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Introdução

O crescimento da população mundial nas

últimas décadas fez aumentar a demanda de con-

sumo energético, induzindo a implementação de

cada vez mais unidades geradoras de energia.

De acordo com a CTEEP (Companhia de Trans-

missão de Energia Elétrica Paulista), estima-se

que a necessidade global de energia cresça

acima de 70% até 2020.

Atualmente existe uma grande preocupação

acerca do efeito estufa em virtude do aumento

de gases traço na atmosfera, principalmente o

CO
2
 (SANTOS, 2006). De acordo com o relatório

do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate

Change) de maio de 2007, a humanidade terá de

diminuir de 50% a 85% as emissões de CO
2
 até

a metade deste século, para salvar o clima do

planeta. Com este intuito, o governo brasileiro

resolveu retomar seu programa de energia

nuclear.

Sabe-se que as usinas nucleares, em sua

operação normal, não liberam para a atmosfera

quantidades de poluentes suficientes a ponto de

alterar sua composição de modo significativo.

Porém, em casos de acidentes, os efluentes por

elas emitidos possuiriam um alto grau de pericu-

losidade pelo fato de conterem material radioativo

que podem causar sérias conseqüências ao am-

biente e à população que vive nas vizinhanças da

usina. As liberações dependem do tipo de usina

e do processamento específico dos rejeitos radi-

oativos gerados.

Essencialmente, os radionuclídeos liberados

na atmosfera são: gases nobres (Xenônio-133 e

Criptônio-85), gases ativados (Argônio-41, Carbo-

no-14, Nitrogênio-16 e Enxofre-35), Trício (vapor e

gás), halogênios e particulados (MELAZO, 2006).
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Para avaliar as conseqüências de uma libe-

ração de material radioativo para a atmosfera, deve-

se prever o destino dos efluentes no espaço e no

tempo. O potencial de risco de uma liberação

depende das formas pelas quais os efluentes são

diluídos e transportados pela atmosfera, além dos

mecanismos pelos quais os mesmos são depo-

sitados na superfície (EISENBUD, 1973). Para

prever estes processos atmosféricos, faz-se uso

dos modelos numéricos de dispersão atmosférica.

Especificamente, no caso de usinas nucleares, o

modelo mais utilizado é o Modelo Gaussiano.

Lima-e-Silva Filho (1984), em seu estudo do

cálculo da dose da radiação decorrente da

ressuspensão de radionuclídeos na atmosfera,

destaca a importância da modelagem da disper-

são atmosférica em seu trabalho, já que as par-

tículas que contaminam o solo têm origem na

pluma radioativa.

Bellasio et al (1999), apud Franco (2005),

documentaram o acidente de Chernobyl que cau-

sou a liberação para a atmosfera de inúmeras

substâncias radioativas, resultando em contami-

nação na maioria dos países da Europa. Neste

evento ficou evidenciado que deve haver um con-

junto de procedimentos para tomadas de deci-

são, sendo importante o uso de modelos de dis-

persão de curto e longo alcance.

Parâmetros meteorológicos

A concentração de uma determinada subs-

tância na atmosfera varia no tempo e no espaço

em função de reações químicas e/ou fotoquí-

micas, dos fenômenos de transporte, de fatores

meteorológicos (ventos, turbulências e inversões

térmicas) e da topografia da região. Para isso, as

condições meteorológicas têm um papel

determinante no transporte de poluentes entre a

fonte e o receptor. Portanto, as análises dos

dados meteorológicos, a definição dos períodos

críticos, o monitoramento dos poluentes e a mo-

delagem matemática para simulação da qualida-

de do ar são as ferramentas principais para os

estudos relacionados aos planos de controle da

poluição do ar.

De acordo com Turner (1994), os gases ra-

dioativos emitidos em usinas nucleares podem

sofrer processos que alterem sua concentração

na atmosfera como:

• Decaimento radioativo e reações químicas

provenientes;

• Deposição úmida;

• Deposição seca;

• Formação e coalescência de aerossóis;

• Ressuspensão de material depositado na

superfície.

