo Electric Power Company (TEPCO) está
constantemente monitorando o I131 e relatou uma leitura de 4.100 Bq m-3 no raio de
cerca de 10 km do reator em 20 de março. A maioria das outras observações feitas por
MEXT e TEPCO são inferiores a 10 Bq m-3. O Ministério da Defesa japonês também
informou valores de I131, usando amostras de aeronaves, com um máximo de 0,46 Bq m3

em 25 de março, numa área entre 25 - 30 km a oeste da usina. Com base no maior

valor observado de 4,4 m-3 mBq, estimou-se que o ar foi diluído por um fator de 105 106, antes de atingir o limite continental dos EUA.
Foi surpreendente observar que apenas três dos muitos elementos de produtos
possíveis de fissão foram dominantes. Isso aponta para um processo específico de
liberação para a atmosfera. O processo exato requer investigação adicional, mas pode-se
especular que a liberação de produtos emitidos para a atmosfera é o resultado da
evaporação de vapor de água contaminada, em que, por exemplo, CsI é muito solúvel.
Detritos de Chernobyl, ao contrário, mostraram um espectro muito mais amplo de
elementos (DEVELL et al., 1986), o que reflete a dispersão ativa de elementos do
combustível.
Foram medidas a chegada de produtos de fissão a partir de Fukushima Dai-ichi
em Seattle - EUA, inicialmente entre 17 - 18 de março, cerca de 7 dias após o terremoto
e de acordo com relatos sobre detecções de radionuclídeos no oeste dos Estados Unidos
(RADNET, 2011; TAYLOR, 2011; NORMAN et al, 2011; BOWYER et al, 2011). Os
modelos de transporte de massas de ar foram aplicados em todo o ponto do Pacífico
para um tempo de transporte típico de 5 - 6 dias. Isto concorda com a primeira explosão
relatada em Fukushima, um dia depois do terremoto (TEPCO, 2011), agravado por
contribuições adicionais de explosões subsequentes.
Os isótopos de fissão detectados foram I131, I132, Te132, Cs134 e Cs137, com a
maior atividade observada para I131, de 4,4 1,3 mBq m-3 em 19 - 20 de março. As
medições foram apenas sensíveis a radionuclídeos ligados ao material particulado e,
portanto, não eram sensíveis a partir do I131, que é transportado na sua forma gasosa. A
presença dos isótopos mencionados aponta claramente para a liberação dos produtos de
fissão de elementos de combustível recentemente ativa. Ao mesmo tempo, a ausência do
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isótopo de vida curta do I133 indica que as reações nucleares devem ter sido
interrompidas com êxito, quando a sua atividade foi detectada.
Este conjunto de medições ao longo de um período de 23 dias proporcionou uma
base para a modelagem quantitativa adicional sobre o modo de como os produtos de
fissão radioativa são transportados para a atmosfera e venham a ser incluídos na análise
global.
SRINIVAS et al. (2012) apresentaram os resultados de simulação da dispersão
regional na escala atmosférica da emissão acidental de radionuclídeos de Fukushima
Daiichi, onde se estudou o comportamento temporal da trajetória da pluma, a
concentração de deposição e os padrões de dose da radiação em uma faixa de 80 km ao
redor do reator. Os parâmetros de tempo e variáveis meteorológicas durante o período
de lançamento foram simulados com o modelo atmosférico de multi-escala aninhada
WRF-ARW e a trajetória e dispersão da pluma foram calculadas com os modelos
Lagrangianos de Partículas e dispersão HYSPLIT e FLEXPART, usando a informação
disponível a partir do termo-fonte acidental. As simulações indicaram que o fluxo de
vento sobre o Japão durante o período de lançamento foi impulsionado pelas grandes
escalas extra-tropicais de oeste e associadas a sistemas de baixa pressão. Nos níveis
mais baixos, o fluxo foi influenciado pela topografia local/brisa do mar, causando
mudanças ocasionais do vento em direção à terra, na costa leste do Japão. Trajetórias do
fluxo de ar simuladas revelaram que a pluma ficou sobre o oceano com ventos de oeste
na maioria dos dias e a radioatividade foi dispersa sobre a superfície do mar. Trajetórias
em direção à terra foram encontradas em poucos dias devido ao fluxo de sudeste, leste e
nordeste (15 - 17, 19 - 21 Março de 2011), durante o qual ocorreu a maior parte das
deposições de radionuclídeos sobre a superfície do solo. Deposições relativamente altas
sobre o solo foram simuladas em uma zona estreita de 20 km de largura e 80 km de
comprimento, a noroeste da usina, de acordo com os dados monitorados. Simulações
mostraram que deposições úmidas sobre o solo foram maiores do que as deposições
secas entre 12 - 30 de março, devido à ocorrência de chuvas por alguns dias.
Comparação entre a atividade de deposição e os valores de dose com observações
disponíveis confirmaram que o padrão da pluma em uma escala de comprimento mais
refinada em torno do local pode ser simulado com realismo e, de acordo com as
medidas, dentro dos limites de incerteza do termo-fonte.
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O acidente de Fukushima demonstrou que quantidades significativas de
radionuclídeos foram liberadas para ambientes terrestres e marinhos (NISA, 2011a, b).
Após as liberações acidentais detecções da pluma radioativa foram feitas em
várias estações de monitoramento localizadas no Japão, assim como na Rússia, EUA,
Canadá e Europa Continental. Medidas no Japão, feitas pelo Ministério da Educação,
Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia (MEXT) e outros (CHINO et al., 2011;.
YASUNARI et al., 2011;. BOWYER et al., 2011;. MASSON et al., 2011.;
WETHERBEE et al., 2012) mostraram que as emissões da FDNPP causaram aumento
de radioatividade ambiental em Fukushima, em outras partes do Japão, bem como em
algumas partes do Hemisfério Norte, indicando impactos locais, regionais e globais do
acidente.
Uma vez que este evento é considerado o maior depois do acidente de
Chernobyl, os estudos sobre a dispersão e as conseqüências radiológicas do desastre
possui um enorme significado. Vários grupos de pesquisa têm testado suas ferramentas
de modelagem de dispersão com os lançamentos do acidente de Fukushima, entre eles
(MORINO et al, 2011;. NAKANO and POVINEC, 2012), no sentido de rastrear os
prováveis caminhos da pluma para a tomada de decisão de emergência em relação à
proteção contra as radiações e os aspectos de saúde. ROSS & CERANNA (2011)
estudaram a dispersão da pluma e simulações de trajetória utilizando o modelo
HYSPLIT, impulsionado pela análise do NCEP e GDAS, a fim de prever os tempos de
chegada e diluição da pluma nas estações de monitoramento do Sistema Internacional
de Vigilância (IMS) e a verificação do Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
(CTBT). SCHEUERMANN et al. (2011) usaram a dispersão do modelo ABR
(Ausbreitungsrechnung em alemão) para simular a dispersão atmosférica do acidente de
Fukushima e analisou os resultados em relação às hipóteses do termo-fonte e as
condições meteorológicas. Agências como NILU (Norwegian Institute for Air Research)
e ZAMNG (Zentralanstalt pele Météorologie e Geo-dynamik) (NILU, 2011; ZAMNG,
2011; SKOMOROWSKI, 2011) produziram em tempo real simulações das
concentrações no ar e deposição de radionuclídeos, seguindo o evento e com base nas
primeiras suposições de emissões, de 1,0 e + 19 a Bq s-1 para Cs137 e I131.
As simulações têm sido úteis para o acompanhamento da distribuição da pluma e
sua cobertura espacial no sentido de implementar ações de mitigação. MORINO et al.
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(2011) estimaram as deposições de I131 e Cs137 em cerca de 13% e 22%, com simulações
feitas no modelo de transporte químico WRF-CMAQ em uma região de 700 x 700 km2
sobre o Japão. IRSN tem simulado a dispersão atmosférica de lançamentos emitidos
estimados entre 12 e 20 de Março, usando um modelo numérico de longo alcance
(escala de várias centenas de quilômetros) e, com base nas previsões meteorológicas
fornecidas pela Météo France, que indicaram impactos em locais como Tóquio (IRSN,
2011a). O Departamento de Energia dos EUA (DOE) e a National Atmospheric Release
Advisory Center (NARAC) forneceram previsões meteorológicas diárias, previsões de
transporte atmosférico, dose possível de atividades no Japão em uma escala local, bem
como as previsões de possíveis chegadas da pluma e os níveis de doses para locais nos
EUA, além de possíveis estimativas do termo-fonte, utilizando uma ampla gama de
modelos sobre o tempo e dispersão durante a resposta à Fukushima (SUGIYAMA et al.,
2012).
O IRSN informou sobre o primeiro ano de avaliação sobre as doses externas do
acidente de Fukushima e liberou os mapas de dose projetada (IRSN, 2011b), com base
em medições terrestres e o monitoramento aéreo, realizado entre 30 de março e 3 de
abril de 2011 pelo MEXT e a National Atmospheric Release Advisory Center (NNSA).
Estas medições indicaram a ocorrência da maior parte da deposição de radionuclídeos
liberados numa zona estreita de 20 km de profundidade e 80 km de largura a noroeste da
FDNPP. Informações meteorológicas disponíveis demonstraram que a circulação
predominante sobre o Japão durante o acidente foi de direção oeste na maioria dos dias
em que ocorreu o evento, o que teria levado a pluma para o Pacífico leste,
aparentemente minimizando o risco radiológico sobre a parte terrestre. No entanto, as
medidas de deposição disponíveis pelo MEXT e outras agências indicaram que a pluma,
durante o lançamento acidental, em alguns dias seguiu para o oeste/noroeste, causando
deposições importantes na superfície.
A Agência Japonesa de Energia Atômica (JAEA), em cooperação com a
Comissão de Segurança Nuclear (NSC), deu uma estimativa inicial sobre as quantidades
totais de I131 (1,5 Bq 1017) e Cs137 (1,2 Bq 1016) (NSC, Japão, 2011). Como parte dos
estudos NSC-JAEA sobre o termo-fonte, CHINO et al. (2011), utilizando um método de
modelagem inversa com base em dados de monitoramento ambiental, fizeram uma
estimativa preliminar de I131 e C137. STOHL et al. (2012) estimaram o termo fonte de
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alguns lançamentos potenciais (Xe133 e C137) para o evento da FDNPP, utilizando
modelagem inversa e dados de várias dezenas de estações no Japão, América do Norte e
outras regiões. Suas estimativas para a quantidade de liberação total de Xe133 e Cs137
foram cerca de 16,7 Bq 1018, 3,5 Bq 1016, respectivamente.
As taxas de emissão (3 por hora) notificadas entre 00h UTC em 11 de março e
00h UTC em 17 abril de 2011 foram usadas como dados de entrada para as simulações
de dispersão realizadas. O estudo de STOHL informou que as liberações significativas
ocorreram entre 12 e 19 de março de 2011, com valores de pico entre 14 e 15 de março
de 2011, e que os lançamentos nas camadas 0 - 50 m e 50 - 300 m constituíram nas
principais emissões.
Durante o período do acidente, as condições meteorológicas foram simuladas
com o modelo de mesoescala WRF (ARW), (SKAMAROCK et al., 2008), projetado
com duas grades aninhadas em dois sentidos interativos (15 km e 5 km) e 40 níveis
verticais. O domínio exterior abrange o Leste da Ásia ao redor do Japão e o domínio
interno cobre o Japão e a região do oceano. Os domínios do modelo foram centrados em
38,0 N, 140,0 E, com grades de 265 x 225, nas direções L-O e N-S. A grade interna tem
265 x 244 nas direções L-O e N-S, com um tamanho de grade de 5 x 5 km na
horizontal. Como o foco do estudo foi a propagação na escala regional da
radioatividade, a resolução horizontal de 5 km foi considerada suficiente, embora com
esta resolução as características topográficas locais de escala não podem ser totalmente
resolvidas.
Análises e previsões do National Centers for Environmental Prediction (NCEP)
e Global Forecasting System (GFS) estão disponíveis para 50 km de resolução e foram
usadas para condições iniciais e de contorno no modelo WRF. Um total de 10
simulações foram feitas para o período que iniciou às 00h UTC em 11 de Março e
terminou às 00h UTC, em 31 de março de 2011. Cada simulação durou mais de 48h,
com o modelo iniciado às 00h UTC em 2 dias consecutivos. A topografia da USGS e
dados de vegetação (25 categorias), dados de solos da FAO (17 categorias) com
resoluções de 5m e 2m, foram usados para definir a topografia do modelo, uso do solo e
as condições do solo. Variáveis meteorológicas tridimensionais em intervalos de 1h
foram obtidas a partir do domínio interno e foram utilizadas para as simulações de
dispersão.
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Os dois modelos de dispersão de partículas de Lagrange (LPDMs), HYSPLIT
(DRAXLER e HESS, 1997, 1998) e FLEXPART (STOHL et al., 2005;. FAST e
EASTER, 2006;. DORAN et al., 2008) foram acoplados ao modelo WRF e foram
usados para simular o transporte atmosférico e a dispersão das descargas acidentais de
radionuclídeos da FDNPP. O modelo HYSPLIT foi executado para fazer simulações de
trajetória, utilizando os resultados meteorológicos do modelo WRF. Trajetórias foram
calculadas a partir do local de liberação durante 48 horas, usando o modelo de vento
derivado do ARW e os dados de contorno da camada, com parâmetros para cada hora.
No FLEXPART, a simulação da dispersão foi concebida a partir do domínio
computacional de 150 x 150 grades horizontais, com resolução de 1 km e 17 níveis
verticais de alturas: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
2500, 3000, 4000, 10000 m acima do nível do solo (AGL). Um total de 10.000 pseudo
partículas foram liberadas no modelo. A variação no tempo da emissão durante o
acidente foi incorporada através da definição de 3 h dos fatores de variação de emissão,
no termo-fonte de entrada para o modelo. A liberação total distribuída nas três camadas
(0-50 m, 50-300 m, 300e1000 m) foi resumida e dada como um termo-fonte único do
ponto de liberação a uma altura de 50 m AGL.
A série temporal das estimativas do termo-fonte indicou que uma quantidade
principal de liberação acidental ocorreu durante o período de 11 - 23 de março de 2011
e que a liberação foi exponencialmente reduzida posteriormente. Assim, simulações
para este período foram examinadas para o padrão de dispersão e o impacto radiológico
resultante. O campo de fluxo, a altura de mistura e as chuvas foram os três parâmetros
importantes que influenciaram na dispersão da pluma e nos campos de deposição. Estes
parâmetros foram apresentados a partir das simulações feitas em dias diferentes.
Vários campos meteorológicos simulados foram comparados com observações
disponíveis para verificar a sua precisão para aplicação na simulação da dispersão. A
orografia regional e a paisagem montanhosa, em geral influenciou o padrão de fluxo
sobre o Japão. Os ventos acima da atmosfera mais baixa seriam influenciados pela
topografia ondulada. A variação do tempo de pressão e o padrão do fluxo de vento
sugere a presença de movimento de onda adicional tropical oeste, com a combinação de
duas massas de ar, ou seja, a massa de ar tropical quente que se desloca de latitudes
mais baixas e a massa de ar polar fria vinda de latitudes mais altas. Sob a influência dos
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sistemas frontais do campo de fluxo existe um tempo que varia de vorticidade ciclônica
ou anticiclônica. Associados com essas frentes, formação e movimento dos sistemas de
baixa pressão foram notadas em 12 de março, 14 - 15 de março e 22 - 23 de março, de
acordo com a análise do tempo relatado em TAKEMURA et al. (2011) e SUGIYAMA
et al. (2012). Enquanto a baixa superfície formada próxima ao sul de Tóquio se dissipou
rapidamente em 12 de março, o grupo formado em 14 de março no sudeste do Pacífico
atravessou a região central do Japão em 15 de março.
Trajetórias do fluxo de ar forneceram o caminho Lagrangiano das parcelas de ar
na escala de tempo escolhida (48h) e representaram os caminhos do transporte e áreas
de incidência radiológica da pluma. Trajetórias múltiplas foram calculadas em
intervalos de 1h, desde o ponto de liberação da FDNPP às 00h UTC em diante (no
período de 11 - 30 de março), com as entradas do campo de vento derivados de
simulações ARW sobre a duração de 48h nos respectivos dias de simulação para analisar
a variação temporal da linha da pluma.
As trajetórias em dias diferentes mostraram claramente que o transporte de
contaminantes foi maior ao longo do Pacífico leste. Haviam cerca de oito trajetórias
alinhadas no setor sudoeste em 14 - 15 de março e abrangiam áreas tão longe quanto
Tóquio. Cerca de quatro trajetórias alinhadas no setor Noroeste, em 15 - 16 de março,
20 trajetórias alinhadas nos setores sul a noroeste, norte e sudoeste entre 19 - 21 março,
cobrindo grande porção de terra de até 100 km de raio em torno Fukushima. A análise
do agrupamento de todas as trajetórias de hora em hora, entre 11 e 30 de março indicou
uma mudança abrupta de 10 - 20% na variância total espacial (TSV) de trajetórias. A
análise do agrupamento mostra claramente que apenas 25% das trajetórias estavam
distribuídas ao longo da terra durante o evento. Estas poucas trajetórias terrestres para o
interior direcionou a pluma sobre a terra em 14 - 15 de março, 15 - 16 de março e 19 21 de março, causando impactos radiológico consideráveis no Japão.
A dispersão dos radionuclídeos radioativos Cs137 e Xe133 foi simulada com o
modelo de trajetória FLEXPART. Em 14 de março a pluma cobriu áreas, estendendo
cerca de 100 km no setor sul-sudoeste até Tóquio, com uma faixa de concentração de
50-1000 Bq m-3. Em 15 de março, espalhou-se até 75 km a noroeste e no setor oeste,
com uma faixa de concentração de 200-1000 Bq m-3 e, em 20 de março, cobriu 70 km
no setor norte-noroeste, com uma faixa de concentração de 50-500 Bq m-3. Em 14 de
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março, a pluma ficou sobre o Oceano Pacífico por muito tempo e voltou-se para os
setores sul-sudoeste, região com alta concentração de terras, por um período muito
curto, entre 19h e 21h UTC e, então, para a região do oceano. Em ambos os dias 15 e 20
de março, a pluma foi influenciada pela variação espacial do campo de vento.
O estudo mostrou uma simulação realista sobre as trajetórias, a distribuição da
pluma e o padrão de deposição.
As simulações revelaram a ocorrência de chuvas entre 16 e 21 de Março, nos
setores oeste e noroeste de Fukushima, com condições de neblina na maioria dos dias. A
análise de agrupamento das trajetórias confirmou a passagem da pluma no setor
noroeste em 15 - 16 de março, causando a deposição de importantes radionuclídeos
sobre a área terrestre.
O trabalho demonstrou que o sistema de modelagem adotado pode simular as
condições climáticas ambientais, a circulação atmosférica e a trajetória da pluma,
comparando com os ventos observados e os padrões de dispersão. Algumas das
discrepâncias entre os dados simulados e monitorados são atribuídos à incerteza nos
dados de emissões e da falta de disponibilidade de medições próximas ao período de
acidente para comparações adequadas. Com todas as limitações do estudo, 75% dos
dados de monitoramento está em conformidade com os valores simulados. Uma
simulação maior com resolução de campos meteorológicos de até 1 km com o ARW
seria necessária para resolver totalmente os efeitos topográficos locais sobre o fluxo,
difusão turbulenta, concentração de atividade e padrão de dose em escala local. No
entanto, o tempo de dispersão e o modelo acoplado na sua configuração atual para fins
operacionais durante uma emergência, demonstra a habilidade do sistema de
modelagem para estimar o impacto radiológico realisticamente.
Diversos autores em diferentes trabalhos tem aplicado o modelo HYSPLIT para
simular a dispersão de radionuclídeos, entre eles BECKER et al. (2007), JASIULIONIS
& ROŽKOV (2008), KARLSSON et al. (2008), IGARASHI et al. (2009), TINKER et
al. (2010), MASSON et al. (2010), ROSS et al. (2010), DUEÑAS et al. (2011),
BOWYER et al. (2011), LOZANO et al. (2011), AFFHOLTER et al. (2012),
LUKŠIENĖ et al. (2012), BAEZA et al. (2012), KIM et al. (2012), LUJANIEN et al.
(2012), GUDELIS et al. (2012), HERNÁNDEZ-CEBALLOS et al. (2012),
WETHERBEE et al. (2012) e BOWYER et al. (2013).
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4.3. Contribuições dos Sistemas de Informação Geográfica em estudos sobre
Emergências Nucleares
O setor nuclear em especial se caracteriza como uma atividade que oferece
riscos ainda maiores do que outros setores industriais, principalmente em função de
trabalhar com material radioativo. Assim, constitui-se em empreendimentos industriais
que foram alvos de normas rígidas – aplicadas, sobretudo a partir do acidente de
Chernobyl - cuja implementação de planejamentos de emergência e sistemas de
respostas é indispensável. A evolução de eventos acidentais nesta área contribuiu para a
incorporação de tecnologias de geoprocessamento, especialmente pelas graves
consequências e os riscos que acidentes dessa natureza podem proporcionar ao espaço
geográfico situado na área de influência de um complexo nuclear.
Com os acontecimentos ocorridos no Japão em 2011, devido ao acidente na
usina de Fukushima, cujas consequências foram catastróficas, a questão nuclear entrou
na ordem do dia quanto à sua implementação e a construção de novas usinas. De
qualquer maneira, embora o problema tenha a sua gravidade, além dos aspectos
associados à realidade geográfica e as condições em que o acidente se deu – ocasionado
pelo terremoto, seguido de tsunamis - a existência de um plano de emergência
contribuiu para que o número de vítimas fosse menor. Em resposta aos problemas
iniciais enfrentados pela unidade 1 de Fukushima Daiichi, o governo japonês acionou o
Plano de Emergência Externo da central, retirando preventivamente os já desabrigados
habitantes da primeira zona de 5 km de raio em torno do reator avariado. Vendo a
situação se agravar na unidade 1 e iniciarem-se problemas semelhantes nas unidades 2 e
3, o raio de evacuação preventivo foi ampliado inicialmente para 10 e depois para 20
km (as populações situadas entre 20 e 30 km foram colocadas em abrigos), Figura 30, o
que ultrapassa as ações previstas por normas internacionais que regem um planejamento
de emergência nuclear (evacuação máxima em 5 km, abrigagem em 15 km), na medida
em que esses procedimentos foram concebidos para um acidente grave em uma usina, e
não em várias simultaneamente na mesma central.
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Figura 30. Zonas de exclusão a partir da usina nuclear de Fukushima.
Em relação aos acidentes ocorridos no Japão, muitas organizações se uniram
para apoiar o mapeamento dos acontecimentos. O grupo Emergency Mapping Team
(EMT) - disponível em http://www.drs.dpri.kyoto-u.ac.jp/emt/en/ forneceu mapas e
serviços web que auxiliaram as autoridades na tomada decisões para a recuperação de
esforços relacionados com o terremoto e o tsunami em Tohoku. Os mapas produzidos
foram reforçados com informações geradas por especialistas em gestão de desastres, que
ajudaram a fornecer relatórios atualizados sobre o status da situação. Baseados em
tecnologia SIG, esses produtos contribuíram para a percepção da situação global no
Japão.
Os mapas e serviços do EMT deram informações sobre abrigos, rodovias,
condições do tráfego, infraestrutura, etc. Os recursos produzidos foram utilizados pelo
governo japonês para entender as condições no terreno, desenvolver uma lista de
prioridades para recuperação da situação, implantação de equipamentos e pessoal. Tais
recursos estavam disponíveis on-line, com mapas estáticos e dinâmicos que poderiam
ser

acessados

no

site

(http://www.arcgis.com/home/group.html?owner=EMT2011&title=%E6%9D%B1%E5
%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E
6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%28The%20Pacific%20coast%20of%20Tohok
u%20Earthquake%29&sortField=numviews&sortOrder=desc), através do software
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ArcGIS, instalado na máquina do usuário. As Figuras 31 e 32 apresentam exemplos dos
mapas disponíveis ao acesso público.

Figura 31. Evacuação de Sítios a partir do

Figura 32. Zonas de evacuação incluídas

acidente de Fukushima.

no plano de emergência em
Fukushima.

Pesquisadores da American University Sentinel divulgaram ferramentas que
foram

úteis

para

o

gerenciamento

dos

desastres

ocorridos

no

Japão

(http://www.americansentinel.edu/blog/2011/03/24/gis-technology-critical-to-managing
-japan-disaster/), onde as tecnologias de SIG auxiliaram nas ações para traçar a logística
da circulação de pessoas e recursos no país.
A ferramenta Google People Finder usou um SIG para localizar pessoas
perdidas nas faixas atingidas pelos desastres de Fukushima. Na ilha de Honshu,
próximo a Sendai, o Military Grid Reference System forneceu um sistema de
coordenadas plano e contínuo, através das fronteiras e escalas representados num mapa.
Baseado em plataforma ArcGIS, o sistema foi usado para facilitar a referência precisa
com dados de GPS, disponibilizando mapas no portal e em papel, o que permitia a
visualização de um sistema prático de geocódigos e um índice de mapas globais.
A

ESRI

desenvolveu

um

mapa

interativo

de

mídia

social

(http://www.esri.com/services/disaster-response/japan-earthquake-tsunami-2011-map/
index.html) para acompanhar os eventos ocorridos no Japão (Figura 33). Através da
aplicação, conectava-se aos meios de comunicação social e criavam-se mapas
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especializados para acompanhar as ocorrências. O sistema foi compartilhado através das
redes sociais Flickr, YouTube, Facebook e Twitter. A ESRI desenvolveu ainda um mapa
de análise de tendências - trend analysis – no sentido de visualizar relatórios elaborados
por essas comunidades. A rede social permitiu que as pessoas pudessem relatar
incidentes via e-mail e através de SMS ou Web. O mapa incluiu danos, riscos, áreas de
evacuações, informações sobre falta de energia e prestação de ajuda/serviços.

Figura 33. Mapa interativo e de mídia social, utilizado no auxílio às emergências no
acidente de Fukushima.
Outras referências de trabalhos desenvolvidos com a tecnologia SIG para
empreendimentos nucleares são apresentados a seguir.
HOWARD et al. (2004), simulando um acidente hipotético na usina nuclear de
Kola (KNPP), estimaram a variação espacial e temporal das doses de Cs137 e Sr90, em
dois municípios da Noruega - Troms e Finnmark, usando um modelo implementado e
integrado a um SIG. O acidente supõe uma perda grave de refrigeração na KNPP,
coincidente com as condições meteorológicas, causando a deposição significativa de
radionuclídeos em toda a área e, consequentemente, afetando os municípios. As doses
externas foram estimadas a partir de sua deposição no solo e no comportamento dos
diferentes grupos populacionais. As doses internas foram previstas a partir dos dados de
consumo alimentar e das concentrações nos alimentos. Foram também previstas as
doses para os criadores de renas e outros habitantes da Noruega. As doses previstas,
decorrentes principalmente do césio, confirmaram que os residentes nessas regiões
estavam vulneráveis à contaminação de césio, com tal situação podendo persistir por
muitos anos. Doses externas previstas foram insignificantes, em comparação com a
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ingestão de outras doses. A ingestão de doses para os criadores de renas deverão
exceder 1 mSv y-1 por várias décadas, principalmente devido ao alto consumo de carne.
Outros noruegueses também seriam potencialmente expostos a doses superiores a 1
mSv y-1 por vários anos, especialmente se eles consumirem muitos dos produtos locais.
Embora a produção de rena seja a via de exposição mais importante, peixes de água
doce, carne de cordeiro, produtos de laticínios e cogumelos também poderiam contribuir
significativamente para a ingestão de doses previstas. Fluxos de radionuclídeos,
definidos como a produção total de radioatividade nos alimentos de uma área para uma
unidade de tempo, se mostraram muito presentes na carne de rena. Os resultados
mostraram a necessidade de uma resposta de emergência eficaz, com a implementação
de medidas adequadas para o caso de acidentes na KNPP.
Um sistema de resposta a emergências nucleares, conforme WANG et al.
(2003), foi desenvolvido na China. GNARD (Guangdong Nuclear Accident Real-time
Decision Support System) é um sistema de apoio à decisão para gestão de emergência,
considerando a liberação acidental de centrais nucleares localizadas em Guangdong China. O sistema é capaz de calcular campo de vento, concentrações de radionuclídeos
no meio ambiente e as doses de radiação. Pode também estimar o tamanho da área onde
as ações de proteção devem ser tomadas e fornecer informações sobre a distribuição da
população e equipamentos de emergência disponíveis. Além disso, o sistema pode
simular e avaliar a eficácia das medidas preventivas assumidas, bem como calcular as
doses evitadas por ações de proteção. Todos os resultados podem ser espacializados e
analisados através de uma plataforma SIG. A Figura 34 exibe a estrutura do GNARD.

Figura 34. Estrutura e fluxo de dados que compõem o sistema GNARD.
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O sistema GNARD foi desenvolvido sobre a plataforma Arcvie e constitui-se na
primeira aplicação de um SIG para a área de gestão de emergências nucleares na China.
As principais vantagens para a escolha do Arcview foi em relação à gestão dos dados,
uma vez que ele lê a maior parte dos tipos de dados tabulares. O sistema SIG do
GNARD criou um banco de dados geográficos estabelecido para a área de 200 km ao
redor da planta da usina. As bases de dados consistem em três camadas que contém
diferentes tipos de dados, entre eles: informações culturais, radiológicas e ambientais.
Relevantes dados sobre a preparação fora do local de resposta de emergência também
foram incorporados ao banco, como os locais de repositórios de iodo, entre outros. A
Tabela 8 apresenta a base de dados que integra todo o sistema.
Tabela 8. Banco de dados geográfico utilizado no sistema GNARD.
Elementos
Ocupação do solo
Estradas e ferrovias
Hidrologia de superfície
Topografia
População
Município e / ou limites município
Casas hospital e de enfermagem
Quartéis de bombeiros
Abrigos e centros de acolhimento
Instalações de armazenamento de iodo estável

Conteúdo
Área e perímetro
Nome, extensão, rotas de evacuação
Extensão do rio, área e capacidade de armazenamento
do reservatório de água
Elevação do terreno
População
Área e demografia
Localização e nome
Localização e nome
Localização e nome
Localização e nome

Dois tipos de bancos de dados foram incluídos no GNARD. O primeiro se refere
aos dados sobre a definição das condições ambientais, enquanto o segundo contém
todos os dados do programa que define as tarefas de execução e os resultados dos
cálculos produzidos, incluindo termo-fonte, e em tempo real, dados meteorológicos,
distribuição da população, bem como os dados que definem as ações de proteção. O
banco de dados geográfico é necessário para a gestão da emergência.
O sistema contém o Controle de Bordo (CB), interface gráfica do usuário para a
plataforma ArcView. Além disso, possui um Modelo de Dispersão Atmosférica e
Meteorológica (MDAM), que é um concorrente dos modelos de mesoescala (80 km)
para o campo de vento e cálculos de dispersão atmosférica. Leva em conta também a
topografia e os recursos de estabilidade atmosférica da área. Os resultados do cálculo
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determinado por este módulo incluem as concentrações ao nível do solo e a deposição
de radionuclídeos na superfície.
O módulo CB inclui ainda um modelo para simulações de evacuação que pode
estimar a posição das pessoas e a dose de radiação relacionada como uma função do
tempo e a localização espacial durante uma evacuação (Figura 35). Contém um módulo
de análise que avalia a eficiência na redução da dose para evacuação ao longo de um
determinado percurso selecionado e a função de entrada gráfica constitui-se numa
ferramenta muito útil para a definição de rotas.

Figura 35. Dose residual em cenário específico: a evacuação foi implementada antes do
início da liberação e em uma área no raio de dezenas de quilômetros, nas
direções NNW e NW das usinas nucleares.
GHEORGHE (1995) desenvolveu na Suíça o ETH-NUKERISK, modelo
computacional associado a uma base SIG e a um modelo lógico e matemático, voltado
para a avaliação de consequências e risco de acidentes aplicados a usinas nucleares,
funcionando como sistema de suporte à decisão para o planejamento de emergências.
ETH-NUKERISK combina a análise de eventos anormais e a avaliação da amplitude de
contaminação ambiental e os seus potencias efeitos na saúde. Os resultados podem ser
mapeados juntamente com as zonas de intervenções recomendadas, incluindo os pontos
de riscos mínimos. O modelo possui ainda termos-fonte simulados, dispersão ambiental
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sobre uma variável meteorológica, terrenos complexos e a capacidade de fazer
diagnósticos.
WRIGHT et al. (1998) elaboraram uma metodologia para avaliação da
concentração de radionuclídeos em alimentos que excederam os níveis máximos
permitidos no oeste europeu. A abordagem descreveu estimativas fornecidas sobre a
produção de leite após o acidente de Chernobyl, quando ocorreram transferências de
césio, do solo para plantas e dessas para os animais. O uso de SIG forneceu ferramentas
para a integração da informação espacial com modelos de transferência de
radionuclídeos, identificando as áreas mais vulneráveis, onde foi elaborado um mapa
com a distribuição espacial de grupos de solos, com diferentes taxas de transferência de
césio e os valores mais críticos, bem como as taxas de produção.
VAN DER PERK et al. (1998), através do projeto RESTORE, elaboraram um
SIG baseado em sistemas EDSS (Environmental Decision Support System) que auxiliou
autoridades locais – nas regiões da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia – a identificarem
áreas onde grupos de população foram atingidos por doses críticas de césio. O sistema
incluiu métodos para modelagem de variação espacial e temporal do césio em solos
aluviais situados em áreas de inundação, bem como a transferência para diferentes tipos
de solos nos alimentos e a sua ingestão pela população. Tal avaliação utilizou
informações sobre tipos de solos, uso do solo, taxas de produção de alimentos,
densidade populacional e áreas residenciais.
YATSALO et al. (1998) desenvolveram o sistema PRANA DSS (Decision
Support System for Protection and Rehabilitation of Agrosphere after Nuclear
Accident) para análises de medidas de proteção após o acidente nuclear de Chernobyl. O
sistema é baseado em tecnologias da geoinformação e a elaboração de sistemas e
componentes, constituindo-se como um sistema de suporte à decisão de medidas para o
setor agrário e as consequências da contaminação de radionuclídeos em plantas, na
produção agrícola e na população rural. Consiste ainda de um conjunto de módulos de
aplicações que incluem mapas eletrônicos, modelos matemáticos e uma base SIG, com
diferentes níveis de investigação e informações detalhadas sobre as consequências da
contaminação do solo e terras aráveis, pastagens, florestas, sistemas aquáticos, distritos
e regiões, incluindo ainda dados tabulares sobre os parâmetros radiológicos,
agroecológicos, econômicos, demográficos, uso do solo atual, rotação de culturas,
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monitoramento de dados físicos e químicos das terras agricultáveis, doses internas e
externas da população, entre outros elementos.
BAKLANOV et al. (2002) realizaram estudos - entre 1991 e 1996 - que
examinaram as possibilidades de impactos e consequências a partir de um acidente
hipotético na usina nuclear de Kola (oeste da Rússia) em diferentes regiões geográficas
da Europa (Escandinávia, Europa Central, ), onde foi utilizado um modelo de trajetórias
para calcular os padrões de transporte atmosférico e simulados o transporte de
radionuclídeos,

com

a

possível

contaminação

que

atingiu

a

Escandinávia,

correlacionando-se com os resultados do acidente de Chernobyl. Foram utilizados dados
meteorológicos, modelos de risco e análise de consequências, além de uma base SIG,
para análise e avaliação do risco de radiação, através da espacialização dos dados
adquiridos a partir de resultados de concentrações simulados dos modelos. Os
resultados apresentados demonstraram níveis de emissão de radionuclídeos na maior
parte do norte europeu, bem como a contaminação na produção de alimentos e áreas
mais vulneráveis para a população.
ALMGREN et al. (2006) elaboraram na Suécia um sistema que utilizou SIG e
serviu de base para calcular a deposição de césio – entre os anos 1962 e 1966 – a partir
do acidente de Chernobyl, baseado em dados de precipitação (determinados entre 1961
e 1990), onde mapas de deposição foram criados através do uso de métodos de
interpolação (krigagem) e a partir dos dados de precipitação das estações
meteorológicas. Níveis menores foram localizados no lado nordeste e leste e os maiores
no oeste da Suécia, a partir de amostras do solo coletadas em 27 locais distribuídos no
país. Os dados apresentados no estudo mostraram correlações com valores medidos em
outras pesquisas.
CANEPA et al. (2007) desenvolveram o programa SafeAirView, baseado na
integração de tecnologia SIG e o modelo SAFE_AIR, que simula a dispersão e
deposição de poluentes radioativos. O sistema SIG foi aplicado em MS-Visual Basic e
Globo-MapObjects. O modelo de dispersão, SAFE_AIR (Simulation of Air pollution
From Emissions_Above Inhomogeneous Regions), simulou o transporte, difusão e
deposição de poluentes no ar, considerando relevo complexo e as condições
meteorológicas, bem como uma base de dados de radionuclídeos. O SIG utilizou dados
ambientais diversos, entre eles: uso do solo (áreas de agricultura, industriais, etc),
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limites administrativos, classes de idades da população, topografia, estações
meteorológicas e fontes de emissão, localização de edificações e instalações industriais,
etc. A partir de simulações realizadas em Copenhagen (Dinamarca), Indianápolis e
Kincaid (EUA), o programa incluiu melhorias nas parametrizações para o modelo de
dispersão e atualmente, variáveis micrometeorológicas tem sido implementadas.
MONTE (2011), a partir do MOIRA-PLUS (MOdel-based computerised system
for management support to Identify optimal Remedial strategies for Restoring
radionuclide contaminated Aquatic ecosystems and drainage areas), desenvolveu um
sistema de suporte à decisão, baseado em SIG, para a avaliação do impacto radiológico
do acidente de Chernobyl nos ecossistemas de água potável localizados na Itália. O
sistema como um todo foi baseado na avaliação do comportamento do Cs137 e Sr90 em
corpos d’água contaminados. O MOIRA-PLUS constitui um sistema disponível online
http://user.tninet.se/wfde729o/MOIRA e está assim estruturado: modelos ambientais
para prevenir níveis de radionuclídeos nos corpos d’água; módulo de análise para
avalição dos custos e benefícios sociais, ecológicos e econômicos; modelos
matemáticos; SIG associado a uma base de dados sobre sistemas aquáticos e de
interesse; um conjunto de códigos ambientais que predizem a migração de
radionuclídeos nos sistemas de água potável: HYDRO (módulo hidrológico), CAT
(módulo de captação), MIGRA (subcódigo que simula a migração de poluentes através
de componentes abióticos para o sistema aquático) e BIOT (subcódigo que simula a
migração de poluentes de componentes abióticos de um sistema aquático às espécies de
peixe). O sistema MOIRA, portanto, pode ser utilizado para avaliação de doses
radiológicas em pessoas, através da contaminação dos ambientes de água potável.
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CAPÍTULO 5 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está situada no litoral do estado do Rio de Janeiro, no Sul
Fluminense, região conhecida como “Costa Verde”, no município de Angra dos Reis.
5.1. Aspectos Gerais
A região de interesse da pesquisa compreende a área de influência da usina
nuclear de Angra dos Reis (Latitude 23°0'27.21" S; Longitude 44°27'31.43" W) e
incorpora o espaço delimitado pelas Zonas de Planejamento de Emergência (ZPE), que
abrange um raio de 15 km da CNAAA (Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto). A
densidade populacional no entorno da área, segundo o Censo 2010 (IBGE, 2010) era de
205,45 hab/km2 em Angra dos Reis e 40,57 hab/km2 em Parati, constituindo à região
um território de grande complexidade em função da dinâmica populacional.
A área de estudo, cuja configuração geomorfológica determinou dois ambientes
distintos – a serra e o mar - está encravada entre a baía da Ilha Grande e a Serra do Mar.
Angra dos Reis, Mangaratiba e Parati integram os principais municípios situados no
território onde está situada a CNAAA (Figura 36).

Figura 36. Localização da área de estudo.
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5.2. Zonas de Planejamento de Emergência – ZPE
SANTINA (1976) observou que em 1961 a Comissão de Energia Atômica dos
EUA definiu critérios básicos para a instalação de reatores nucleares, com o
estabelecimento de distâncias de segurança. Tais fundamentos se basearam na obrigação
moral de prevenir danos às pessoas que vivem além dos limites circunvizinhos de usinas
nucleares, principal motivo que levou a adoção dos seguintes critérios: área de exclusão,
zona de baixa população e distâncias do centro populacional.
Área da Exclusão: Área situada no entorno do reator, cujo acesso está sob controle e
autorização do pessoal de operação da usina nuclear. Para a área de exclusão exigese que um indivíduo situado em qualquer ponto de seu entorno por 2 horas
imediatamente após a liberação dos materiais radioativos não deverá receber uma
dose de radiação no corpo todo, excedendo 0,25 Sv (dose externa), ou uma dose na
tireoide que extrapole 3 Sv (300 rads), devido à inalação de iodetos (dose interna).
Esta área pode ser cortada por rodovias, ferrovias ou vias navegáveis, sob condição
de que não estejam próximas da instalação, a ponto de interferir suas operações e
desde que providências efetivas e apropriadas sejam tomadas para o controle do
tráfego nestas vias em caso de emergência, bem como para proteger a saúde e a
segurança pública. Residências dentro desta área não deverão ser permitidas, bem
como pessoas, em qualquer evento, estando estas sujeitas a remoção se necessário;
Zona de Baixa População: Espaço que circunda a área de exclusão e que pode
conter residentes, de modo que o número total e a densidade populacional é tal que
há uma razoável possibilidade de que medidas apropriadas de proteção possam ser
tomadas no interesse desta população, na eventualidade de um acidente sério. Para
esta zona exige-se que um indivíduo localizado em qualquer ponto de seu espaço
externo e exposto a uma nuvem radioativa resultante da liberação dos postulados
produtos de fissão, durante todo o tempo da liberação, não deverá receber uma dose
que exceda 0,25 Sv no corpo (dose externa), ou 3 Sv na tireoide, pela inalação de
iodetos (dose interna). Estas normas não especificam a densidade populacional
permissível ou total nesta zona, porque a situação pode variar de caso para caso;
Distâncias do Centro de População: É a distância do reator até os limites de um
centro densamente povoado, contendo mais que 25.000 residentes aproximadamente.
Esta distância seria de pelo menos 1.1/3 vezes a distância de baixa população.
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Fundamentados em tais critérios e utilizando dados sobre modelos de difusão da
radiação na atmosfera, foram calculadas as distâncias de segurança e delimitadas as
zonas de exclusão da CNAAA, cujo modelo do Máximo Acidente Crível e o cálculo de
doses provocadas por liberações acidentais hipotéticas de radioatividade serviram de
base. Cálculos sobre as distâncias de segurança para os reatores da Usina foram feitos,
baseando-se no modelo das nove categorias de acidentes do Relatório Rasmussen
(SANTINA, 1976). Os valores das probabilidades associadas a cada tipo de acidente
foram utilizados com as respectivas frações de liberações de radiação para a atmosfera.
A determinação das áreas de exclusão em Angra, segundo (SANTINA, 1976), não
levou em conta a influência da topografia do terreno na dispersão da radioatividade para
a atmosfera, pois o fundamento básico para a aplicação destes critérios foi assegurar que
as pessoas não sofram danos maiores, mesmo ocorrendo um acidente máximo.
De acordo como o PEE/RJ (2008), a fim de hierarquizar os riscos e facilitar o
planejamento e a implementação de medidas de proteção, recomendadas pela CNEN,
que adotou o conceito de ZPE, as zonas atuais foram subdivididas em coroas circulares
a partir do centro da unidade I da CNAAA, em raios de 3, 5, 10 e 15 km (Figura 37).