A maior parte desses efeitos pode ser ex-

pressa matematicamente e incluída nos cálculos

do modelo, se necessário. Alguns deles podem

ser vistos na figura 1. Os cálculos destes efeitos

podem ser encontrados em IAEA SAFETY

GUIDES N.50-SG-S3 (1980).

Figura 1 – Os processos que afetam o transporte de partículas e
em especial os radionuclídeos na atmosfera

Fonte: Adaptada de ZANNETTI (1990) apud FRANCO (2005)

A relação entre a meteorologia e a disper-

são atmosférica envolve principalmente o com-

portamento do vento. A direção do vento tem um
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papel significativo no transporte de poluentes, pois

determina a direção para onde as partículas são

carregadas. Entre os níveis de aproximadamente

500-750m, o vento flui quase perpendicularmente

às isóbaras e sua velocidade é dimensionada pelo

gradiente de pressão horizontal. Próximos à su-

perfície, os efeitos de fricção retardam o fluxo do

vento, podendo causar mudança na direção

(SMITH, 1973). O perfil de velocidade do vento é,

portanto, afetado pelas mudanças de terreno

subjacente e pela estabilidade térmica da atmos-

fera. O grau de turbulência da atmosfera é um

parâmetro de suma importância para a dispersão

atmosférica.

A turbulência, fator da maior importância na

dispersão vertical dos poluentes, é resultado di-

reto dos efeitos térmicos e mecânicos (SANTOS,

2006).

A turbulência mecânica é caracterizada pela

ação do vento, podendo ser gerada pelo cisalha-

mento do vento e por “bloqueios” que impeçam o

escoamento do fluxo de ar. Por outro lado, a tur-

bulência térmica é produzida pelo efeito da

flutuabilidade da parcela em virtude da diferença

de densidade do ar causada pelo aquecimento/

resfriamento da superfície. As termas (parcelas

de ar que por causa do aquecimento tendem  a

ascender) geradas têm a capacidade de carre-

gar partículas em suspensão no ar que consi-

gam se fixar a elas, incluindo os poluentes

(TURNER, 1994). Por isso, ao desenvolver um

modelo é importante levar em consideração es-

tes efeitos.

Modelos atmosféricos

O comportamento dos efluentes liberados na

atmosfera por usinas nucleares é simulado por

intermédio de modelos matemáticos de disper-

são atmosférica.

Existem muitas fórmulas teóricas para a dis-

persão atmosférica, porém a mais comum para

uma emissão pontual e contínua é dada pela su-

posição da expressão Gaussiana. Um esquema

do modelo gaussiano pode ser visualizado na fi-

gura 2. Neste modelo assume-se:

• Emissão contínua;

• Conservação de massa;

• Regime steady-state (não transiente);

• Velocidade do vento unidirecional e cons-

tante;

• Condições homogêneas e estacionárias de

turbulência atmosférica.

Figura 2 – Modelo Gaussiano de pluma atmosférica
Fonte: Adaptado de TURNER (1994)

A equação básica da dispersão é vista abaixo:
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Cada termo é apresentado a seguir:

Fator de emissão: Q

Fator do transporte na direção x:   
u
1
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Fator da difusão na direção y:
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Onde, de acordo com EISENBUD (1973):

χ = Concentração de radionuclídeo em Curie

por unidade de volume (Cim–3)

Q = Taxa de emissão de radionuclídeo em

Curie por unidade de tempo (Cis–1)

u = Velocidade do vento no ponto de emis-

são (ms–1)

σy = Desvio  padrão da distribuição da con-

centração na direção y

σ
z
 = Desvio padrão da distribuição da con-

centração na direção z

π = Constante matemática igual a 3,1415926...

H = Altura efetiva

Determinação dos coeficientes de dispersão

σy e σz

Os valores numéricos de σy  e  σz  variam de

acordo com as condições de estabilidade, o

cisalhamento do vento e a rugosidade do terreno.