Figura 37. Zonas de Planejamento de Emergência da CNAAA em Angra dos Reis.
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Situações específicas determinadas pela demografia da região circunvizinha à
CNAAA, conforme destacou SANTINA (1976), poderão causar alterações nas áreas de
exclusão determinadas, de forma a permitir que sejam consideradas as particularidades
da região para a execução de medidas de proteção.
A evacuação preventiva da população constitui uma medida de proteção eficaz
até uma distância de 5 km em torno da usina. A partir desta distância, não será obtido
qualquer benefício adicional com a evacuação preventiva. Desta forma, para as ZPE 10
e ZPE 15 é preferível recomendar, no curto prazo, que a população se mantenha
abrigada. Neste sentido, considerando os raios existentes estão classificados da seguinte
maneira:
Zonas de Ações Preventivas:
ZPE 3: Área circunscrita a partir do raio de 3 km, com centro na unidade I da
CNAAA, excetuando-se a Área de Propriedade da ELETRONUCLEAR
(APE);
ZPE 5: Coroa circular, com centro na unidade I da CNAAA, com 5 km de raio
externo e 3 km de raio interno.
Zonas de Controle Ambiental:
ZPE 10: Coroa circular, com centro na unidade I da CNAAA, com 10 km de raio
externo e 5 km de raio interno;
ZPE 15: Coroa circular, com centro na unidade I da CNAAA, com 15 km de raio
externo e 10 km de raio interno.
Zona de Acompanhamento Ambiental:
Área circunscrita num raio de 50 km, com centro na unidade I da CNAAA.
5.3. Aspectos Geobiofisiográficos
5.3.1. Geomorfologia
A região de Angra dos Reis possui uma configuração geomorfológica
caracterizada por penínsulas e enseadas, montanhas e costões rochosos. A mata atlântica
constitui a sua paisagem dominante, especialmente em função da constituição do relevo,
formado por morros de alta e média declividade que dominam a paisagem. O local onde
se situa a CNAAA está localizado num fundo de baía, cercado por montanhas elevadas
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e morros com alta declividade, especialmente em sua porção de oeste para leste, uma
vez que na parte sudoeste/sul/sudeste, está a baía da Ilha Grande.
Regionalmente, a geomorfologia permanece acidentada, assinalando um relevo
forte ondulado, com escarpas, encostas íngremes e declividades acentuadas (Figura 38).

Figura 38. Declividades predominantes na área de estudo.
Esse fator, em especial, contribui para a instabilidade de encostas em muitas
partes do município, principalmente ao longo das rodovias de acesso e, associado a uma
dinâmica pluviométrica intensa ao longo do ano, caracteriza a existência de problemas
de deslizamentos em toda a área de abrangência, principalmente por conta dos regimes
pluviométricos que ultrapassam os 2000 mm anuais, acentuados, sobretudo no período
do verão (entre os meses de novembro a março), conforme observaram SOARES (2006)
e OLIVEIRA JÚNIOR (2008).
5.3.2. Climatologia
A região possui uma meteorologia complexa, principalmente devido à
configuração geomorfológica que contribui para a diversidade climatológica de toda a
área. Os principais aspectos que caracterizam o quadro meteorológico local (direções
predominantes dos ventos, intensidades e estabilidade atmosférica) são fundamentais
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para a definição de cenários no sentido de serem aplicadas modelagens específicas,
especialmente no que diz respeito à dispersão de poluentes, bem como em relação a
determinação de rotas de fuga, baseando-se em tais critérios.
OLIVEIRA JÚNIOR (2008) ressaltou que nesta região há fortes indícios de que
as brisas marítimas interagem com a cadeia montanhosa, provocando a recirculação
local, e que a proximidade com o oceano, a topografia e a forte insolação tornam o
regime de ventos muito inconstantes e fracos. E, baseando-se nos dados observacionais
da região, descreveu os principais sistemas existentes e que predominam em toda a área.
Quanto aos sistemas sinóticos atuantes, a PSF tem maior ocorrência entre os
meses de maio e setembro. Em relação à SAP, as ocorrências predominam nos meses de
julho, setembro e novembro. Baseando-se em dados de reanálise, a predominância de
ventos seguiu as direções WSW e SSW (1000 e 925 hPa), S e SW (850 hPa) e direções
E e ESE (700 hPa). A intensidade máxima dos ventos foi de 7 m.s-1 e a mínima na
classe de 2– 3 m.s-1. O regime de calmarias não foi registrado em nenhum nível de
pressão analisado.
Sobre a velocidade dos ventos, através dos dados das torres situadas na
CNAAA, identificou-se a existência de duas classes predominantes: regime de calmaria
e ventos de intensidade entre 1 - 3 m.s-1. A velocidade média dos ventos foi menor que
2 m.s-1 (ventos fracos). A ocorrência da máxima intensidade dos ventos variou entre o
horário das 13 HL (brisa marítima) até 01 hora (vento de encosta) em ambas as torres. O
período de ocorrência das mínimas intensidades, para a torre A10 e D, está associado
principalmente aos horários de transição dos regimes de escoamento entre 8 – 9 (vento
de encosta para brisa marinha) e às 17 e 18 horas (Brisa terrestre para o regime de
encosta); e nas demais torres o período inicia na madrugada até as primeiras horas da
manhã. Considerando a climatologia, as principais predominâncias nas direções dos
ventos foram: Torre A10 (N, NNE, SSW e SW) e B (N e S) – devido às forçantes
térmicas responsáveis pela formação do vento de encosta e brisas marítima-terrestre;
Torre A60 e A100 (W, SW, WSW, SSW, NE e ENE), C (N, E, SSE, S e NNW) e D (W,
WSW e NE) – devido as forçantes térmicas associadas ao vento de encosta, brisas
marítima-terrestre e a forçante dinâmica, associada à canalização forçada pelo terreno.
Em função da sazonalidade, os registros na torre A mantiveram-se similares à
climatologia. Nas torres A60 e A100, o padrão de distribuição da direção do vento se
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assemelha. Nas torres B, C e D apresentaram bastante variação. No ciclo diário dos
registros meteorológicos das estações de verão e inverno em níveis altos, existe a
combinação da forçante térmica e da canalização forçada, enquanto em níveis baixos a
forçante térmica foi predominante.
Finalmente, considerando-se a estabilidade local, o critério de Pasquill-Gifford
mostrou que as classes predominantes são D, E e F (no período noturno e diurno). O
critério de P-G e o Número de Richardson Bulk mostraram que a condição
estaticamente estável prevaleceu em comparação às demais, totalizando 79%, seguida
de 17% (instável) e 4% (neutra). A análise do Número de Froude mostrou que o
escoamento na CNAAA é caracterizado por um regime de vento fraco, com forte
estabilidade e ar estagnado, sendo que 63% das ocorrências foram para Fr inferior a 0,1,
com pequenas ocorrências nas categorias Fr = 1,0 e superior a 1,7. Os critérios
utilizados para estimativa da estabilidade na região e análise do regime de escoamento
mostraram a baixa capacidade da atmosfera da região para a dispersão de poluentes,
devido à predominância da condição estável e do regime de bloqueio existente.
5.4. Aspectos Socioeconômicos
5.4.1. Processo Histórico de Ocupação
MRS (2006) destacou que a região de Angra dos Reis teve sua estruturação
sócio-espacial ilustrada pela conjugação de fatores históricos e geográficos. Sua história
está inserida no processo de consolidação e organização do território nacional, recursos
naturais e a localização geográfica. Pelos caminhos do ouro, beneficiando-se da
expansão cafeeira e da cana-de-açúcar, a região conheceu seu apogeu com uma
economia rica, dinâmica e escravocrata. Com o declínio dessas atividades e o fim do
trabalho escravo, a pecuária, o turismo e a indústria passaram a caracterizar os
movimentos de estruturação socioeconômica de toda a área.
VIANA DE SOUZA (2003) relatou que devido às suas características naturais,
Angra dos Reis foi tendo uma grande importância estratégica, favorecida pela presença
do porto e do litoral bastante recortado, o que de certa maneira favorecia sua defesa.
Desde o período colonial, Angra dos Reis participou de diferentes ciclos
econômicos que integram a economia do país: a cana-de-açúcar no século XVII, o
tráfico de escravos e o ciclo do ouro no século XVIII, com o escoamento a partir do
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porto de Angra até o Rio de Janeiro. No século XIX, a produção e exportação do café. A
partir da segunda metade do século XIX, sua economia entrou em processo de
estagnação profunda, tendo como fator principal a crise da agricultura cafeeira e o fim
do tráfico de escravos, tendo o porto de Angra dos Reis como um dos mais importantes
entrepostos do comércio de escravos. Além disso, a construção da estrada de ferro
Pedro II, que passou a ligar o Vale do Paraíba ao Porto do Rio de Janeiro, contribuiu
para enfraquecimento da função portuária de Angra dos Reis.
No período de estagnação econômica e desestruturação de seu espaço, Angra
dos Reis sobreviveu através da agricultura de subsistência, pesca e a produção de
banana até as primeiras décadas do século XX, quando voltou a ter importância no
cenário nacional, fruto das intervenções do estado na região, principalmente com a
reforma do Porto e a construção da estrada de ferro que ligava o Vale do Paraíba - desde
Barra Mansa até o porto de Angra dos Reis.
A partir da década de 50, Angra dos Reis foi escolhida para sediar uma série de
investimentos estatais de grande porte. Em 1959 iniciou a construção do estaleiro
Verolme, atualmente BRASFELS. Na década de 70 vieram a construção do Terminal
Petrolífero da Ilha Grande (TEBIG), da Usina de Angra 1 e a BR-101, atividades que
foram acompanhadas por um intenso processo de expansão urbana.
Com a facilidade do acesso, impulsionado pela construção das rodovias e os
investimentos industriais, juntamente com a valorização de ambientes preservados da
região, na década de 80 a atividade turística começou a se destacar. Angra dos Reis e
Parati são importantes centros turísticos que convivem atualmente com a deterioração
de sua infraestrutura e qualidade de vida e dependem da Eletronuclear e de empresas do
setor naval e petrolífero, que garantem os investimentos para a infraestrutura local.
5.4.2. Densidade Populacional
A população da região é predominantemente urbana. Apresentando uma
densidade demográfica de 205,45 hab/km², atualmente reside em Angra dos Reis um
total de 177.101 habitantes, de acordo com estimativas do IBGE (IBGE, 2012).
5.4.3 Economia
Nas planícies litorâneas predominam atividades agrícolas de subsistência, com
uma produção modesta para o volume populacional da região. A urbanização
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generalizada dos municípios na região sudeste, além dos sucessivos planos econômicos
ocorridos no período de 1985 a 1996, resultou na retração de investimentos no campo.
Neste sentido, na região ocorreu a redução de terras destinadas ao setor primário da
economia, onde o perfil urbano-turístico predomina na atualidade, associado ao
comprometimento de áreas territoriais com a preservação e a conservação da natureza.
Como as terras disponíveis são escassas, limitadas às planícies aluviais, e o manejo
agrícola dessas áreas exige altos investimentos em mecanização, tornou-se imediata a
retração dos investimentos na agricultura. Por outro lado, surgiram outras oportunidades
de negócios, principalmente relacionadas ao turismo, por apresentar riscos mais
controlados e melhores taxas de retorno.
MRS (2006) apontou que nos últimos 25 anos o êxodo rural se intensificou no
Vale do Paraíba, principalmente devido à precariedade da vida no campo, os baixos
salários, ausência de escolas e assistência médica, além da falta de uma política agrícola
que possibilitasse a fixação do homem no meio rural. Essa corrente migratória partiu
dos municípios com economia menos dinâmica para áreas urbanas dos municípios mais
industrializados, onde se destaca Angra dos Reis, caracterizando uma intensificação no
uso e ocupação do solo na região, (Figura 39).

Figura 39. Uso e Cobertura do Solo predominante na área de estudo.
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5.4.4. Os Problemas Relevantes na Área de Estudo
A região apresenta topografia complexa, devido ao processo de formação
geológica e sua configuração geomorfológica. Principalmente por causa de tais
características sobre o relevo local, alguns problemas advindos da instabilidade de
encostas produzem situações que influenciam no tráfego rodoviário em determinados
pontos das estradas, o que dificulta a circulação e a mobilidade das pessoas em alguns
períodos do ano. Considerando que a rodovia BR-101 (Rio-Santos) é a única estrada
que cruza toda a extensão da área de estudo, sua interdição constitui-se numa
dificuldade que poderá ser um obstáculo quando da ação de um plano emergencial para
a evacuação da população.
Além disso, quase toda a extensão litorânea da BR-101 constitui uma região
complexa pelo processo de conurbação que liga os municípios da região metropolitana
do Rio de Janeiro, principalmente Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati. Tal
fator constitui-se em um problema que deve ser observado de maneira conjunta, uma
vez que ultrapassa os limites físicos das fronteiras municipais. Ou seja, as condições do
entorno e a existência de núcleos populacionais ao longo da rodovia, cruzando um
conjunto de cidades, pode tornar ainda mais complexas as ações emergenciais, em
função da atração de um fluxo populacional impulsionado pelas atividades econômicas,
especialmente nos períodos do verão e de alta temporada, onde a atividade turística atrai
um contingente populacional considerável.
5.4.1.1. Rotas de Fuga
Atualmente, o principal eixo rodoviário da região é a rodovia BR-101 (RioSantos), único acesso disponível a ser utilizado como possível rota de fuga, juntamente
com a RJ-155 (que depois se torna a BR-494, a partir de Rio Claro), em direção à
Lídice, à nordeste da CNAAA (Figura 40). Essas rodovias possuem diversos problemas,
sendo o principal os constantes deslizamentos que ocorrem ao longo das encostas
situadas em muitos dos seus trechos, problema incansavelmente veiculado na imprensa.
De tal modo, considerando os recentes problemas relacionados à questão nuclear
no âmbito de sua segurança, especialmente após o acidente do Japão em 2011, e
analisando o sistema de rotas de fuga atual para a evacuação da população em situações
de

emergência,

tem

sido

questionado

pela

sociedade

(Ministério

Público,
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ambientalistas, população e imprensa) a implementação de rotas de fuga alternativas.
Considerando tal questão, em 2011 foi contratado pelo DNIT um estudo de viabilidade
– o EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) - a fim de
apontar outros pontos que sirvam de alternativas para as atuais rotas de fuga existentes.
O estudo apontou como melhor opção a ampliação da BR-494/RJ. O trecho
estudado liga o município de Mangaratiba e a BR-116 com a BR-101, possibilitando
aproveitar os traçados das vias estaduais existentes - RJ-149 e RJ-155 - cuja extensão
total é de 93 quilômetros. Considerando o trecho entre Getulândia e o entroncamento
com a BR-116 (Km 51 até 66), três possibilidades de traçado foram analisadas:
• Opção A: BR-494, coincidente com a rodovia RJ-155: início em Getulândia, indo até
à BR-116, próximo ao acesso à cidade de Barra Mansa. Trecho já pavimentado;
• Opção B: BR-494, cujo traçado é coincidente com um trecho de Rodovia Municipal
(implantado): início em Getulândia, no entroncamento com a Rodovia RJ-155, indo
até à BR-116, no trevo da Rodovia dos Metalúrgicos;
• Opção C: BR-494, com o traçado original do PNV: início em Getulândia, indo até a
BR-116, em trecho virgem até o entroncamento com a BR-393/RJ-155.

Figura 40. Vias principais de acesso para rotas de fuga na região.
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Informações do jornal O Globo (2011a) destacavam que essas rodovias
apresentavam situação precária e precisariam passar por obras. Na ocasião, em
entrevista ao jornal, o secretário estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos
Minc, alertou que se cair metade da chuva que caiu na Região Serrana no começo do
ano, “aquilo (a região) vira uma ratoeira nuclear”.
Segundo o jornal O Globo (2011b), considerando que a Rio-Santos é vulnerável
a deslizamentos, a Eletronuclear estudou a possibilidade de rotas de fuga pelo mar.
Neste contexto, a empresa proprietária analisou a possibilidade de serem construídos 4
píeres, onde três deles foram classificados - nas praias Brava, Vermelha e do Frade como de alta prioridade, por ficarem mais próximos da CNAAA e o outro - considerado
de prioridade média – estaria localizado em Mambucaba.
Tais informações enfatizam que as rotas de fuga existentes atualmente não são
ideais para a evacuação da população em caso de acidentes. Neste sentido, elas deverão
considerar outros fatores que estão associados ao quadro ambiental da região,
destacando-se aqueles de caráter meteorológico e associados à dispersão atmosférica
local, considerando a dispersão de radionuclídeos a partir de um evento acidental, bem
como em relação aos deslizamentos que ocorrem na área. Portanto, todos esses
elementos constituem pontos importantes que devem ser cuidadosamente analisados no
processo da emergência local.
5.4.1.2. Tráfego Viário
A região normalmente não apresenta problemas de congestionamento no tráfego
de veículos ao longo das principais rodovias, exceto nos pontos onde existem
dificuldades relacionadas aos deslizamentos e obras para contenção de encostas.
Geralmente, as retenções que ocorrem na estrada por conta do tráfego se localizam ao
longo do trecho Rio de Janeiro até Mangaratiba, principalmente na BR-101 e durante o
período do verão, além de períodos de carnaval e épocas de feriados prolongados,
quando o fluxo populacional que migra para a região se intensifica.
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CAPÍTULO 6 - MATERIAIS E MÉTODOS
Visando alcançar os objetivos propostos, foram utilizados como procedimentos
metodológicos a identificação e aquisição de dados socioambientais no sentido de
contribuírem para a análise do impacto ambiental e proposição de cenários de análise,
considerando a emissão acidental de radionuclídeos provenientes da CNAAA.
Uma segunda etapa constituiu na assimilação desses dados em uma plataforma
SIG, a fim de integrar os principais aspectos socioambientais da região: distribuição
populacional, localização de corpos d’água, principais locais de ocorrência de
deslizamentos, principais rotas de fuga, locais de pesca, localização das unidades de
conservação, etc; com o intuito de subsidiar a análise integrada dos impactos sobre os
mesmos. Além disso, foram identificados importantes cenários de análise, considerando
principalmente as condições meteorológicas sazonais e diárias da região e as
informações referentes às principais regiões de deslizamento para cada época do ano,
que contribuíram para a determinação de rotas de fuga.
Foram desenvolvidas simulações com o Sistema de Modelagem da Qualidade do
Ar, constituído do modelo meteorológico de mesoescala WRF (Weather Research and
Forecasting) e do modelo lagrangeano de dispersão de poluentes HYSPLIT (DRAXLER
& ROLPH, 2003). Os resultados das simulações foram inseridos na base SIG, para em
conjunto com os demais dados coletados, possibilitar a avaliação dos impactos das
emissões acidentais de radionuclídeos, a fim de subsidiar a tomada de decisão
emergencial, principalmente quanto à evacuação da população na região.
Uma das informações importantes como dados de entrada para o modelo de
dispersão de poluentes foi o cálculo do termo-fonte, o qual envolve a definição do
radionuclídeo e a sua taxa de emissão.
A análise das diversas correlações existentes entre as variáveis que norteiam o
tema possibilitaram a elaboração de um sistema integrado representativo para o
problema proposto, no sentido de permitir a compreensão da dinâmica espacial local e
temporal, associada à ocorrência de um acidente na CNAAA, com liberação de
radionuclídeos, o planejamento de ações emergenciais de controle e sua posterior
mitigação. A seguir são detalhadas as etapas supracitadas.
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6.1. Caracterização Meteorológica da Região
O regime de ventos
entos predominantes na área de estudo se fundamentaram nos
estudos desenvolvidos por OLIVEIRA JUNIOR (2008), baseando-se
baseando
nos dados
coletados a partir de 4 torres meteorológicas,
meteorológicas existentes no sítio da CNAAA (Figura
(
41),
fontes pontuaiss que demonstram
demo
as principais características sobre os ventos
predominantes nas proximidades do complexo nuclear, bem como características sobre
a estabilidade atmosférica. A análise de tais componentes possui alta significância, uma
vez que houve a possibilidade de se verificar o desempenho de cada torre em
e relação
aos regimes de circulação regional e local, assim como os efeitos peculiares da
microlocalização das mesmas em relação à área topográfica e condições de uso e
ocupação do solo.

CNAAA
Baía da Ilha Grande
Figura 41. Localização das torres meteorológicas situadas nas
nas proximidades da
CNAAA.
Análises feitas para o EIA de Angra III (MRS, 2006) destacara
ram as seguintes
características sobre a predominância de ventos nas
nas proximidades da CNAAA:
CNAAA
• Na Torre A, a primeira predominância
predominância é de direção N, seguida das direções S e SO;
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• Na Torre B, situada numa área com pouca interferência da topografia local,
especialmente o setor sul, os ventos predominantes estão entre as direções SO e SE;
• Na Torre C, localizada numa cota de aproximadamente 150 m, na porção oeste das
unidades 1 e 2 da CNAAA e de livre captação de ventos de praticamente todos os
setores, registra o setor sul (com ventos entre SO e SE) como primeira predominância,
tendo a direção N/NO, como segunda predominância;
• A Torre D, situada a cerca de 270 m de altitude e à leste das unidades 1 e 2 da
CNAAA, apresenta a primeira predominância do setor L-NE, se ajustando aos
regimes regionais de ventos para a região em níveis mais elevados. A segunda
predominância é de O-SO.
OLIVEIRA JUNIOR (2008), aprofundando os estudos sobre tais condições na
região, encontrou os seguintes resultados sobre a predominância dos ventos:
Torre A
Nível de 10 m
A predominância das direções N/NE está associada à atuação das ASAS e brisas
terrestres; e SW/S, vinculadas às passagens de frentes frias e brisas marítimas.
A predominância dos ventos dominantes nas proximidades desta torre foi mais
caracterizada no período de julho a março. Em abril e de maio a junho, as direções
predominantes foram S/SE, S e N/NE, respectivamente.
A configuração mais frequente - N/NE e S/SO - manteve-se no inverno,
primavera e outono, enquanto que a componente S ficou mais evidente no outono;
Níveis de 60m e 100m
A configuração dominante manteve-se. Entretanto, em 60m a componente SO
foi a mais frequente no verão.
Na média, os ventos foram mais intensos à medida que se distanciaram da
superfície. Os valores médios para todos os períodos ficaram em torno de 3 m/s em 10
m, de 3 a 8 m/s a 60m e 5 a 8 m/s em 100m.
Torre B
As direções foram mais distribuídas, sendo mais comuns ventos de SE e N.
Torre C
Os ventos continuaram bem distribuídos, porém, os mais persistentes foram de N
e SE.
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Torre D
O e N são absolutos.
Outros estudos, como o de FRANCO (2005), mostraram a ocorrência de ventos
predominantes para os setores NO, N e NE.
A região não possui grandes variações sazonais. Os ventos são fracos, mas do
ponto de vista meteorológico não são calmos.
6.1.1. Calmarias/Estabilidade Local
De acordo com MRS (2006), em termos comparativos, os percentuais de
calmarias nas quatro 4 torres variam de 15% a quase 40%. Contudo, na Torre D, a mais
elevada, os percentuais de calmarias em comparação às demais torres são os menores
em todos os meses analisados.
A frequência de calmarias na Torre A10 m variou de 9,48 a 18,28% ao longo
ano.
Janeiro e Junho foram os meses de maior frequência de calmaria e Março o de
menor ocorrência.
As frequências das calmarias aumentaram em relação à altura. À 60m, a
percentagem de ocorrência variou de 32 a 52%, enquanto que à 100m, de 35 a 47%.
Para as torres B, C e D as frequências de calmaria variaram de 22 a 35%, 8 a
27% e 10 a 20%, respectivamente.
A partir desses dados é possível concluir que a dispersão do vento na região é
muito baixa. Portanto, a direção é quem vai determinar a dinâmica dos ventos. Neste
sentido, a existência de um modelo meteorológico representando realisticamente os
campos de ventos é importante para avaliar a variabilidade espacial da região, bem
como subsidiar a avaliação acerca da dispersão de poluentes, especialmente
radionuclídeos provenientes da CNAAA.
6.1.2. Intensidade do Vento
OLIVEIRA JUNIOR (2008), através dos dados das torres, identificou a
existência de duas classes predominantes para a área de estudo nas proximidades da
CNAAA: regime de calmaria e ventos com intensidade entre 1 - 3 m.s-1.
A velocidade média do vento foi menor que 2 m.s-1, caracterizando ventos
fracos. A ocorrência da máxima intensidade do vento variou entre o horário das 13 HL
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(brisa marítima) até 01 hora (vento de encosta) em ambas as torres. O período de
ocorrência das mínimas intensidades, para a torre A10 e D, está associado
principalmente aos horários de transição dos regimes de escoamento entre 8 – 9 horas
(vento de encosta para brisa marinha) e entre 17-18 horas (brisa terrestre para o regime
de encosta). Nas demais torres, o período inicia na madrugada até as primeiras horas da
manhã.
6.1.3. Precipitação
A partir de uma série pluviométrica de 25 anos (1980-2004) - Tabela 9, e
analisando os registros pluviométricos do pluviógrafo instalado no sítio da CNAAA,
SOARES (2006) fez um diagnóstico da precipitação média climatológica na região,
identificando que os meses de maior pluviometria ao longo do ano são janeiro, março,
fevereiro e dezembro. No sentido de caracterizar de maneira aprofundada tais períodos,
gráficos dos inventários de precipitação analisaram o comportamento das chuvas
durante esses meses ao longo de vários anos, onde:
- em dezembro, os maiores acumulados ocorreram em 2002, 1982, 2000, 1981 e 2001;
- em janeiro, os cinco anos de maior precipitação foram 1985, 1992, 1981, 2003 e 2000;
- em fevereiro os anos de 1996, 1986, 1994, 1991 e 1995;
- em março, os registros mostraram os anos de 1996, 1986, 1994, 1991 e 1995 como os
de maior precipitação.
Considerando a quantidade dos dias de chuva, 1982 foi o ano que apresentou o
maior número (190 dias) e 1999, o ano de menor número de dias de chuva (127 dias). A
maior precipitação anual acumulada foi em 2002, com 2.625,45 mm, com o menor
índice registrado em 1999, com 1.168,90 mm. Analisando as médias anuais, foi
observada uma grande variabilidade interanual na precipitação, onde os cinco anos de
maior média pluviométrica foram respectivamente 2002, 1985, 1996, 1988 e 1986,
registrando valores de aproximadamente 200 mm, enquanto que os de menor média
pluviométrica (1999, 1990, 1983, 2001 e 1987) apresentaram valores em torno de 100
mm. Ou seja, em termos de precipitação, a região de estudo se caracteriza por alta
densidade pluviométrica.
OLIVEIRA JÚNIOR (2008) destacou que na região ocorrem em média 158 dias
chuvosos por ano, com médias mensais acima de 70 mm.
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Tabela 9. Dados de precipitação - período 1980-2004 - das Torres da CNAAA.
Adaptado de SOARES (2006).

Meses

Precipitação (mm) Dias de Chuva

JANEIRO

264,29

18

FEVEREIRO

229,46

15

MARÇO

253,88

16

ABRIL

169,82

12

MAIO

114,42

11

JUNHO

72,90

8

JULHO

68,75

9

AGOSTO

69,46

9

SETEMBRO

157,50

14

OUTUBRO

178,92

17

NOVEMBRO

204,90

17

DEZEMBRO

225,70

18

Média

167,50
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6.2. Dados Socioambientais da Área de Estudo para Incorporação na Base SIG
A importância da inclusão de dados de natureza socioambiental para a área de
estudo num ambiente SIG está associada à representação do quadro ambiental local,
onde a integração dos elementos geobiofisiográficos possui grande relevância, tanto
para o planejamento da emergência e principalmente se considerarmos que num
processo de emergência a partir de um acidente, as consequências negativas recaem
sobre todo o conjunto de ambientes que encontram-se distribuídos no espaço geográfico
e não somente sobre um ou outro aspecto isolado. Embora saibamos que numa situação
de emergência a prioridade é o ser humano, a observância e preocupação com outros
elementos situados no ambiente estão direta e indiretamente ligados à população, uma
vez que o meio ambiente existente na área de influência da CNAAA constitui espaços
importantes e que são utilizados no dia a dia pelos habitantes da região.
A aquisição de dados para o sistema proposto foi feita em diferentes etapas,
desde o contato junto aos órgãos que forneceram as informações e a visita aos mesmos,
bem como o tratamento dos dados, os quais necessitaram de um refinamento técnico a
fim de serem adequados ao formato shape (shp) - formato de origem do sistema SIG
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adotado. Outras informações associadas ao SIG foram adquiridas através de referências
bibliográficas, a partir de textos e figuras encontrados na literatura. De tal modo, um
conjunto de procedimentos foi realizado no sentido de transformar todas as informações
num único formato para serem incorporadas ao sistema SIG. As principais instituições
consultadas foram: Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais (CPRM),
Departamento de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio). Outras informações foram adquiridas junto ao Laboratório
da UFRJ - GEOHECO, que desenvolveu o Projeto Mapeamento de Riscos Associados a
Deslizamentos de Encostas em Angra dos Reis (RJ), no período 2009-2011.
Dados sobre deslizamentos foram filtrados, considerando-se as informações
específicas sobre os movimentos de massa ocorridos no território de Angra dos Reis,
onde foram considerados os eventos entre os anos de 2007 a 2010. Posteriormente, as
informações foram georreferenciadas e transformadas para o formato shape. Dados de
textos foram georreferenciados a partir de coordenadas geográficas indicadas na
literatura consultada. Dados de figuras foram georreferenciados diretamente no
programa ArcGIS 9.3.1, onde a partir de tal processo, foram extraídas as informações de
interesse. Outros dados, como os de concentração de radionuclídeos, foram gerados a
partir do programa HYSPLIT, que gerou as bases no formato kmz, do google earth e,
posteriormente as mesmas foram transformadas para o formato shape no ArcGIS.
Outras informações de interesse estão disponíveis em órgãos governamentais e são
compartilhadas online, em forma de mapas e diretamente no formato shape, de onde os
mesmos foram adquiridos e adequados sistematicamente.
A Figura 42 apresenta uma visão geral sobre a estrutura do sistema SIG
elaborado e a Tabela 10 mostra o conjunto de informações consideradas no
desenvolvimento do sistema, com suas respectivas camadas, geometrias e fontes,
conforme destacaram SILVA et al. (2013).

137

Figura 422. Estrutura geral do sistema SIG elaborado.
Tabela 10. Dados incorporados ao SIG e suas características principais.
Tipo

Dados
Geográficos

Dados
Geológicos/Geo
morfológicos

Camada
Estados
Regiões
Divisão Política
Sedes Municipais
Limites de bairro
ZPE’s
Hidrografia
Corpos D'água
Bacia hidrográfica
Subbacias hidrográficas
Malha viária
Edificações
Instituições
Pontos de abrigagem
Usina Nuclear
Sistema de falhas
Fraturas
Tipos de rochas
Formas do relevo
Tipo de relevo

Geometria
Polígono
Polígono
Polígono
Ponto
Polígono
Polígono
Linha
Polígono
Polígono
Polígono
Linha
Ponto
Ponto
Ponto
Ponto
Linha
Linha
Polígono
Polígono
Polígono

Fonte
IBGE, 2010
IBGE, 2010
IBGE, 2010
IBGE, 2010
P.M. de Angra dos Reis, 2000
PEE/RJ, 2008
Fundação CIDE, 2001
Fundação CIDE, 2001
Fundação CIDE, 2001
Fundação CIDE, 2001
DNIT, 2011
P.M. de Angra dos Reis, 2010
P.M. de Angra dos Reis, 2010
P.M. de Angra dos Reis, 2010
P.M. de Angra dos Reis, 2010
CPRM, 2009
CPRM, 2009
CPRM, 2009
CPRM, 2009
CPRM, 2009
continua ...
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Continuação da Tabela 10
Tipo
Dados
Geológicos/Geo
morfológicos

Camada
Declividades

Geometria
Polígono
SRTM, 2011

Tipos de Solos

Polígono

Embrapa, 2001

Ponto
Polígono
Polígono
Ponto
Ponto
Ponto
Polígono
Polígono
Polígono
Ponto
Polígono
Polígono
Ponto
Ponto
Ponto
Polígono
Polígono
Polígono
Ponto
Polígono
Ponto
Ponto

Defesa Civil Angra dos Reis, 2012
IBGE, 2010
Soares, 2006
Oliveira Junior, 2008
Oliveira Junior, 2008
Oliveira Junior, 2008
HYSPLIT, 2013
P.M. de Angra dos Reis, 2010
IBGE, 2010
P.M. de Angra dos Reis, 2010
Censo Demográfico. IBGE, 2010
SEBRAE, 2011
SDSPABIG, 2009
P.M. de Angra dos Reis, 2010
P.M. de Angra dos Reis, 2010
Fundação Ceperj, 2010
Fundação Ceperj, 2010
ICMBIo, 2012
ICMBIO, 2012
FUNAI, 2012
IBGE, 2010
IBGE, 2010

Deslizamentos
Clima
Precipitação
Dados
Intensidade do vento
Meteorológicos
Direção do vento
Estabilidade atmosférica
Concentração de radionuclídeos
Total de habitantes
Dados econômicos
Educação (escolas)
Densidade Demográfica
Dados
Socioeconômicos Atividades econômicas
Áreas de pesca
Áreas de interesse turístico
Áreas de interesse recreativo
Uso do solo
Tipos de vegetação
Unidades de conservação
Dados do Meio
Espécies da fauna
Ambiente
Terra indígena
Praias
Ilhas

Fonte

6.3. Dados Meteorológicos de Entrada para o Modelo WRF
As informações meteorológicas foram obtidas em bases horárias da estação
meteorológica localizada no sítio da usina de Angra II, bem como a partir de simulações
computacionais realizadas com o modelo meteorológico de mesoescala WRF.
A estação meteorológica situada na Torre A da CNAAA possui coordenadas
geográficas: Latitude 23º00’71”S e Longitude 44º45’87” W. As medições foram
realizadas em três níveis de altura, sendo utilizados apenas os dados do nível mais
baixo. As variáveis medidas na estação meteorológica e que foram utilizadas para as
simulações são direções e velocidades dos ventos, em hora Zulu. Assumiu-se a classe de
estabilidade de Pasquill G ou 7, com a altura da camada de mistura em 300 metros.
Foram feitas simulações com o modelo WRF para quatro grades aninhadas, das
quais foram extraídos os dados da grade mais aninhada que possuía resolução de 1 Km.
Os resultados das simulações foram inseridos no modelo de duas maneiras:
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Primeiramente, transformaram-se as saídas da grade 4 para o formato ARL, isto é, um
formato assimilável pelo WRF e a partir desses dados realizaram-se as simulações com
o modelo HYSPLIT. Na segunda etapa foram extraídos os dados da grade 4, referentes a
mesma localidade da Torre A. Assumiu-se a mesma classe de estabilidade e a mesma
altura de camada de mistura utilizada para a Torre A.
6.4. Configuração dos Modelos
6.4.1. WRF
A escolha da configuração do modelo WRF como os domínios, resolução
espacial e aninhamentos de grade foram feitas, objetivando-se obter dados
meteorológicos necessários para INPUT do modelo HYSPLIT.
• Domínios
Para realização das simulações, quatro domínios foram utilizados. O primeiro é
o mais abrangente e de menor resolução espacial e os outros três aninhados, com
resoluções espaciais horizontais decaindo na proporção de 3:1 (Tabela 11), para que a
interação bidirecional (“two-way”) entre os domínios seja realizada adequadamente. As
grades foram aninhadas de forma que o domínio de número 4 (resolução de 1 km)
abrangesse a região de estudo, Angra dos Reis (Figura 43). O domínio maior está
centrado na Latitude 22,0° S e Longitude 42,6° W. Todos os domínios foram
configurados com 51 níveis na vertical. Nesses domínios foram utilizados os dados de
topografia e de elevação da USGS, com diferentes resoluções espaciais, de acordo com
a Tabela 11.
Tabela 11. Características dos domínios utilizados nas simulações com o WRF.
Domínios /
Grades

Pontos em
XeY

Resolução
Horizontal (km)

1

25 x 25

27

2

31 x 31

9

3

40 x 40

3

4

61 x 61

1

Dimensão da grade (º)
(Latitude e Longitude)

25.77ºS a 20.18ºS
47.48ºW a 41.41ºW
24.17ºS a 21.83ºS
45.72ºW a 43.17ºW
23.48ºS a 22.45ºS
45.05ºW a 43.93ºW
23.24ºS a 22.71ºS
44.79ºW a 44.22ºW

Topografia
USGS (km)

19
4
1
1
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Figura 43. Domínios utilizadoss nas simulações com o modelo WRF.
As condições iniciais e de contorno assimiladas pelo WRF são oriundas do
Global Forecasting System Model (GFS), do National Centers for Environment
Prediction (NCEP), cuja resolução espacial é de 0,5º (~55 km) e uma resolução
temporal de 3 horas. O GFS é um modelo numérico de escala global, físico-matemático,
físico
que embute cômputos estatísticos em suas simulações.
simul
O modelo GFS é inicializado com uma base de dados composta por observações
de superfície
cie e altitude recolhidas globalmente. Este processo de aquisição dos dados é
feito pelo GTS (Global
Global Telecommunications System of WMO)) do Brasil (documentação
disponível

em

http://www.wmo.ch/web/www/DPS/Annual
ttp://www.wmo.ch/web/www/DPS/Annual-Tech-

Progress/1999/Brazil.html).
). A base topográfica do GFS possui 30s de resolução
espacial nas direções horizontais, ou seja, aproximadamente 1 km, e é composta pelos
dados provenientes da United States Geological Survey
Surve (USGS),
), que é originada do
Modelo de Elevação Digital (Digital
(
Elevation Model - DEM).
). A base de 30s da USGS
é a mesma utilizada no sistema original do WRF.. Além disso, a base de cobertura do
solo do GFS é caracterizada,
caracterizada segundo os dados de DORMAN & SELLERS (1989).
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Para compor o domínio do GFS, tanto na horizontal quanto na vertical, é
utilizado um modelo para a interpolação dos dados, juntamente com estimativas obtidas
de satélite. Maiores detalhes sobre esse modelo podem ser encontrados em KALNAY et
al. (1996). Os dados do GFS podem ser adquiridos gratuitamente a partir do endereço
eletrônico http://nomads.ncdc.noaa.gov/.
• Tempo de integração das simulações
Visto que não foram encontradas na literatura científica restrições quanto ao
tempo de integração para simulações pretéritas utilizando análises, o WRF foi integrado
por 48 horas, onde foi utilizado o período de um dia como tempo de ajuste para as
condições iniciais e de contorno, pois segundo WARNER et al. (1997), quando
utilizamos um modelo de área limitada, como o WRF, é necessário inicializar o modelo
antes do período de previsão desejado a fim de permitir que a dinâmica do modelo
ajuste o balanço de energia em respostas às forçantes de mesoescala e de escala sinótica.
Desta forma, os resultados do primeiro dia foram descartados e utilizados apenas os
resultados simulados a partir do segundo dia.
6.4.2. HYSPLIT
As simulações no HYSPLIT foram realizadas assumindo-se uma fonte pontual de
emissão referente a chaminé da Usina de Angra II, com altura de 155 metros e
localização (Latitude 23°0'26,135" S, Longitude 44°27'31,722" W). Assumiu-se um
período de 24 horas de liberação dos radionuclídeos, tendo início às 00 hora zulu, do dia
07 de setembro de 2007. O limite vertical da grade meteorológica foi fixada em 10.000
metros. Os resultados da simulação com o HYSPLIT foram avaliados, considerando a
integração da concentração entre diversos níveis a partir da superfície e a altura de 160
metros. A progressão da pluma foi plotada em função de médias horárias de
concentração, considerando diferentes bases de dados sobre as informações
atmosféricas: Dados de intensidade e direção do vento obtidos da Torre A, resultados
pontuais de direção e intensidade do vento, obtidos com o WRF, para a localização da
Torre A e resultados tridimensionais com o WRF para a região. Para as duas primeiras
configurações de simulação, ou seja, com informações pontuais, considerou-se como
dado de entrada para o HYSPLIT um valor fixo de 300 m para a altura da Camada
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Limite Atmosférica e classe F de estabilidade de Pasquill/Gifford, ou seja, atmosfera
extremamente estável.
6.5. Termo-Fonte do Modelo
Para a simulação do termo-fonte foram considerados apenas os radionuclídeos
que seriam imediatamente liberados em caso de um acidente com perda de refrigerante
grave ou incêndio, ou seja, aqueles com temperatura de ebulição inferior a 200º C, isto
é, H3, Kr85 e I129 (meia-vida longa) e o I131, Xe131 e Xe133 (meia-vida curta). No entanto,
no intuito de diminuir o número de avaliação de resultados, as simulações com o
HYSPLIT consideraram apenas a dispersão do radionuclídeo de meia vida longa I129 e
do radionuclídeo de meia vida curta I131. As simulações não consideraram no processo
os mecanismos de deposição do material. A condição simulada para o acidente assumiu
temperatura de emissão de 200 graus Celsius, condição que volatilizaria os
radionuclídeos simulados. Essa foi a razão de simulá-lo como gás e não como partícula.
As taxas de emissão para o caso de acidente no reator em (g/h) pode ser obtida a
partir da divisão da quantidade existente no reator em gramas pelo tempo desejado em
horas em que essa quantidade for liberada. Para obtenção da taxa de emissão em Bq/h,
basta multiplicar o resultado anterior pela atividade específica do radionuclídeo em
Bq/g, conforme mostrado na Tabela 12, considerando neste exemplo uma emissão de
todo inventário do reator em 48 horas.
Tabela 12. Dados dos radionuclídeos com baixa temperatura de ebulição.