Pasquill (1961) apresentou o conceito das clas-

ses de estabilidade e foi uma enorme contribuição

para os cálculos de dispersão atmosférica que utili-

zam o modelo de pluma gaussiana como metodo-

logia. As classes de estabilidade de Pasquill são

caracterizadas de acordo com a velocidade do

vento, radiação solar incidente e cobertura de nuvem,

como visto na tabela 1. As classes são divididas

em extremamente instável (A), moderadamente

instável (B), ligeiramente instável (C), neutra (D),

ligeiramente estável (E), moderadamente estável

(F). Em casos de velocidade baixa do vento à noite

pode ser considerada uma sétima classe de es-

tabilidade referida como extremante estável (G).

Gifford (1961), apud  Boçon (1998), desenvol-

veu as correlações mais freqüentemente utilizadas

para determinar os coeficientes de dispersão em

modelos gaussianos, conhecidas como as curvas

de Pasquill-Gifford que relacionam σy  e σz (coefi-

cientes de dispersão horizontal e vertical respecti-

vamente) com a distância da fonte e com a classe

de estabilidade. As curvas de σy e σz  Pasquill-

Gifford podem ser vistas nas figuras 3 e 4.

É importante ressaltar que estas curvas fo-

ram desenvolvidas fazendo algumas considera-

ções, como terreno plano e fonte localizada na

superfície. Caso haja necessidade de alta preci-

são, os coeficientes de difusão devem ser deter-

minados experimentalmente na localização do

sítio (EISENBUD, 1973).

Cálculo da altura efetiva

Uma importante consideração feita nos cál-

culos de concentração é a altura efetiva (H), re-

sultante da soma da altura da chaminé (h) com a

altura de ascensão da pluma no momento em que

ela é liberada (�h), como visto na figura 5. As equa-

ções utilizadas foram obtidas do IAEA SAFETY

GUIDES N.50-SG-S3 (1980).

Tabela 1 –  Classe de Estabilidade de Pasquill

 Fonte: Adaptado de TURNER (1994)

Velocidade
do Vento a
10m (m/s)

<2
2-3
3-5
5-6

>6

For te

A
A-B
B
C

C

Mode-
rado

A-B
B

B-C
C-D

D

Fraco

B
C
D
D

D

Cobertura
fina de nuvens
ou cobertura
de nuvens

baixas >4/8

–
E
D
D

D

Cobertura
de nuvens

<3/8

–
F
E
D

D

INSOLAÇÃO NOITE
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Figura 3 – Curvas de Pasquill-Gif ford para Sigma y
Fonte: Adaptado de SMITH (1973)

Figura 4 – Curvas de Pasquill-Gif ford para Sigma z
Fonte: Adaptado de SMITH (1973)

Figura 5 – Ilustração da Altura Efetiva
Fonte: Lisboa (2005)

• �h para Condições Instáveis ou Neutras

A maior parte dos modelos de dispersão

calcula tanto a ascensão em virtude do empuxo

quanto o momento. Para determinar a ascensão

por causa do empuxo em casos instáveis ou neu-

tros, é necessário primeiramente calcular o fluxo

de empuxo F pela equação (2).

              ( )s

2

T
Tgvd

F
4

Δ=                           (2)

Onde:

F = fluxo de empuxo, m4/s3

g = aceleração da gravidade, m / s2

v = velocidade de saída do gás, m/s

d = diâmetro do interior da chaminé, m

�T = temperatura do gás menos a tempera-

tura do ambiente, K

T
s
= temperatura do gás, K

A ascensão (�h) em condições instáveis

ou neutras é calculada a partir das equações

abaixo, onde u
h
= velocidade do vento no topo

da chaminé.

•  F<55

   �h = 21,425F3/4/uh                               (3)

• F ≥ 55

  �h = 38,71F3/5/u
h 
                                (4)

A ascensão por momento é obtida pela

equação (5).

  �h = 3dv/u
h 
                                        (5)

O �h considerado será o valor mais alto en-

contrado entre as equações (3 ou 4) e a equa-

ção (5).