Rad

Quantidade
total no
reator (g)

Atividade
específica
(Bq/g)

Taxa de
emissão em 48
horas (Bq/s)

Taxa de
emissão em 48
horas (g/h)

Fator de
Dose Inalação
(Sv/Bq)

Fator de Dose
do Programa
(mSv/h)/(g/m3)

202.36

4.59E+15

5.38E+12

4.22E+00

7.49E-09

4.13E+10

3.95E-08

3.10E+02

I-131
Xe131m
Xe-133

296.62

3.10E+15

5.33E+12

6.18E+00

606.84

6.94E+15

2.44E+13

1.26E+01

H-3

0.01

3.58E+14

2.60E+07

2.62E-04

Kr-85

3546.34

1.46E+13

2.99E+11

5.69E-06

I-129

3419.88

6.55E+06

1.30E+05

7.12E+01
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As principais configurações utilizadas no modelo HYSPLIT são apresentadas na
Tabela 13.
Tabela 13. Principais configurações do modelo de dispersão HYSPLIT.
Parâmetro

Opção

Deposição Seca

não modelado

Deposição Úmida

não modelado

Partícula/Gás
Unidade de altura de input e output

gás
nível médio do mar

Método de Movimento Vertical

divergência

Direção

para a frente

As atividades foram calculadas para o caso de um acidente que ocorresse um ano
após a colocação do combustível no reator, quando a maioria dos radionuclídeos
produtos de fissão de meia-vida curta já estariam em equilíbrio, mas os de meia-vida
longa ainda estariam em crescimento (conforme demonstrado nas figuras 17 e 18,
capítulo 2, item 2.4.1.2., páginas 52 e 53).
A metodologia de elaboração para o cálculo do termo-fonte considerado na
pesquisa foi desenvolvida através do programa Mathematica (Wolfram Mathematica
7.0), onde foram aplicados os parâmetros citados anteriormente e elaborados pelo Dr.
Paulo Heilbron, pesquisador da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) que,
baseado nos estudos e equações de BENEDICT et al. (1981), desenvolveu todas as
etapas de construção do inventário e a determinação do termo-fonte para o caso de um
acidente com liberação de radionuclídeos, com base na equação 9 e nos dados
apresentados nas tabelas 3 e 4 (item 2.4.1.2., páginas 50 a 53).
Observou-se que os radionuclídeos escolhidos estão em consonância com
aqueles que foram emitidos a partir do acidente de Fukushima, de acordo com IRSN
(2012), MATHIEU et al. (2012), STOHL et al. (2011) e STOEHLKER (2011).
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CAPÍTULO 7 - RESULTADOS
Os principais resultados da pesquisa produziu um conjunto de elementos que
contribuem para o enriquecimento científico sobre a região e o conhecimento de muitos
aspectos que integram o seu espaço geográfico, a inter-relação com a realidade local,
bem como a importância da análise integrada de suas complexidades e informações,
especialmente com vistas ao planejamento de longo prazo e também de curto prazo,
considerando-se as informações de natureza ambiental, urbana e de emergência. Além
disso, a fim de alcançar o objetivo principal do trabalho, foram determinadas as rotas de
fuga, visando subsidiar o processo de evacuação a partir de um evento acidental no
complexo nuclear. De tal modo, os seguintes produtos foram desenvolvidos:
Com vistas ao Planejamento de Longo Prazo
− Dados Socioambientais da Área de Estudo;
− Climatologia dos Ventos e Precipitação;
− Definição das Rotas de Fuga a partir dos Dados Climatológicos e Socioambientais;
− Ambientes com maior probabilidade de serem afetados com base nos Dados
Socioambientais da Região.
Com vistas ao Planejamento de Curto Prazo
− Cálculo do Termo-Fonte para os radionuclídeos I129 e I131;
− Meteograma do campo de vento, com base em dados observados da Torre A e
resultados pontuais de simulação para a Torre A, obtidos com o modelo de previsão
do tempo WRF;
− Campos tridimensionais da atmosfera, obtidos com o modelo prognóstico WRF;
− Mapas de Concentração de Radionuclídeos para uma situação hipotética de acidente
ocorrida em Setembro/2007, obtidos com o modelo de dispersão HYSPLIT e o
sistema ArcGIS;
− Rotas de Fuga mais adequadas para a situação de emergência avaliada.
7.1. Planejamento de Longo Prazo
Considerando o planejamento de longo prazo para a região, especialmente sob o
ponto de vista de se ter um instrumento que auxilie no processo de evacuação em
função de um acidente nuclear na CNAAA, os condicionantes naturais representados
pelos processos físicos que incluem a climatologia (dados meteorológicos) e os eventos
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naturais (ocorrências de deslizamentos) constituem elementos importantes de serem
analisados, no sentido de avaliar através de tais critérios, a determinação de rotas de
fuga para situações de emergência. Tais elementos contribuem para que, mesmo não se
sabendo quando ocorrerá um acidente, a partir de tais condicionantes (climatologia e
deslizamentos) poderão ser dadas informações indicativas sobre o que fazer para o caso
de uma emergência e a evacuação da população.
7.1.1. Base de Dados Socioambientais para a Área de Estudo
Um banco de dados foi desenvolvido para a área de estudo e consiste numa base
SIG que caracteriza os diversos aspectos considerados na pesquisa. A Tabela 14 mostra
a estrutura dos dados incorporados no sistema de informação adotado.
Tabela 14. Atributos e informações incorporadas à base de dados SIG.
Tema

Atributo
Divisão Territorial

Zonas de Planejamento

Dados Geográficos

Rede Hidrográfica

Sistema Viário

Pontos Notáveis

Dados Geológicos
Dados Geológicos/
Geomorfológicos
Dados Geomorfológicos

Dados
Meteorológicos

Dados Meteorológicos

Informação
Estados
Municípios
Sedes Municipais
Limites de bairro
Zona de Planejamento de Emergência
Hidrografia
Corpos D'água
Bacia hidrográfica
Pontos de Captação de Água
Malha Rodoviária
Malha Ferroviária
Edificações
Instituições
Pontos de abrigagem
Escolas
Usina Nuclear
Sistema de falhas
Fraturas
Tipos de rochas
Formas do relevo
Declividades
Tipos de Solos
Susceptibilidade
Ocorrência de Deslizamentos
Precipitação
Intensidade do vento
Direção do vento
Estabilidade atmosférica
continua...
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Continuação da Tabela 14

Tema
Dados
Meteorológicos

Atributo
Dispersão Atmosférica
Dados Populacionais
Economia

Dados
Socioeconômicos
Áreas de Interesse Econômico/Turístico

Uso do Solo

Dados do Meio
Ambiente

Restrições ambientais

Áreas de Lazer

Informação
Termo-fonte
Concentração de radionuclídeos
Total de habitantes
Densidade Demográfica
Atividades econômicas
Áreas de cultivo agrícola
Áreas de pesca
Áreas de interesse turístico
Áreas de interesse recreativo
Uso e ocupação do solo
Tipos de vegetação
Unidades de conservação
Terra indígena
Espécies da fauna
Praias
Ilhas

7.1.2. Ambientes com maior probabilidade de serem afetados com base nos Dados
Socioambientais da Região
Remontando-se à discussão levantada no capítulo 2 (item 2.5, página 54), foi
abordado sobre os diversos ambientes existentes na área de influência da CNAAA, onde
tais elementos, por estarem espacialmente distribuídos no seu entorno, são passíveis de
serem atingidos a partir de um evento acidental e, neste sentido, são importantes de
serem avaliados os impactos sobre os mesmos. Essas informações, em conjunto com os
dados sobre a climatologia, contribuem para subsidiar o planejamento da emergência no
sentido de possibilitar a análise integrada da região, associada aos impactos decorrentes
das emissões acidentais de radionuclídeos e sua dispersão sobre a região.
A pesquisa não objetivou fazer uma análise específica acerca de tais elementos.
No entanto, a sua inclusão no sistema SIG desenvolvido baseia-se na formação de um
banco de dados georreferenciado para a área de estudo com intuito de subsidiar estudos
posteriores que investiguem questões relacionadas incluindo tais ambientes. De tal
modo, os principais aspectos socioambientais existentes na região são apresentados a
seguir: Unidades de Conservação (Figura 44), Fauna Terrestre e Aquática (Figura 45),
Recursos Hídricos (Figura 46), Atividades Econômicas (Figura 47), Recursos Florestais
(Figura 48)e Distribuição populacional (Figura 49).
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Figura 44. Unidades de conservação na área de influência da CNAAA.

Figura 45. Fauna aquática e terrestre na área de influência da CNAAA.
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Figura 46. Recursos Hídricos existentes na área de influência da CNAAA.

Figura 47. Atividades econômicas existentes na área de influência da CNAAA.
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Figura 48. Recursos florestais que integram a área de influência da CNAAA.

Figura 49. Distribuição populacional na área de influência da CNAAA.
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7.1.3. Definição de Rotas de Fuga a partir do Regime de Ventos na CNAAA
Considerando os dados climatológicos existentes na área de estudo, os mesmos
se tornam importantes no sentido de servirem de base para a avaliação da região quanto
ao processo de evacuação. De tal modo, a análise integrada desses aspectos possui
grande relevância e compreende um importante instrumento na identificação e definição
de rotas de fuga, contribuindo para subsidiar o planejamento de emergência local.
Os dados apresentados a seguir constituem uma representação da realidade sobre
a climatologia local, onde a partir das Figuras 50 a 65, são destacados os resultados
referentes às direções predominantes dos ventos, intensidade dos ventos e suas classes
de estabilidade, para estações do ano e períodos durante o dia, determinando-se a partir
de tais aspectos, as rotas de fuga mais adequadas.

Figura 50. Ventos: Direção predominante, Intensidade, Estabilidade atmosférica e
Calmarias. Verão - Madrugada.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte
Velocidade do Vento: 2.1 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,46%
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Estabilidade: Estável
A predominância do vento N aponta que a dispersão atmosférica na região
deverá migrar para a Baía da Ilha Grande, indicando que os ecossistemas marítimos e
recursos pesqueiros serão os mais atingidos a partir de uma emissão acidental de
radionuclídeos. Por outro lado, considerando a possibilidade de evacuação por via
marítima, conforme informações veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de
fuga pelo mar, tal opção não poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas
de fuga mais adequadas:
- Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
- Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati;
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.

Figura 51. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Verão - Manhã.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Sudoeste e Norte
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 2,29%
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Estabilidade: Estável
Há uma predominância para os ventos SO/N, indicando que a dispersão
atmosférica, a partir de uma emissão acidental de radionuclídeos, atingiria a Baía da
Ilha Grande e toda a área ao longo da BR-101, no sentido centro de Angra dos Reis,
passando por diversos núcleos urbanos com densidade populacional importante, entre
eles Vila do Frade e Bracuí. A possibilidade de evacuação por via marítima, conforme
informações veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de fuga pelo mar, não
poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.

Figura 52. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Verão - Tarde.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Sudoeste / Sul
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,65%
Estabilidade: Estável
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A predominância de ventos dos setores SO/S indica que a dispersão atmosférica,
a partir de uma emissão acidental de radionuclídeos, seguirá para a direção nordeste, no
sentido do centro de Angra dos Reis, passando por núcleos urbanos com densidade
populacional importante, entre eles Vila do Frade e Bracuí. Ao norte direcionam-se os
ventos vindos do sul, o que cria um problema, considerando-se a barreira orográfica
existente e que poderá concentrar os poluentes no entorno da estrada, próximo à Central
Nuclear. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
- Direção sul, por via marítima.

Figura 53. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Verão - Noite.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte / Nordeste
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,78%
Estabilidade: Estável
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A predominância do vento N/NE aponta que a dispersão atmosférica, a partir de
uma emissão acidental de radionuclídeos, migrará para a Baía da Ilha Grande (direção
sul) e em direção à Mambucaba e Parati (sentido sudoeste). Considerando a
possibilidade de evacuação por via marítima, conforme informações veiculadas na
imprensa sobre a construção de rotas de fuga pelo mar, tal opção não poderia ser
adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.

Figura 54. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Outono - Madrugada.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,76%
Estabilidade: Estável
A predominância do vento N aponta que a dispersão atmosférica na região
deverá migrar para a Baía da Ilha Grande, indicando que os ecossistemas marítimos e
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recursos pesqueiros serão os mais atingidos, a partir de uma emissão acidental de
radionuclídeos. Por outro lado, considerando a possibilidade de evacuação por via
marítima, conforme informações veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de
fuga pelo mar, tal opção não poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas
de fuga mais adequadas:
- Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
- Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.

Figura 55. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Outono - Manhã.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte/Sudoeste
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 2,82%
Estabilidade: Estável
Há uma predominância para os ventos N/SO, indicando que a dispersão
atmosférica, a partir de uma emissão acidental de radionuclídeos, atingiria a Baía da
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Ilha Grande e toda a área ao longo da BR-101, no sentido centro de Angra dos Reis,
passando por diversos núcleos urbanos com densidade populacional importante, entre
eles Vila do Frade e Bracuí. A possibilidade de evacuação por via marítima, conforme
informações veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de fuga pelo mar, não
poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.

Figura 56. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Outono - Tarde.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Sudoeste
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,84%
Estabilidade: Estável
A predominância do vento SO indica que a dispersão atmosférica, a partir de
uma emissão acidental de radionuclídeos, seguirá para nordeste, no sentido do centro de
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Angra dos Reis, passando por núcleos urbanos com densidade populacional importante,
entre eles Vila do Frade e Bracuí. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
- Direção sul, por via marítima.

Figura 57. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Outono - Noite.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,44%
Estabilidade: Estável
A predominância do vento N aponta que a dispersão atmosférica na região
deverá migrar para a Baía da Ilha Grande, indicando que os ecossistemas marítimos e
recursos pesqueiros serão os mais atingidos, a partir de uma emissão acidental de
radionuclídeos. Por outro lado, considerando a possibilidade de evacuação por via
marítima, conforme informações veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de
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fuga pelo mar, tal opção não poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas
de fuga mais adequadas:
- Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
- Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.

Figura 58. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Inverno - Madrugada.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,71%
Estabilidade: Estável
A predominância do vento N aponta que a dispersão atmosférica na região
deverá migrar para a Baía da Ilha Grande, indicando que os ecossistemas marítimos e
recursos pesqueiros serão os mais atingidos, a partir de uma emissão acidental de
radionuclídeos. Por outro lado, considerando a possibilidade de evacuação por via
marítima, conforme informações veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de
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fuga pelo mar, tal opção não poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas
de fuga mais adequadas:
- Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
- Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.

Figura 59. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Inverno - Manhã.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte/Sudoeste
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 2,72%
Estabilidade: Estável
A predominância dos ventos N/SO indica que a dispersão atmosférica, a partir
de uma emissão acidental de radionuclídeos, atingiria a Baía da Ilha Grande e toda a
área ao longo da BR-101, no sentido centro de Angra dos Reis, passando por diversos
núcleos urbanos com densidade populacional importante, entre eles Vila do Frade e
Bracuí. A possibilidade de evacuação por via marítima, conforme informações
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veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de fuga pelo mar, tal opção não
poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rota de fuga mais adequada:
- Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.

Figura 60. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Inverno - Tarde.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Sudoeste
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,86%
Estabilidade: Estável
A predominância do vento SO indica que a dispersão atmosférica, a partir de
uma emissão acidental de radionuclídeos, seguirá para nordeste, no sentido do centro de
Angra dos Reis, passando por núcleos urbanos com densidade populacional importante,
entre eles Vila do Frade e Bracuí. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
- Direção sul, por via marítima.
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Figura 61. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Inverno - Noite.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,99%
Estabilidade: Estável
A predominância do vento N aponta que a dispersão atmosférica na região
deverá migrar para a Baía da Ilha Grande, indicando que os ecossistemas marítimos e
recursos pesqueiros serão os mais atingidos, a partir de uma emissão acidental de
radionuclídeos. Por outro lado, considerando a possibilidade de evacuação por via
marítima, conforme informações veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de
fuga pelo mar, tal opção não poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas
de fuga mais adequadas:
- Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
- Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.
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Figura 62. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Primavera - Madrugada.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 1,61%
Estabilidade: Estável
A predominância do vento N aponta que a dispersão atmosférica na região
deverá migrar para a Baía da Ilha Grande, indicando que os ecossistemas marítimos e
recursos pesqueiros serão os mais atingidos, a partir de uma emissão acidental de
radionuclídeos. Por outro lado, considerando a possibilidade de evacuação por via
marítima, conforme informações veiculadas na imprensa sobre a construção de rotas de
fuga pelo mar, tal opção não poderia ser adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas
de fuga mais adequadas:
- Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
- Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.
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Figura 63. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Primavera - Manhã.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Sudoeste / Norte /Sul
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 2,53%
Estabilidade: Estável
A predominância das direções de ventos SO/N/S aponta que a dispersão
atmosférica na região, a partir de uma emissão acidental de radionuclídeos, em sua
maior parte seguirá para nordeste, no sentido do centro de Angra dos Reis, passando por
núcleos urbanos populosos, entre eles Vila do Frade e Bracuí; a Baía da Ilha Grande; e
na direção norte, com os ventos vindos do sul, o que cria um problema, considerando-se
a barreira orográfica existente e que poderá concentrar os poluentes no entorno da
estrada, próximo à Central Nuclear. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.
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Figura 64. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Primavera - Tarde.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Sudoeste / Sul
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 0,94%
Estabilidade: Estável
A predominância de ventos dos setores SO/S indica que a dispersão atmosférica,
a partir de uma emissão acidental de radionuclídeos, seguirá para a direção nordeste, no
sentido do centro de Angra dos Reis, passando por núcleos urbanos com densidade
populacional importante, entre eles Vila do Frade e Bracuí. Ao norte direcionam-se os
ventos vindos do sul, o que cria um problema, considerando-se a barreira orográfica
existente e que poderá concentrar os poluentes no entorno da estrada, próximo à Central
Nuclear. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
- Direção sul, por via marítima.
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Figura 65. Ventos: Direção Predominante, Intensidade, Estabilidade Atmosférica e
Calmarias. Primavera - Noite.
ASPECTOS PRINCIPAIS
Direção Predominante do Vento: Norte / Nordeste
Velocidade do Vento: 0.5 a 3.6 m/s
Calmaria: 1,51%
Estabilidade: Estável
A predominância do vento N/NE aponta que a dispersão atmosférica, a partir de
uma emissão acidental de radionuclídeos, migrará para a Baía da Ilha Grande (direção
sul) e em direção à Mambucaba e Parati (sentido sudoeste). Considerando a
possibilidade de evacuação por via marítima, conforme informações veiculadas na
imprensa sobre a construção de rotas de fuga pelo mar, tal opção não poderia ser
adotada, e precisa ser melhor avaliada. Rotas de fuga mais adequadas:
- Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida.
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7.1.4. Áreas de Deslizamentos e sua Implicação na Definição de Rotas de Fuga
Considerando os deslizamentos e sua relação com o processo de emergência a
partir de um acidente na CNAAA - principal fator que mobilizaria o processo de
evacuação da população, visando a sua segurança - eles apresentam-se como elementos
que criam vulnerabilidades para a região, especialmente quando são analisados
associando-os ao processo de evacuação da população e observando-se as alternativas
de rotas de fuga atualmente existentes. Neste sentido, a ocorrência de deslizamentos
evidencia esse atributo como um importante entrave durante uma situação de
emergência.
PIMENTEL (2010) considerou que Angra dos Reis possui um conjunto de
variáveis do meio-físico que apresenta uma elevada fragilidade frente aos processos
dinâmicos de encosta, tanto naturais como induzidos pelas pressões do uso e ocupação,
onde estes abrangem praticamente toda a tipologia de movimentos de massa, através da
ocorrência de rastejos em depósitos de tálus e em colúvios, deslizamentos planares e
rotacionais (mais raros), corridas de detritos ao longo das linhas de drenagem, quedas de
lascas e rolamento de blocos, resultando em grande número de perdas de vidas humanas
e danos materiais consideráveis. O histórico de eventos recorrentes a cada período anual
de chuvas, principalmente de novembro a março, afirma a elevada suscetibilidade
natural da região de Angra dos Reis frente aos processos dinâmicos em encostas.
COELHO NETTO et al. (2011) avaliaram que, geralmente em situações onde
ocorrem movimentos de massa, a alta concentração de chuva e saturação de água no
meio fraturado também pode favorecer descargas de escoamento superficial ou
subsuperficial, capaz de induzir outras rupturas no solo e/ou de fragmentos de pedra,
especialmente nas pistas de médio e inferior. Quando a vegetação é bem preservada,
esta é capaz de inibir a propagação de deslizamentos. Contudo, em áreas urbanas se
mostra a maior vulnerabilidade, uma vez que, mesmo com proporções menores de
chuvas, essas áreas podem apresentar uma concentração de deslizamento elevada.
Analisando o território de Angra dos Reis sob tal ponto de vista, observa-se a
partir da Figura 66 que a distribuição dos deslizamentos demonstra, entre os anos de
2007 até 2011, que houve intensa atividade de movimentos, o que configura um espaço
temporal importante para se avaliar a periodicidade de tais eventos e sua intensidade.
Em função das declividades predominantes e o corte na estrada, nota-se que as
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ocorrências estão muito concentradas nas proximidades da rodovia BR-101, e
associadas às áreas de ocupação urbana que, ao longo dos anos e do processo histórico
de ocupação, se desenvolveu a partir da estrada e o seu entorno. Essas concentrações
perpassam todas as ZPE 3, 5, 10 e 15 e ao longo do acesso rodoviário, abrangendo
aglomerados urbanos importantes – bairros Perequê, Vila do Frade, Bracuí e o centro de
Angra dos Reis, incluindo também a CNAAA. Assim, a queda de barreiras e os eventos
decorrentes de deslizamentos que ocasionem a interdição da estrada, constituem fatores
muito relevantes para a evacuação das populações situadas nestas áreas, o que significa
que não somente os dados climatológicos devem ser considerados, mas também o
problema do deslizamento que ocorre ao longo de todo o eixo rodoviário, principal
acesso e área de escoamento numa possível evacuação.

Figura 66. Deslizamentos ocorridos entre 2007 e 2010. Fonte: Defesa Civil de Angra
dos Reis, 2012.
No sentido de avaliar a vulnerabilidade da região de Angra dos Reis sob o ponto
de vista dos deslizamentos, a Figura 67 mostra a suscetibilidade da região em relação
aos processos dinâmicos de encosta. O resultado obtido apresenta regiões com áreas de
alta e muito alta suscetibilidade, com ocorrência predominante próxima à linha de costa,
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área mais densamente ocupada, e principalmente nas proximidades das vias de acesso,
onde estão concentradas grande parte das ocorrências. Tal aspecto demonstrado pelo
mapa aponta para uma preocupação em relação ao monitoramento desses eventos,
pensando-se no processo de evacuação, uma vez que as áreas próximas à central
nuclear, bem como ao longo de vários trechos da rodovia, apresentam-se altamente
suscetíveis e em decorrência de tal processo, são vulneráveis à ocorrência de
deslizamentos.

Figura 67. Susceptibilidade a Deslizamentos. Fonte: PIMENTEL, 2010.
De acordo com COELHO NETTO et al. (2011), as áreas urbanas geralmente
estão mais vulneráveis à ocorrência de deslizamentos, especialmente se estiverem
próximas às encostas, pois com a perda da vegetação e a degradação do solo, ficam
mais suscetíveis. Por outro lado, em grande parte das cidades, regiões com declividades
acentuadas e consideradas de risco, em geral são ocupadas por populações de baixa
renda, o que caracteriza um processo de ocupação desordenada, uma vez que pelo
parcelamento do solo e a valorização de terras, a maioria desta população se transfere
para áreas com tais características e, portanto, vulneráveis aos eventos naturais.
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Através da Figura 68 é possível observar a interação entre as áreas urbanas e a
ocorrência de deslizamentos na região de Angra dos Reis, o que demonstra que tais
aspectos encontram-se associados e existem vulnerabilidades se configurando. Aliado a
tais fatores, tem-se ainda a dinâmica pluviométrica da região, que corrobora para o
aumento da suscetibilidade e a ocorrência dos deslizamentos.
A interação entre tais fatores expõe um problema que chama a atenção para a
localização de tais áreas nas bordas das vias de acesso e, portanto, na rota de evacuação.
O que agrava esse quadro é analisá-lo sob o ponto de vista do planejamento das
situações emergência, pois como existe uma aglomeração populacional nessas áreas, no
caso de uma situação de emergência a retirada deste contingente poderá ficar
comprometida se houver interrupções ao longo de vários trechos da rodovia. Portanto,
este é um fator de extrema importância a ser considerado no planejamento da
emergência e no processo de evacuação das populações residentes na área de influência
da CNAAA.

Figura 68. Uso do solo e ocorrências de deslizamentos. Fonte: Defesa Civil de Angra
dos Reis, 2012.
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7.1.5. Integração dos Dados de Deslizamentos e do Regime de Ventos para o
Planejamento de Rotas de Fuga
Dados sobre o regime dos ventos (direção, intensidade, velocidade e
estabilidade), bem como em relação à ocorrência de deslizamentos apresentaram uma
configuração bastante interessante do ponto de vista da análise espacial para a
identificação e definição de rotas de fuga em situações de emergência na área de
influência da CNAAA. De tal modo, torna-se importante uma análise integrada desses
elementos para o planejamento da emergência e o processo de evacuação da região.
A Tabela 15 e a Figura 69 apresentam uma compilação sobre a quantidade total
de deslizamentos, conforme o grau de risco, ocorridos ao longo do ano, no período entre
2007 e 2010. Com base nesses dados, foram identificados os meses referentes às
estações do verão e primavera como os períodos que apresentaram maior ocorrência
de deslizamentos e de maior criticidade, quando analisados em conjunto com o regime
de ventos, avaliados para os períodos do dia: manhã, tarde, noite e madrugada.
Tabela 15. Quantitativo dos deslizamentos- ocorridos nas estações do verão, inverno e
primavera.
Deslizamentos ocorridos durante o Verão (período 2007 – 2010)
Meses
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Baixo
112
116
238
209
Médio
172
129
52
161
Alto
84
207
199
160
Muito Alto
5
5
1
3
Deslizamentos ocorridos durante o Inverno (período 2007 – 2010)
RISCO

MESES
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Baixo
113
58
37
71
Médio
153
151
182
142
Alto
63
25
75
64
Muito Alto
1
Deslizamentos ocorridos durante a Primavera (período 2007 – 2010)
RISCO

RISCO
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto

Setembro
71
142
64
1

MESES
Outubro Novembro
52
95
129
52
207
199
5
1

Dezembro
112
172
84
5
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Figura 69. Distribuição mensal das ocorrências de deslizamentos de acordo com o grau
de risco.
Atualmente, ass rotas de fuga existentes na área de influência da CNAAA estão
definidas no planejamento de emergência local (PEE), e abrangem as principais vias de
acesso da região: BR-101,
01, RJ-155
RJ
e BR-494, conforme demonstrado na Figura 40,
capítulo 5, página 129.
Considerando os aspectos físicos da região a partir de sua configuração
geomorfológica, observa-se
se que não existem outras saídas para a fuga em massa da
população em situações de emergências que não sejam pela estrada ou por via marítima.
marítima
Analisando
nalisando os impactos naturais ocasionados pelos processos erosivos e de
deslizamentos existentes ao longo das encostas no território de Angra dos Reis,
Reis observase que tais fatores poderão se tornar um impacto negativo nas situações de emergência.
Ao associarmos os regimes de ventos e as direções norteadas
as pela climatologia com as
ocorrências de deslizamentos, observa-se que as rotas de fuga existentes
existente poderão vir a
ser restringidas devido aos impactos que tais eventos poderão ocasionar em muitos dos
trechos das supracitadas vias de acessos.
acessos
Integram-se
se a essas consequências outros elementos, como a densidade
populacional e o padrão urbano da região que, muito em função do relevo e as
declividades que dominam a paisagem,
paisagem a maioria dos núcleos urbanos estão localizados
nas proximidades do eixo rodoviário
rodovi
(BR-101),, o que pode caracterizar em situações de
pânico, consequências diversas, principalmente engarrafamentos e congestionamentos,
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fatores que também devem ser considerados no planejamento da emergência, uma vez
que o escoamento do fluxo populacional nessas áreas constitui-se num elemento de
grande complexidade.
Outras consequências são importantes de estarem contempladas no planejamento
da emergência a fim de que sejam coordenadas conjuntamente. A região como um todo
possui um contingente de turistas considerável que em várias épocas do ano frequentam
essa porção do território fluminense, evidenciando um alto fluxo de pessoas que
transitam em toda a área, principalmente nos períodos de alta temporada e feriados
prolongados. Podemos incluir ainda a população flutuante que viaja diariamente para
trabalhar nos centros das cidades circunvizinhas, bem como a proximidade com a região
metropolitana do Rio de Janeiro, fator que induz o atrativo populacional para aquela
área, seja pela mobilidade relacionada ao trabalho, ao turismo, entre outros aspectos que
induzem pessoas a se deslocarem pela região.
Análises interpretativas revelam os períodos de maior criticidade quando
avaliados conjuntamente o regime de ventos e a ocorrência de deslizamentos, elementos
que serviram de base enquanto instrumentos de análise para o processo de evacuação na
região de Angra dos Reis. Os casos avaliados como mais críticos foram os períodos que
integram as estações primavera e verão, apresentados a seguir.
Analisando a estação da Primavera, durante os períodos da manhã e à tarde, os
ventos do setor sudoeste são predominantes, o que caracteriza que o setor nordeste seria
potencialmente atingido no caso de uma emissão acidental de radionuclídeos a partir da
CNAAA. Nesta porção do território, entre a CNAAA até o centro de Angra, existem
vários núcleos urbanos populosos: Vila do Frade, Porto do Frade, Bracuí, Santa Rita do
Bracuí e Itanema. Especificamente na Vila do Frade, por ser uma região com
predomínio de encosta, apresenta áreas de risco e processos erosivos, havendo registros
de ocorrência de deslizamentos, o que caracteriza um gargalo importante para a
evacuação da população local e se configura como um entrave às margens da rodovia –
pontos 1 e 2 (Figuras 70 e 71), principalmente pelo contingente populacional que reside
na localidade - um total de 11.758 habitantes (Censo 2010. IBGE, 2012). A melhor
opção no processo de evacuação para este caso seria a abrigagem da população ou a
evacuação por via marítima nas primeiras horas após o acidente.
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Para os períodos da noite e madrugada, onde há o predomínio de ventos do
quadrante norte, o processo de evacuação pode ser feito pela rodovia principal, para as
direções nordeste e também sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati, que constitui
uma rota de fuga livre de pontos com deslizamentos no território de Angra dos Reis. No
entanto, nas direções NE/L existem trechos com deslizamentos - pontos 1, 2 e 3
(Figuras 72 e 73), sobretudo na Vila do Frade e no centro de Angra, caracterizando um
gargalo importante a ser considerado no processo de evacuação. A rota de fuga pelo mar
estaria comprometida e, por isso, a via marítima não seria uma opção a ser adotada. A
alternativa mais plausível para este caso é a abrigagem da população.

1
2

Figura 70. Regime de Ventos e Deslizamentos. Primavera - Manhã.
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1
2

Figura 71. Regime de Ventos e Deslizamentos. Primavera - Tarde.

1
2

3

Figura 72. Regime de Ventos e Deslizamentos. Primavera - Noite.
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1
2

3

Figura 73. Regime de Ventos e Deslizamentos. Primavera - Madrugada.
Para a estação do Verão, o quadro apresenta-se crítico em todos os períodos
durante o dia e também à noite, configurando grande complexidade ao processo de
evacuação pela rodovia, basicamente em função dos deslizamentos que são típicos.
Na parte da manhã, com o predomínio de ventos dos setores N/SO, uma rota de
fuga natural é em direção à Mambucaba e Parati, sentido sudoeste, trecho livre de
deslizamentos no território de Angra dos Reis. Contudo, para os moradores situados à
nordeste da CNAAA, a evacuação deve seguir em direção à Angra ou RJ-155. No
entanto, em função da quantidade de trechos com ocorrência de deslizamentos (pontos
de 1 a 5 das Figuras 74 e 75), tais eventos inviabilizam o processo de evacuação nestes
pontos, sendo mais adequado a abrigagem da população. A rota de fuga pelo mar estaria
comprometida e, por isso, a via marítima não seria uma opção a ser adotada.
Durante o período da tarde, com o predomínio de ventos do setor Sudoeste, todo
o setor Nordeste, onde estão localizados os bairros de Vila do Frade, Porto do Frade,
Bracuí, Santa Rita do Bracuí e Itanema, estaria comprometido por conta dos diversos
pontos com deslizamentos. A via marítima constitui-se numa opção de rota de fuga para
a população deste setor, a qual deve ser cuidadosamente analisada, principalmente por
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se tratar de uma região composta por várias ilhas e cuja saída é voltada para o lado da
CNAAA, isto é, na direção do poluente. Além disso, deve-se observar o fluxo de
embarcações que circulam na área, bem como o tempo para a evacuação, considerando
que as direções do vento se alteram no período da noite. A abrigagem da população
deve ser a opção mais adequada.
Considerando os períodos de noite e madrugada, onde há o predomínio de
ventos do quadrante Norte, o processo de evacuação pode ser feito pela rodovia
principal, nas direções Nordeste e Sudoeste. À Sudoeste, Mambucaba e Parati constitui
uma rota de fuga natural e livre de pontos com deslizamentos no território de Angra dos
Reis. O setor Nordeste, no entanto, estaria comprometido, em função da quantidade de
trechos na rodovia com ocorrências de deslizamentos (pontos de 1 a 6 das Figuras 76 e
77), o que inviabilizaria a evacuação de populações dos bairros de Vila do Frade, Porto
do Frade, Bracuí, Santa Rita do Bracuí e Itanema.
A rota de fuga pelo mar estaria comprometida e, neste sentido, a via marítima
não seria uma opção a ser adotada. A abrigagem da população deve ser a opção mais
adequada.
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Figura 74. Regime de Ventos e Deslizamentos. Verão - Manhã.
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Figura 75. Regime de Ventos e Deslizamentos. Verão - Tarde.
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Figura 76. Regime de Ventos e Deslizamentos. Verão - Noite.
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Figura 77. Regime de Ventos e Deslizamentos. Verão - Madrugada.
7.2. Planejamento de Curto Prazo
Avaliando o que poderá ocorrer em situações de emergência a partir de um
evento acidental na CNAAA no curto prazo, é necessário que existam informações
detalhadas sobre a área de estudo a fim de que sejam feitas observações e simulações no
intuito de avaliar o que poderá ocorrer, no sentido de subsidiar a tomada de decisão e a
implementação de ações concretas. Conforme observado no item 2.1, do capítulo 2
(página 18), fazer experiências em uma réplica do mundo em vez de fazê-lo na
realidade constitui-se em importante ferramenta no sentido de avaliar possíveis
impactos inaceitáveis que poderiam ocorrer, ou quando resultados podem ser obtidos
muito mais rapidamente através de modelos. De tal modo, a fim de mostrar
cientificamente o problema relacionado à área de estudo e seus desdobramentos,
considerando a ocorrência de um acidente no complexo nuclear, através do uso de
sistemas de modelagem, baseando-se no modelo meteorológico WRF e o modelo de
concentração de radionuclídeos HYSPLIT, a partir das condicionantes físicas da região,
entre elas o campo de vento, bem como o cálculo do termo-fonte do combustível do
reator, determinou-se as concentrações de radionuclídeos e sua dispersão sobre a área de
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influência da CNAAA. Os resultados serviram de base para a avaliação dos possíveis
impactos advindos de um acidente, bem como para a determinação de rotas de fuga,
considerando-se situações de emergência.
7.2.1. Cálculo do Termo-Fonte
Analisando as atividades específicas para os radionuclídeos avaliados: meia vida
curta e meia vida longa; o cálculo da taxa de emissão (atividade liberada) dos produtos
de fissão contemplados foi determinado, considerando-se a atividade máxima no reator
após um ano e uma liberação total do inventário em 24 horas para os radionuclídeos
indicados. Assim sendo, as taxas de emissão foram calculadas para três radionuclídeos
de meia vida curta (I131, Xe131m e Xe133) e três radionuclídeos de meia vida longa (H3,
Kr85 e I129). A tabela 16 sumariza os cálculos realizados. Destaca-se que as simulações
com o HYSPLIT foram feitas apenas para o I131 e I129, respectivamente radionuclídeos
com tempos de meia vida curta e de meia vida longa. As taxas de emissão foram
transformadas em grama por hora para serem inseridas no modelo e o processo foi
simulado para a dispersão nas primeiras 15 horas.
Tabela 16. Cálculos referentes aos radionuclídeos utilizados.
Radionu
clideo

Quantidade
total no
reator (g)

Atividade
específica
(Bq/g)

I-131
Xe-131m
Xe-133
H-3
Kr-85
I-129

202,3562116
296,6223655
606,844447
0,012569413
3546,342928
3419,882292

4,59E+15
3,10E+15
6,94E+15
3,58E+14
1,46E+13
6,55E+06

Taxa de
emissão
em 24
horas
(Bq/s)
1,08E+13
1,07E+13
4,87E+13
5,21E+07
5,97E+11
2,59E+05

Taxa de
emissão
em 48
horas
(Bq/s)
5,38E+12
5,33E+12
2,44E+13
2,60E+07
2,99E+11
1,30E+05

Taxa de
emissão
em 24
horas
(g/h)
8,43E+00
1,24E+01
2,53E+01
5,24E-04
1,48E+02
1,42E+02

Taxa de
emissão
em 48
horas
(g/h)
4,22E+00
6,18E+00
1,26E+01
2,62E-04
7,39E+01
7,12E+01

7,49E-09

Fator de
Dose do
Programa
(mSv/h)/(g/
m3)
4,13E+10

1,45E-11

6,23E+06

3,95E-08

3,10E+02

Fator de
Dose Inalação
(Sv/Bq)

Observa-se na tabela 16 que, apesar da taxa de emissão de I129 liberada ter sido
maior que a quantidade de I131, o fator de conversão de concentração dada em g/m3 para
a taxa de dose em mSv/h (ultima coluna), é bem maior para o I131 do que para o I129, isto
porque a atividade especifica do I131 é muito maior do que a atividade específica do I129
(coluna 3 da tabela acima).
Do ponto de vista dos riscos que tais valores representam, podemos afirmar que
para taxas de dose da ordem de fração de mSv/h, o risco em função da inalação é baixo.
Da ordem de mSv/h, o risco pode ser considerado médio; frações de taxa de dose de
Sv/h pode ser considerado um risco alto e da ordem de Sv/h muito perigosas, o que
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permite construir a tabela abaixo (Tabela 17), que indica o tipo de risco em função da
concentração em g/m3, respectivamente para o I131 e I129.
Tabela 17. Risco relacionado à faixa de concentração dos radionuclídeos I131 e I129
quando dada em g/m3.
Radionuclídeo

I-131
I-129

Risco Baixo

≤ 10 -11
≤ 10 -3

Risco Médio
Risco Alto
Risco Muito Alto
3
Valores de concentração em g/m
>10 -11 e ≤ 10 -10 >10 -10 e ≤ 10 -9
>10 -9 e ≤ 10 -8
>10 -3 e ≤ 10 -2
>10 -2 e ≤ 10 -1
>10 -1 e ≤ 10 0

Observa-se na tabela acima que os riscos devido à inalação são maiores para
concentrações menores de I131 do que para I129.
7.2.2. Meteograma com Dados Observados da Torre A e Resultados Pontuais de
Simulações com o WRF
A análise dos meteogramas apresentados nas Figuras 78 e 79, referentes aos
dados observados na Torre A e simulações pontuais com o WRF, indica uma razoável
concordância da intensidade e direção do vento para as primeiras 15 horas. Os maiores
desvios entre a simulação e observação ocorreram após esse horário.
Nas primeiras 15 horas, a intensidade dos ventos relacionados aos dados
observados na Torre A foram sistematicamente inferiores a 2m/s e o resultado da
simulação indicou valores máximos da ordem de 3m/s. Nota-se uma tendência similar
no comportamento da variação da intensidade do vento para as duas bases de dados,
inclusive com coincidência nos horários de máxima e mínima intensidade, bem como
nos horários onde houve aumento e diminuição desses valores. Com relação à direção
do vento, observa-se ligeiro desvio entre o dado observado e o dado simulado, com a
predominância dos ventos de direção Norte para os dados da Torre A e ocorrência
predominante de ventos do setor Noroeste para os dados simulados com o WRF.
Destaca-se que resultados de simulações indicam uma tendência do modelo
WRF superestimar a intensidade do vento. Além disso, desvios na direção,
principalmente para regiões com terrenos complexos, são esperados a partir de
simulações com modelos de mesoescala. Desta forma, consideramos a análise sobre a
dispersão de radionuclídeos para as primeiras 15 horas da liberação acidental,
principalmente em função dos resultados da simulação terem representado melhor o
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campo de vento da região
egião. Assim sendo, para as simulações da dispersão de
radionuclídeos com o HYSPLIT foram consideradas duas configurações
ções específicas: a
primeira com dados pontuais de ventos observados na Torre A (CONFIG1) e a segunda,
segunda
considerando os resultados do WRF simulados a partir do dado pontual de ventos da
Torre A (CONFIG2). Essa análise tem o objetivo de avaliar as discrepâncias na
utilização de dados pontuais, evidenciando que a partir de um mesmo ponto, os
resultados são diferentes quando comparados o que é observado e o que é simulado,
sobretudo devido aos desvios nas informações sobre o regime de ventos, influenciando
na distribuição das concentrações de radionuclídeos, bem como na definição
definiç de rotas de
fuga para a região.