A -  EXTREMAMENTE  INSTÁVEL

B -  MODERADAMENTE INSTÁVEL

C -  LIGEIRAMENTE  INSTÁVEL

D -  NEUTRO

E -  LIGEIRAMENTE  ESTÁVEL

F -  MODERADAMENTE  ESTÁVEL

A -  EXTREMAMENTE  INSTÁVEL

B -  MODERADAMENTE INSTÁVEL

C -  LIGEIRAMENTE  INSTÁVEL

D -  NEUTRO

E -  LIGEIRAMENTE  ESTÁVEL

F -  MODERADAMENTE  ESTÁVEL

 

Δh 

h
 

z 

x 

fonte virtual 

H 
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• �h para Condições Estáveis

Para calcular �h por empuxo em condições

estáveis, deve-se considerar uma nova variável, o

parâmetro de estabilidade s, determinada pela

equação:

s = (gdθ /dz) /T                                    (6)

Onde:

g = aceleração da gravidade, m/s2

dθ /dz = variação da temperatura potencial

com a altura = dT/dz + ⎡, K/m

T = temperatura do ar do ambiente, K

⎡= lapse-rate adiabático = 0,0048 K/m

A determinação da ascensão final da pluma

para estas condições é obtida pelas equações (7).

�h = 2,6 [F/(u
h
s)]1/3                                (7)

Porém, para casos de calmaria, utiliza-se a

equação (8).

�h = 4F1/4s– 3/8                                       (8)

O menor valor encontrado de �h por

empuxo, calculado pelas equações (7) e (8), é

então comparado com �h por momento, podendo

ser obtido pela equação (9).

�h = 1,5 [(v2d2T) / (4T
s
u

h
)]1/3 s– 1/6                         (9)

A equação (5) para condições instáveis e

neutras também é usada, e o menor valor encon-

trado das duas equações é considerado �h por

momento para condições estáveis. Posterior-

mente, este menor valor é comparado com �h

por empuxo, e o maior valor obtido é dado como

�h para condições estáveis.

Enquanto a temperatura das partículas da

pluma for maior que a temperatura do ar, a pluma

continua a se elevar. O tempo necessário para

dissipar a diferença de temperatura irá variar com

a natureza da pluma e com as condições atmos-

féricas, mas geralmente dura aproximadamente

três ou quatro minutos. Por outro lado, o efeito

momento tem um tempo de dissipação muito

menor, por volta de 30 a 40 segundos. Durante o

tempo em que a temperatura excedente está sen-

do dissipada, �h é estimada para todas as con-

dições atmosféricas (instáveis, neutras ou está-

veis), pela equação (10). Aqui, �h é a ascensão

gradual.

�h = (1,60F1/3 x2/3)u
h                        

                 (10)

Onde x é a distância da fonte em metros.

A distância onde ocorre a ascensão final, x
f 
,

pode ser obtida apenas com o fluxo de empuxo,

como visto pelas equações abaixo:

• Condições instáveis ou neutras para F<55

x
f
 = 49F5/8                                           (11)

• Condições instáveis ou neutras para F≥55

x
f
 = 119F2/5                                           (12)

• Condições estáveis

x
f
 = 2,0us– 1/2                                         (13)

Determinação da dose no tecido por inter-
médio da concentração de um determinado
efluente

A dose em virtude da inalação de um

radionuclídeo pode ser obtida por intermédio da
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concentração do mesmo no ar em um ponto de

interesse. De acordo com Peterson (1998), a

dose pode ser obtida pela equação (14), vista

abaixo:

                                                         (14)

Onde:

D = Dose

χ = Concentração de radionuclídeo em Curie

por unidade de volume (Cim–3)

Q = Taxa de emissão de radionuclídeo em

Curie por unidade de tempo(Cis–1)

FCD = fator de conversão de dose (mrem.pCi–1)

T
r
= taxa de inalação (m3s–1)

t = tempo de exposição (s)

O fator de conversão de dose (FCD) é de-

pendente do tipo de radionuclídeo inalado e do

órgão do corpo humano no qual se pretende cal-

cular a dose. Este fator é tabelado no Regulatory

Guides 1.109 (1977) da U.S. Nuclear Regulatory

Comission.

Por fim, a taxa de inalação depende da ida-

de da pessoa exposta. Para um adulto, esta taxa

de inalação é igual a 8.400 por ano, de acordo

com Peterson (1998).
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