Figura 78. Meteograma
eteograma da Intensidade e Direção do Vento Observado na Torre A.
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Figura 79. Meteograma da Intensidade e Direção do Vento Simulado com o WRF a
partir do dado pontual da
d Torre A.
7.2.3. Avaliação Comparativa da Dispersão do I129 obtida com o HYSPLIT,
HYSPLIT
considerando os Dados da Torre A (CONFIG1) e o Resultado Pontual do
WRF (CONFIG2)
Na simulação com o HYSPLIT, intitulada CONFIG1 (dados
dados pontuais de ventos
observados na Torre A),, para o nível vertical próximo à superfície (concentração
integrada entre a superfície ao nível do mar e 5m
m de altura), foram observados
resultados com concentrações
ões nulas em toda a área de análise para as primeiras 4 horas
após o acidente. Em CONFIG2 (resultados do WRF, simulados a partir do dado pontual
de ventos da Torre A), conforme
nforme indicado na Figura 80, nota-se que grande parte da Ilha
Grande foi afetada pela pluma de I129, entre os horários de 3 - 4 h após a liberação
acidental. Para os horários anteriores, as simulações não indicaram a presença de
d
radionuclídeos em toda a região, coincidindo
co
com o que foi obtido em CONFIG1. Esses
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resultados indicam uma discrepância na modelagem computacional para o transporte do
poluente, principalmente devido às diferentes informações referentes ao regime de
vento. Vale ressaltar que para as duas simulações foram considerados valores fixos de
altura da camada limite (300 m) e classe de estabilidade F.
CONFIG2

Figura 80. Análise da dispersão do I129 considerando o Resultado Pontual de Intensidade
e Direção do Vento obtido com o WRF. Hora: entre 3 e 4 h após o acidente;
Integração da concentração entre 0 - 5m.
Avaliando rotas de fuga, como não houve dispersão neste nível, não há perigos
iminentes em função dos ventos de norte, nordeste ou sudoeste, estando os caminhos ao
longo da rodovia BR-101 liberados para o processo de evacuação nas duas direções:
nordeste (direção Mambucaba) e sudoeste (direção Angra dos Reis). Contudo, a
população da Ilha Grande teria que ser evacuada por via marítima antes das primeiras 2
horas após o acidente.
Considerando-se o nível entre 150 - 160m, ou seja, próximo à altura de emissão
do radionuclídeo (155m), foi feita uma análise comparativa para as primeiras 4 horas
entre as duas configurações (CONFIG1 e CONFIG2), onde é observada a principal
discrepância entre o resultado pontual observado (CONFIG1) e o resultado pontual
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simulado no WRF (CONFIG2) para a dispersão do poluente, conforme demonstram as
Figuras 81 a 84a.
Em CONFIG1, nas primeiras 4 horas após o acidente, o transporte da pluma
inicialmente se espalha em todas as direções no entorno da CNAAA, alcançando áreas
situadas a NE da usina - bairros Porto do Frade e Vila do Frade - e a SO - bairros Praia
Brava, Praia Vermelha, Vila Histórica de Mambucaba e início de Perequê e Mambucaba
- todas elas dentro dos limites da ZPE 10. Posteriormente, a pluma se espalha mais para
o Sul, atingindo a Baía da Ilha Grande. Em CONFIG2, nas primeiras 4 horas após o
acidente, o transporte também se concentra inicialmente no entorno da CNAAA,
atingindo áreas a NE da usina (Porto do Frade e Vila do Frade) e a SO (Praia Brava,
Praia Vermelha, Vila Histórica de Mambucaba e início de Perequê e Mambucaba),
dentro dos limites da ZPE 10. Posteriormente, a pluma se espalha na direção SE,
atingindo a Baía da Ilha Grande, Ilha da Jipóia, áreas próximas ao centro de Angra dos
Reis, grande parte da Ilha Grande até atingir o oceano. Esses resultados são consistentes
com as análises sobre o regime de vento.
CONFIG1

Figura 81. Análise da dispersão do I129 com o HYSPLIT para CONFIG1. Hora: Entre 0
e 1 h após o acidente; Integração da Concentração entre 150 - 160m.
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CONFIG2

Figura 81a. Análise da dispersão do I129 com o HYSPLIT para CONFIG2. Hora: Entre 0
e 1 h após o acidente; Integração da Concentração entre 150 - 160m.
CONFIG1

Figura 82. Análise da dispersão do I129 com o HYSPLIT para CONFIG1. Hora: Entre
1 e 2 h após o acidente; Integração da Concentração entre 150 - 160m.
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CONFIG2

Figura 82a. Análise da dispersão do I129 com o HYSPLIT para CONFIG2. Hora: Entre 1
e 2 h após o acidente; Integração da Concentração entre 150 - 160m.
CONFIG1

Figura 83. Análise da dispersão do I129 com o HYSPLIT para CONFIG1. Hora: Entre 2
e 3 h após o acidente; Integração da Concentração entre 150 - 160m.
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CONFIG2

Figura 83a. Análise da dispersão do I129 com o HYSPLIT para CONFIG2. Hora: Entre 2
e 3 h após o acidente; Integração da Concentração entre 150 - 160m.
CONFIG1

Figura 84. Análise da dispersão do I129 com o HYSPLIT para CONFIG1. Hora: Entre 3
e 4 h após o acidente; Integração da Concentração entre 150 - 160m.
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CONFIG2

Figura 84a. Análise da dispersão do I129 com o HYSPLIT para CONFIG2. Hora: Entre 3
e 4 h após o acidente; Integração da Concentração entre 150 - 160m.
Em termos de rotas de fuga, para CONFIG 1 e CONFIG 2, a evacuação nos
pontos atingidos seria bem complexa, uma vez que pela rodovia, grande parte da ZPE
de 10 km e também as ZPE 5 e 3, tanto nas direções nordeste ou sudeste, bem como
pela via marítima - na direção sul, estariam comprometidas num curto espaço de tempo,
pois já nas primeiras horas toda essa área seria atingida pela abrangência da pluma de
I129. Somente a partir da terceira hora após o acidente, em CONFIG 2, torna-se possível
fazer a evacuação pela rodovia, nas direções SO e NE.
A utilização de resultados a partir da simulação numérica do campo de vento
indicou ligeiras discrepâncias na modelagem da dispersão de radionuclídeos e devem
ser usados de forma cautelosa para a análise da dispersão de poluentes, principalmente
em situações emergências com possíveis danos à saúde, onde se necessita definir rotas
de evacuação a fim de minimizar danos causados por acidentes em centrais nucleares.
Vale destacar que apesar das diferenças obtidas, as duas simulações concordaram em
termos de rotas de fugas e zonas de evacuação, demonstrando a potencialidade dos
modelos de prognóstico, principalmente para a antecipação de ações relacionada à
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mobilidade de pessoas. Indica-se que estudos de avaliação da modelagem
computacional da atmosfera devem ser sistematicamente desenvolvidos para identificar
sua limitações e potencialidades de uso para regiões onde pretende-se operacionalizar
um plano de evacuação da população mediante situações emergenciais.
7.2.4. Análise da Influência da Distribuição Não Homogênea do Regime de Vento
na Região da CNAAA e Circunvizinhança a partir da Modelagem
Computacional com o WRF
As análises feitas anteriormente consideraram apenas informações pontuais
sobre o regime de vento a partir de dados obtidos da Torre A, localizada na CNAAA.
Estudos anteriores desenvolvidos por OLIVEIRA JÚNIOR (2008), com base em dados
observacionais das Torres A, B, C e D, instaladas na área de influência da CNAAA,
indicaram uma significativa não homogeneidade na direção e intensidade do vento,
principalmente devido à complexidade topográfica da região e o efeito de brisa
terra/mar. Tal fato aponta para as limitações em relação a esse dado observado. No
entanto, para a identificação de rotas de fuga torna-se importante incorporar
informações espacializadas verticalmente e horizontalmente, representando uma
modelagem mais realística sobre as condições atmosféricas da região de estudo.
Destaca-se que essa necessidade demonstra a importância do uso da modelagem
computacional da atmosfera para a elaboração de planejamentos de evacuação, não só
devido ao seu caráter prognóstico, mas também devido aos campos atmosféricos
tridimensionais fornecidos pelos modelos, os quais não poderiam ser obtidos a partir
apenas de dados observados.
Na Figura 85 apresentamos as simulações feitas com o modelo prognóstico
WRF para os horários de 1, 3, 9 e 15 horas, os quais possibilitam avaliar a variação
temporal e espacial do regime de vento, além de fornecer resultados estimados de altura
da camada limite e estabilidade da atmosfera, informações necessárias para a
modelagem da dispersão de radionuclídeos com o modelo HYSPLIT.
Os resultados indicam claramente que o modelo simulou corretamente o regime
de vento catabático característico da região durante a madrugada, devido ao
resfriamento das áreas mais altas da região, induzindo um vento de direção N - S nas
proximidades da CNAAA. No período da manhã (9 horas) observa-se a formação da
brisa marítima que se intensifica na parte da tarde (15 horas), conduzindo a formação de
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um regime de vento S - N nas proximidades da CNAAA. Na análise das Figuras,
observa-se nas circunvizinhanças da CNAAA, uma grande variabilidade do regime de
vento, conforme descrito anteriormente, relacionado à interação do campo de vento com
a topografia complexa da região.
No presente estudo, não é um objetivo estender-se na avaliação do regime de
vento modelado com o WRF. No entanto, ressalta-se a importância da avaliação
estatística desses campos com base em dados observacionais da região. O principal
objetivo é apresentar a influência do regime de vento sobre a simulação da dispersão de
radionuclídeos e a consequente identificação de rotas de evacuação para situações de
emergência na área de influência da CNAAA. Destaca-se ainda que os resultados
espacializados do modelo apresentaram consistência física com os padrões de vento
registrados na região. Tal fato aponta para uma deficiência nas simulações com as
configurações CONFIG1 e CONFIG2, demonstrando que informações pontuais sobre o
regime de vento não são boas para representar os fenômenos que ocorrem na região da
CNAAA e, além disso, podem levar a erros grosseiros sobre o comportamento do
regime de ventos e sua dispersão na região. Isso demonstra a importância do uso desses
campos espacializados para a análise da dispersão de poluentes numa área tão complexa
onde está localizada a CNAAA, bem como em regiões que guardem as mesmas
similaridades,

com

grande

complexidade

devido

as

suas

características

geomorfológicas.
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Dia 07/09/2007 - 1 h

Dia 07/09/2007 - 3 h

WRF - Vento a 10 metros (m/s)
Válida para 07/09/2007, 1 HL

WRF - Vento a 10 metros (m/s)
Válida para 07/09/2007, 3 HL

Dia 07/09/2007 - 9 h

Dia 07/09/2007 - 15 h

WRF - Vento a 10 metros (m/s)
Válida para 07/09/2007, 9 HL

WRF - Vento a 10 metros (m/s)
Válida para 07/09/2007, 15 HL

Figura 85. Simulações do campo de vento do WRF para os horários de 1, 3, 9 e 15 h.
Considerando tais observações, as análises para a dispersão do I129, apresentadas
a seguir, fazem a comparação entre o Resultado Pontual com o WRF (CONFIG2) e o
Campo Tridimensional obtido com o WRF (CONFIG3).
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Na primeira hora após o acidente, os resultados do HYSPLIT para as duas
configurações de simulação indicaram concentração nula em toda a região. Após três
horas de liberação, nota-se grande discrepância entre os resultados de CONFIG2 e
CONFIG3. Em CONFIG2, os resultados indicaram concentração nula próxima à
superfície, enquanto os resultados de CONFIG3, conforme Figura 86, indicam que a
região localizada a SW da CNAAA, nas proximidades de Parati, será atingida pela
pluma. A análise indica que a concentração de I129 atingiu áreas que englobam até a
ZPE 15, no setor sudoeste (Mambucaba, Vila Mambucaba, Perequê e Praia Brava), bem
como áreas dentro da ZPE 10, no setor nordeste (Frade, Bracuí e pequenas ilhas), bem
como todo o entorno da CNAAA e grande parte da Baía da Ilha Grande. A evacuação
dessas áreas estaria comprometida pela abrangência das liberações. Considerando a
complexidade de evacuação neste cenário, as opções mais adequadas deverão ser a
abrigagem da população atingida nessas áreas.
3h: Nível de 0 - 5m

Figura 86. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF. Hora: 3 h após o acidente; Integração da Concentração entre 0 5m.
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Os resultados apresentados após 9 horas da liberação acidental também indicam
grande discrepância entre as duas configurações. Enquanto os resultados de CONFIG2
(Figura 87) indicam a necessidade de evacuação apenas na região da Ilha Grande, os
resultados de CONFIG3 (Figura 87a) demonstram uma maior abrangência da região
afetada pela emissão acidental, que englobou toda a região SE - SO da CNAAA.
Considerando os resultados de CONFIG3, neste período quase toda a Baía da Ilha
Grande, bem como o lado sudoeste e parte do setor nordeste, chegando próximo ao
centro de Angra dos Reis, estariam comprometidos pela dispersão. A evacuação dessas
áreas, portanto, teria alta complexidade a partir de tal período, pois significa que todas
as ZPE's foram atingidas e nenhuma das direções possíveis de evacuação estaria
disponível neste momento, uma vez que toda área estaria contaminada, sendo a opção
mais viável a abrigagem.
CONFIG2 - 9h: Nível de 0 - 5m

Figura 87. Análise da dispersão do I129 considerando o Resultado Pontual com o WRF.
Hora: 9 h após o acidente; Integração da Concentração entre 0 - 5m.
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CONFIG3 - 9h: Nível de 0 - 5m

Figura 87a. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF. Hora: 9 h após o acidente; Integração da Concentração entre 0
- 5m.
Passadas 15 horas da liberação acidental, segundo o dado pontual do WRF
(Figura 88), a dispersão faria uma trajetória na direção norte, atingindo Resende e parte
de Itatiaia e Barra Mansa, descendendo a partir de um vento noroeste até a região de
Mangaratiba e Baía de Sepetiba, espraiando-se também ao longo da ZPE 10. Contudo, o
dado distribuído (Figura 88a) considerou que a dispersão atingiu toda a área da ZPE 15,
abrangendo todas as direções e impactando principalmente as proximidades da usina, a
Baía da Ilha Grande, as áreas do setor sudoeste (Praia Brava, Praia Vermelha, Vila
Histórica de Mambucaba, Perequê e Mambucaba) e nordeste (Porto do Frade, Vila do
Frade, Santa Rita do Bracuí, Bracuí, pequenas ilhas e outras áreas próximas ao centro de
Angra dos Reis). Ao norte, basicamente foram atingidos a vegetação e a fauna. A
evacuação de tais áreas tem muita complexidade considerando-se o dado pontual, pois o
caminho pela rodovia estaria inviabilizado na direção nordeste e sudoeste, com a via
marítima sendo a melhor opção. Para o caso do dado distribuído, uma evacuação nesse
horário não seria viável em nenhuma das direções e inclusive pelo mar. A única opção
mais adequada nestes setores é a abrigagem da população.
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CONFIG2 - 15h: Nível de 0 - 5m

Figura 88. Análise da dispersão do I129 considerando o Resultado Pontual com o WRF.
Hora: 15 h após o acidente; Integração da Concentração entre 0 - 5m.
CONFIG3 - 15 h: Nível de 0 - 5m

Figura 88a. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF. Hora: 15 h após o acidente; Integração da Concentração entre
0 - 5m.
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A comparação entre os dados pontuais e os dados distribuídos evidencia que a
análise do campo de vento é muito importante para a modelagem do transporte de
radionuclídeos, auxiliando na definição de rotas de fuga e servindo de subsídio para os
procedimentos de evacuação. Nesta perspectiva, destaca-se a necessidade de se ter
dados de campo de vento não apenas para um ponto, mas a distribuição dos mesmos na
região, no sentido de representarem melhor os fenômenos que nela ocorrem.
7.2.5. Mapa de Concentrações obtido com o HYSPLIT para Diferentes Níveis
Verticais, considerando a Configuração CONFIG3
Considerando os diversos níveis de concentrações distribuídos por períodos de
tempo a cada hora, temos as seguintes análises:
Para o período de 1h, os resultados para os níveis entre 0 - 5m, 5 - 40m, 40 80m e 80 - 120m indicaram concentração nula. Contudo, no nível de 120 - 160m
(Figura 89) a dispersão abrangeu áreas localizadas dentro da ZPE 10, incluindo Praia
Brava, Praia Vermelha, Vila Histórica de Mambucaba, Perequê e Mambucaba (lado
sudoeste), Frade e Vila do Frade (lado nordeste), bem como as proximidades da usina e
algumas ilhas na Baía da Ilha Grande. A evacuação dessas áreas estaria comprometida
para quem está localizado no centro da pluma. Para a população localizada nas
extremidades da região de impacto da dispersão, o deslocamento deverá ser
respectivamente para sudoeste e nordeste, isto é, quem estiver a sudoeste, deverá ser
evacuado na direção de Parati e quem estiver no lado nordeste, deverá seguir o mesmo a
direção do centro de Angra dos Reis. A abrigagem da população caracteriza-se como
uma opção importante para quem estiver nas proximidades da usina.
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1h: Nível de 120 - 160m

Figura 89. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF. Hora: 1 h após o acidente; Integração da Concentração entre
120 - 160m.
Para o período de 3h, destacado nas Figuras 90 a 92, todos os níveis
apresentaram o mesmo comportamento, com a pluma transportada em parte para o setor
norte/nordeste, atingindo as proximidades da usina e indo até o Frade, mas em sua
maior parte indo para o sentido sul/sudoeste, atingindo Praia Brava, Praia Vermelha,
Vila Histórica de Mambucaba, Perequê e Mambucaba, grande parte da Baía da Ilha
Grande e indo até Trindade, em Parati. O processo de evacuação neste horário é mais
viável para quem estiver localizado nas extremidades das áreas situadas a nordeste. A
abrigagem da população é indicada para quem estiver nas proximidades da usina e
comunidades da Praia Brava, Praia Vermelha, Vila Histórica de Mambucaba, Perequê e
Mambucaba.
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3h: Nível de 0 - 5m

Figura 90. Análise da dispersão do I129, considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 0 - 5m.
3h: Nível de 05 - 40m

Figura 90a. Análise da dispersão do I129, considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 5 - 40m.
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3h: Nível de 40 - 80m

Figura 91. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 40 - 80m.
3h: Nível de 80 - 120m

Figura 91a. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 80 - 120 m.
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3h: Nível de 120 - 160m

Figura 92. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 120 - 160 m.
No período de 9h, de acordo com as Figuras 93 a 96a, todos os níveis
basicamente apresentaram o mesmo desempenho, com a dispersão impactando a maior
parte do setor sudoeste, atingindo áreas próximas da usina, além de Praia Brava, Praia
Vermelha, Vila Histórica de Mambucaba, Perequê e Mambucaba, chegando até as
proximidades de Parati e Trindade, bem como grande parte da Baía da Ilha Grande; no
setor sul, partes da Ilha Grande e; no setor nordeste chegando até o Frade e algumas
ilhas, até o centro de Angra dos Reis (nível de 80 - 120m). Considerando a evacuação,
rotas de fuga no sentido sudoeste estariam totalmente comprometidas, bem como por
via marítima e também no lado nordeste, onde somente a partir do Frade a região estaria
liberada. Considerando estes cenários, a abrigagem é a melhor opção a ser adotada.
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9h: Nível de 0 - 5m

Figura 93. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 0 - 5m.
9h: Nível de 05 - 40m

Figura 94. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 5 - 40m.
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9h: Nível de 40 - 80m

Figura 95. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 40 - 80m.
9h: Nível de 80 - 120m

Figura 96. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 80 - 120 m.

203

9h: Nível de 120 - 160m

Figura 96a. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 120 - 160 m.
O período de 15h, conforme as figuras 97 a 99, apresentou-se como o mais
catastrófico quando observamos a dispersão, uma vez que em praticamente todos os
níveis a região foi atingida em todas as direções e principalmente chegando ao centro de
Angra dos Reis - no lado leste-nordeste; a Baía da Ilha Grande - no lado sul e;
alcançando Parati e Trindade na porção oeste-sudoeste. Portanto, em termos de rotas de
fuga, somente quem estiver nas extremidades de tais pontos é quem deve ser evacuados,
pois para a maioria da população situada nestas áreas, a melhor opção definitivamente é
a abrigagem.
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15h: Nível de 0 - 5m

Figura 97. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 0 - 5m.
15h: Nível de 5 - 40m

Figura 97a. Análise da dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 5 - 40m.
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15h: Nível de 40 - 80m

Figura 98. Análise da Dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 40 - 80m.
15h: Nível de 80 - 120m

Figura 98a. Análise da Dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 80 - 120m.

206

15h: Nível de 120 - 160m

Figura 99. Análise da Dispersão do I129 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 120 - 160m.
7.2.5.1. Mapas das Concentrações do I131 a partir do Campo Tridimensional de
Vento obtido com o WRF
Os dados para o I131 mais representativos e importantes de serem considerados
compreendem a configuração CONFIG3, de acordo com as Figuras 100 a 110, cujas
concentrações tiveram os mesmos resultados apresentados para o I129, abrangendo as
mesmas regiões quando analisamos a dispersão deste radionuclídeo.
Uma análise mais abrangente sobre o I131 - radionuclídeo de meia vida curta (8
dias) - é importante no sentido da observação sobre seus níveis de concentração em toda
a região de estudo. Os resultados apresentaram os mesmos valores em relação ao I129,
onde a principal diferença basicamente consiste no seu tempo de exposição, uma vez
que como a meia vida do I131 é mais curta, ele irá se desintegrar radioativamente,
caracterizando que os impactos serão menores, dependendo das quantidades liberadas.
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1h: Nível de 120 - 160m

Figura 100. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF. Hora: 1 h após o acidente e nível de 120 - 160m.
3h: Nível de 0 - 5m

Figura 101. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 0 - 5m.
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3h: Nível de 05 - 40m

Figura 101a. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 5 - 40m.
3h: Nível de 40 - 80m

Figura 102. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 40 - 80m.
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3h: Nível de 80 - 120m

Figura 102a. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 80 - 120m.
3h: Nível de 120 - 160m

Figura 103. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 3 h da ocorrência do acidente e nível de 120 - 160m.
210

9h: Nível de 0 - 5m

Figura 104. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 0 - 5m.
9h: Nível de 05 - 40m

Figura 105. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 5 - 40m.
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9h: Nível de 40 - 80m

Figura 106. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 40 - 80m.
9h: Nível de 80 - 120m

Figura 107. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 80 - 120m.
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9h: Nível de 120 - 160m

Figura 107a. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 9 h da ocorrência do acidente e nível de 120 - 160m.
15h: Nível de 0 - 5m

Figura 108. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 0 - 5m.
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15h: Nível de 5 - 40m

Figura 108a. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF, após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 5 - 40m.
15h: Nível de 40 - 80m

Figura 109. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 40 - 80m.
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15h: Nível de 80 - 120m

Figura 109a. Análise da dispersão do I131 considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 80 - 120m.
15h: Nível de 120 - 160m

Figura 110. Análise da dispersão do I131, considerando o Campo Tridimensional obtido
com o WRF após 15 h da ocorrência do acidente e nível de 120 - 160m.
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CAPÍTULO 8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
8.1. CONCLUSÕES
Considerando a proposta de se desenvolver procedimentos para subsidiar o
planejamento da evacuação da população em caso de um acidente com liberação de
radionuclídeos na região da CNAAA, optou-se por duas estratégias. A primeira está
baseada na disponibilidade dos dados referentes aos principais pontos de ocorrência de
deslizamento e na determinação da climatologia da direção e intensidade do vento na
região, obtida a partir dos dados meteorológicos da Torre A. A segunda estratégia, está
calcada nas informações meteorológicas obtidas por simulação numérica e/ou dados
meteorológicos medidos na Torre A durante o episódio e resultados da simulação
numérica da dispersão do radionuclídeo com o modelo HYSPLIT. Para esse
procedimento, torna-se necessário a caracterização do termo-fonte, onde são definidos
os radionuclídeos a serem emitidos, o tipo de fonte de emissão e o cálculo das taxas de
emissão. No estudo foi considerada a emissão pontual dos radionuclídeo I129 e I131 no
topo da chaminé da usina ANGRA II, durante um período de 48 horas.
A primeira abordagem permite um planejamento da evacuação considerando
cenários climatológicos, ou seja, não considera a situação meteorológica durante o
acidente, mas sim, os principais regimes de vento na região considerando a sazonalidade
e o ciclo diário. Essa abordagem é extremamente importante para a definição prévia de
rotas de fuga ou construção de locais de abrigo. A segunda abordagem permite a
consideração da dispersão dos radionuclídeos durante o episódio de sua liberação
acidental, ou seja, possibilita a tomada de decisão com base nas informações em tempo
real. O sucesso desta abordagem está intimamente associado à habilidade do modelo de
mesoescala WRF na representação dos fenômenos atmosféricos que ocorrem na região
e, consequentemente, na correta modelagem do regime de vento. Além disso, o modelo
de qualidade do ar escolhido, no caso o HYSPLIT, deve simular corretamente os
mecanismos de dispersão dos radionuclídeos, entre os quais: advecção e difusão
turbulenta, processos de deposição e decaimento radioativo. Essas necessidades exigem
que se tenha na região da CNAAA e seu entorno, uma rede de monitoramento ambiental
representativa que possibilite a assimilação de dados observados nos modelos utilizados
e para a avaliação da habilidade dos modelos na representação dos fenômenos que
ocorrem na região, como brisa terra/mar, brisa vale/montanha, formação de camada
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limite interna, geração de ondas de montanha, etc. Como conclusão do estudo, deve-se
enfatizar a necessidade de adensar a rede meteorológica de superfície, inclusive com a
instalação de sensores, como anemômetros sônicos e de radiação global e incidente, o
que permitirá a determinação de parâmetros micrometeorológicos como: velocidade de
fricção, velocidade convectiva, altura de camada de mistura, comprimento de MoninObukhov e o número de Richardson.
A abordagem climatológica mostrou-se como um importante instrumento para a
identificação e planejamento de Rotas de Fuga na área de influência do complexo
nuclear de Angra dos Reis. No entanto, enfatizamos que tais informações, juntamente
com os dados de deslizamentos, podem subsidiar o planejamento da evacuação ou
abrigagem de forma genérica (Tabela 18). A tomada da decisão no momento do
acidente, deveria se apoiar, de forma complementar, às informações em tempo real. Um
resumo dessas rotas de fuga é apresentado na Tabela 18.
Tabela 18. Rotas de Fuga possíveis na região de Angra dos Reis, baseando-se na
climatologia e considerando como ponto de referência a CNAAA.
Estação

Verão

Horários
do Dia

Direções
Predominantes
dos Ventos

Madrugada

Norte

Manhã

Sudoeste e Norte

Tarde

Sudoeste / Sul

Noite

Norte / Nordeste

Madrugada
Outono

Inverno

Primavera

Norte

Manhã

Norte/Sudoeste

Tarde

Sudoeste

Noite

Norte

Madrugada

Norte

Manhã

Norte/Sudoeste

Tarde

Sudoeste

Noite

Norte

Madrugada

Norte

Manhã

Sudoeste / Norte
/Sul

Tarde

Sudoeste / Sul

Noite

Norte / Nordeste

Tomada de Decisão
para a Evacuação
Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati
Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati
Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
Direção sul, por via marítima
Direção nordeste: sentido Angra dos Reis
Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati
Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati
Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
Direção sul, por via marítima
Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati
Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati
Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati
Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
Direção sul, por via marítima
Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati
Direção nordeste: sentido Angra dos Reis;
Direção sudoeste: sentido Mambucaba e Parati
Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati
Direção sudoeste, no sentido Mambucaba e Parati;
Direção sul, por via marítima
Direção nordeste: sentido Angra dos Reis
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O detalhamento sobre os deslizamentos torna-se importante para auxiliar o
processo de evacuação da região no planejamento da emergência local. Neste sentido,
informações que estejam disponíveis e organizadas numa escala temporal, considerando
dias, horas e períodos do dia sobre a sua ocorrência, podem contribuir para melhorar a
análise em relação a esses eventos, colaborando para o estabelecimento de um
planejamento mais seguro acerca do plano de evacuar e/ou abrigar a população.
Apesar de servirem ao planejamento de longo prazo, apenas a climatologia e os
deslizamentos não são suficientes para a tomada de decisão mais adequada durante a
ocorrência do acidente. Apesar da climatologia do regime de vento indicar as direções
predominantes de ventos, essa configuração média pode não ser realística durante o
período da ocorrência do acidente. Os resultados da modelagem numérica, associada
aos dados meteorológicos em tempo real, permitem estabelecer um diagnóstico mais
fidedigno da situação, além da previsão da distribuição de concentração para os horários
posteriores ao início do episódio. Destaca-se ainda a necessidade dos resultados da
modelagem computacional para avaliar a abrangência espacial de impacto da emissão
dos radionuclídeos. Essa informação é fundamental para estabelecer a prioridade da área
de evacuação da população e as áreas mais vulneráveis a cada hora posterior à liberação
do poluente da CNAAA, o que reforça a necessidade de um detalhamento maior sobre a
área de estudo e a representação dos seus fenômenos a partir do uso do sistema
combinado de modelagem WRF/HYSPLIT para a estimativa da dispersão dos
radionuclídeos. O uso desses modelos torna-se importante porque possibilita adquirir o
conhecimento sobre a escala temporal da dispersão e seus desdobramentos, permitindose projetar o planejamento da emergência e o processo de evacuação da população.
Vale destacar que os resultados computacionais apresentados, considerando duas
configurações de simulações com o HYSPLIT, indicaram significativa influência das
informações meteorológicas sobre a distribuição espacial da concentração dos
radionuclídeos e, consequentemente, conduzindo a diferenças na localização das regiões
impactadas.

Uma

configuração

de

simulação

considerou

apenas

os

dados

meteorológicos observados da Torre A da CNAAA e outra simulação foi feita a partir
dos resultados das simulações com o modelo WRF. Ressalta-se que devido a não
homogeneidade da região de estudo, é inviável o uso de uma informação meteorológica,
mesmo que seja observacional, representativa apenas de uma área restrita, para ser
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usada como dado de entrada no modelo de dispersão de radionuclídeos. Assim, os
resultados da simulação numérica com o HYSPLIT, considerando apenas os dados
meteorológicos da Torre A não possibilitam a correta simulação dos mecanismos de
transporte de radionuclídeos na região da CNAAA. Esse fator alerta para o perigo que é
a utilização de dados pontuais em regiões com grande variabilidade meteorológica,
podendo-se induzir à uma representação errônea das verdadeiras condições
meteorológicas da região, consequentemente distorcendo as análises interpretativas que
possam subsidiar ações de emergência. Inclusive, os resultados baseados no campo de
vento do WRF mostraram que a região possui uma variabilidade espacial muito grande,
caracterizando-se como informações com melhor representatividade em relação aos
ventos atuantes na área de estudo, especialmente pelos diversos fatores que influenciam
a dinâmica da atmosfera da região. Tais análises chamam a atenção para as áreas de
influência da central nuclear, evidenciando a importância de se ter um campo de vento
que represente a variação espacial de toda a região e não apenas um ponto específico.
Esses resultados corroboram com a necessidade da correta modelagem
computacional dos fenômenos atmosféricos na região da CNAAA e na representação do
regime de vento, o que requer uma rede de monitoramento meteorológico na região a
fim de se avaliar sistematicamente os resultados dos modelos meteorológicos para
diversas situações atmosféricas e, mesmo, assimilar os dados observacionais nesses
modelos, objetivando uma melhor representação dos fenômenos. Além da necessidade
do monitoramento com abrangência horizontal, deve-se instalar na região da CNAAA
uma estação meteorológica de altitude, a fim de auxiliar no entendimento da estrutura
vertical da camada limite da região, bem como para a assimilação desses dados nos
modelos atmosféricos e de qualidade do ar. Atualmente a ELETRONUCLEAR mantém
quatro estações meteorológicas de superfície na região, inclusive com dados
monitorados a cada 15 min. No entanto, esses dados não são de fácil acesso para a
comunidade científica, o que dificulta avanços no entendimento da circulação
atmosférica local. No estudo foram solicitados por diversas ocasiões os dados
meteorológicos dessas estações, justificando-se a importância científica dessas
informações. No entanto, não tivemos sucesso na obtenção desses dados.
As simulações sobre a dispersão de radionuclídeos realizadas demonstraram que
os níveis de risco apresentados para o I129 não tiveram danos para a região. Contudo,
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considerando as emissões para o I131, em sua maioria os riscos apresentaram padrões
médios, havendo poucas áreas onde foram alcançados níveis alto e muito alto. As
simulações demonstraram ainda a complexidade geográfica da região, comprovando
principalmente que sua configuração geomorfológica, associada aos aspectos
meteorológicos, constitui-se num fator importante que influencia a dispersão, bem como
o processo de emergência, por conta das dificuldades impostas pelo relevo quanto às
opções de fuga da população em situações de emergência, além de outras
condicionantes que podem potencializar tal aspecto, entre elas o tráfego, a dinâmica
pluviométrica e a o incremento populacional.
O bairro do Frade caracteriza-se como importante área no processo de evacuação
local, principalmente pela densidade populacional que apresenta, fator associado a
outras características geográficas. Com uma população em torno de 11.758 habitantes,
ruas estreitas, trechos com imensas escadarias, além de áreas de encostas e
deslizamentos, constitui-se numa região de grande complexidade. Além disso, como a
rodovia é o único ponto de encontro para a retirada da população, o contingente de
pessoas a serem evacuadas necessita de uma coordenação eficaz de suas ações, para que
não haja interrupções na rodovia em situações de pânico.
Considerando a problemática da evacuação na região, os períodos da noite e
madrugada assinalam-se como os mais críticos, se levarmos em conta a conjugação dos
diversos fatores: os eventos climatológicos - principalmente chuvas, a ocorrência de
deslizamentos e a dispersão de radionuclídeos. Tais fatores, associados com o pânico da
população, especialmente aquelas de áreas mais densas, juntamente com as
características geográficas do território, constituem aspectos a serem considerados no
planejamento da emergência local.
Analisando-se todos os resultados demonstrados e avaliando-os no contexto do
processo de evacuação da população em situações de emergência, a adoção de abrigos
constitui-se na principal ação que deve ser considerada no planejamento da emergência
a partir de um evento acidental na CNAAA, especialmente a região que abrange todo o
setor situado à nordeste do complexo nuclear, onde os bairros Vila do Frade, Porto do
Frade, Bracuí, Santa Rita do Bracuí e Itanema, são áreas potencialmente críticas em
termos de evacuação pela rodovia, sobretudo por causa dos inúmeros pontos de
deslizamentos existentes neste trecho até o centro de Angra dos Reis. Corroborando

220

com tal ponto de vista, quando foram definidas as ZPE's da CNAAA, de acordo com
SANTINA (1976), definiu-se que a partir da distância de 5 km não seria obtido
qualquer benefício adicional com a evacuação preventiva, sendo preferível para as
populações situadas entre as ZPE 10 e ZPE 15 recomendar-se, para o curto prazo, que a
população se mantenha abrigada. De tal modo, as comunidades supracitadas encontramse localizadas entre estas zonas, o que reforça o argumento de que a abrigagem deve ser
priorizada para as populações desses bairros.
Áreas mais críticas onde ocorrem os deslizamentos devem sofrer intervenções de
obras civis e contenções de encostas nos locais de maior vulnerabilidade, no sentido
melhorar a flexibilização das rotas de fuga, bem como de proteger os ambientes que
estão no entorno e viabilizar o funcionamento dos sistemas integrados ao quadro
ambiental local. A partir do mapeamento dos riscos geológicos da região, faz-se
necessário a criação de um plano para a redução desses riscos, com diretrizes de curto,
médio e longo prazo. Além disso, em todas as áreas suscetíveis ao longo das estradas,
torna-se importante estabelecer raios específicos (100m, por exemplo) para proteção e
viabilidade dos acessos. Por fim, a construção de abrigos deve observar a proximidade
com áreas de risco e ocorrência de deslizamentos, o que seria um problema,
considerando-se principalmente a falta de acessibilidade.
O SIG foi uma importante ferramenta aplicada na representação da diversidade
do espaço geográfico da região, na integração dos dados e informações socioambientais
coletadas, bem como no auxílio da análise dos fenômenos estudados, através da
espacialização das informações e a composição de um banco de dados para a região,
constituindo-se num arcabouço de elementos que contribuem para a continuidade de
estudos na área e o aprofundamento de temas associados, servindo de base para serem
aplicados em áreas e estudos correlatos.
Os modelos WRF e HYSPLIT, em conjunto com o SIG, serviram de base para a
análise espacial e demais análises interpretativas, auxiliando no aprofundamento
científico sobre a área de estudo. Neste sentido, o HYSPLIT, como destacado na
literatura, foi importante para avaliar a dispersão e os níveis de concentrações dos
radionuclídeos simulados, inclusive determinando os riscos associados. Além disso, o
modelo representou bem as características físicas da região, entre elas: a complexidade
topográfica, o regime de ventos e as categorias de uso do solo. O WRF apresentou-se
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como um excelente modelo meteorológico, principalmente pela sua representatividade
em relação ao campo de vento da região, uma vez que a mesma possui topografia
complexa.
Os dados simplificados sobre o termo-fonte foram importantes para o
entendimento acerca da complexidade que envolve o processo de simulação dos
radionuclídeos, bem como a relevância sobre as características do acidente e seus
elementos principais: taxa de emissão, quantidade emitida, temperatura de fusão do
combustível e os tipos de radionuclídeos.
O estudo mostrou que na região faltam muitos elementos que são importantes
para auxiliarem a tomada de decisão local no planejamento da emergência, entre os
quais se destacam:
Dados meteorológicos de superfície e altitude, principalmente no sentido da
aquisição de informações detalhadas que possibilitem obter-se um campo de vento
que seja representativo para a região como um todo e não apenas o dado pontual. A
adoção de uma rede meteorológica na região torna-se imprescindível para a
existência de informações mais realísticas sobre a dinâmica climatológica local;
Dados sobre os eventos de deslizamentos, informando a sua temporalidade de
ocorrência, bem como o monitoramento no sentido de identificar os trechos mais
vulneráveis, principalmente ao longo das rodovias de acesso;
Ações que viabilizem melhores condições de tráfego das rodovias de acesso,
especialmente em relação à conservação das mesmas, por apresentarem condições
adversas em trechos específicos. Além disso, deverão ser planejadas áreas
específicas ao longo das rodovias com pontos de alargamento para situações de
emergência;
Monitoramento em relação ao fluxo de pessoas que circulam na região,
especialmente em períodos mais críticos, tanto do ponto de vista meteorológico regime de chuvas, eventos naturais - ocorrência dos deslizamentos, bem como em
relação à dinâmica populacional em épocas específicas - alta temporada, períodos do
verão e feriados prolongados;
Prioridade na implantação de Abrigos para as áreas mais críticas no processo de
evacuação, como os bairros do Frade, Porto do Frade, Bracuí, Santa Rita do Bracuí e
Itanema;
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Planejamento coordenado entre as instâncias políticas, governamentais e privadas
locais, no sentido de subsidiar as ações concretas e necessárias que visem o bem estar
da população e a segurança de todos. Discussão da comunidade local sobre os
gargalos existentes e as ações e medidas que devem ser tomadas;
Construção de contenções para as áreas onde as ocorrências de deslizamentos são
mais críticas;
Entre outros.
Muitos desses elementos são fundamentais para subsidiar a aplicação de um
conjunto de ações visando à governança dos riscos associados à energia nuclear na
região. Neste sentido, a implantação de várias dessas medidas demonstra a preocupação
com o meio físico, social e econômico local, e age proativamente no sentido de
apresentar ações que tentam diminuir as incertezas e a insegurança que tal atividade e o
empreendimento impõem.
Sabendo-se dos problemas que afetam a região e a complexidade relacionada às
questões aqui levantadas, a vontade e a capacidade para tomadas de decisão são
frequentemente afetadas por diversas barreiras que podem levar ao questionamento
sobre a viabilidade e/ou eficácia de determinadas ações. Neste sentido, algumas
restrições ou obstáculos à implantação de medidas sugeridas podem permear:
• Limitações na compreensão dos riscos e vulnerabilidades associadas a outros tipos de
riscos existentes na região (ex.: ocorrência de deslizamentos), atuais e previstos;
• Falta de percepção sobre a problemática existente, induzindo a espera dos impactos,
para depois reagir;
• Obstáculos relacionados com percepções de incerteza, como a convicção de que a
incerteza é grande demais para justificar a adoção de medidas e ações necessárias;
• Falta de aceitação/compreensão dos riscos associados à execução de medidas e ações
primordiais;
• A inação, onde a falta de ação constitui-se numa ausência de visão em relação ao
contexto do problema e seus desdobramentos na região, caracterizando o descaso
sobre as ações que devam ser implementadas.
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8.2. RECOMENDAÇÕES
Considerando que o estudo não se limita apenas a esta pesquisa e o seu
aprofundamento

resultou

em

diversos

outros

aspectos,

sugerimos

algumas

recomendações que são úteis para a continuidade de abordagens relacionadas ao tema.
Para uma melhor avaliação estatística do modelo meteorológico, através do
campo de vento do WRF, torna-se importante o uso de dados meteorológicos mais
representativos sobre a região, especialmente a partir da existência de uma rede
meteorológica regional e na área de influência da CNAAA. Fazer simulações com o
modelo WRF considerando um período mais longo é também importante no sentido de
verificar a sua consistência física, com a representação dos fenômenos que ocorrem na
região (formação de camada limite interna, brisa terra-mar, vale-montanha e interação
entre as duas), fatores importantes para a adequação do modelo para a região.
As concentrações calculadas no ambiente mostram a necessidade de se avaliar os
impactos que a dispersão pode ter para o conjunto socioambiental da região. Neste
sentido, a incorporação dos aspectos geobiofisiográficos (recursos florestais, recursos
hídricos, unidades de conservação, fauna aquática e terrestre, atividades econômicas principalmente áreas de cultivo agrícola - e distribuição populacional) como elementos
para a avaliação dos impactos relacionados aos radionuclídeos pode contribuir para se
obter uma análise integrada acerca do quadro ambiental da região e avaliar as possíveis
consequências.
Considerando uma melhor avaliação da dispersão de radionuclídeos em toda a
região, há a necessidade de que sejam feitas simulações com um período de tempo
maior do que às 48 horas, principalmente no sentido de determinar os impactos e
mensurar as consequências visando um melhor planejamento, bem como a eliminação
de incertezas.
Como forma de mensurar e diagnosticar melhor o processo de dispersão do
modelo, as simulações desenvolvidas no HYSPLIT devem considerar também os
processos de deposição seca (remoção de gases e partículas via transferência direta da
atmosfera para a superfície) e úmida (remoção de gases e partículas e transportadas para
a superfície via chuva, neve ou neblina).
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O processo de simulação sobre a dispersão dos radionuclídeos deve considerar
ainda outros cenários de acidentes, como por exemplo, o vazamento do combustível em
níveis mais baixos e não apenas pela chaminé.
É fundamentalmente importante que sejam estimadas as doses sobre a
população, bem como o levantamento completo dos ambientes que integram o espaço
geográfico local, estudo esse que deve contribuir para caracterizar e se ter um maior
conhecimento sobre os possíveis riscos que a região está sujeita em casos de acidentes.
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