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RESUMO

Desde a sua criação em 1956, o IPEN – Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares vem se empenhando com reconhecido êxito no
desenvolvimento tecnológico, tendo como missão institucional “o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira,
atuando na produção de conhecimentos científicos, no desenvolvimento
de tecnologias, na geração de produtos e de serviços e na formação de
recursos humanos nas áreas nuclear e correlatas”. Dentre as inúmeras
atividades desenvolvidas no IPEN, destacam-se a pesquisa e a produção dos radiofármacos de larga aplicação na medicina, no diagnóstico e
na terapia de diversas patologias. Inerente a toda atividade humana, o
impacto ambiental das atividades tecnológicas desenvolvidas no IPEN é
motivo de atenção de toda a comunidade da instituição, e este trabalho
visa contribuir com os esforços até aqui empreendidos no sentido de se
conhecer e controlar os efluentes originados nestas atividades.
Abordando a questão dos efluentes gasosos originados nas instalações do Centro de Radiofarmácia - CR do Instituto, buscou-se através
da aplicação do modelo de dispersão atmosférica da pluma Gaussiana,
ferramenta já difundida e reconhecida pela Agência Internacional de Energia Atômica, uma modelagem da dispersão atmosférica dos efluentes
gasosos. Foram consideradas as influências provocadas pelas barreiras
físicas encontradas no entorno dos pontos de emissão, assim como o
relevo do terreno aonde se localizam as instalações do IPEN.
Os resultados finais obtidos são apresentados na forma de um
mapeamento dos pontos do terreno sujeitos às maiores concentrações.
Estes resultados possibilitaram a verificar a influência dos diferentes períodos climáticos na dispersão atmosférica dos efluentes gasosos do Centro de Radiofarmácia, assim como uma avaliação preliminar da influência de algumas barreiras físicas localizadas no entorno dos pontos de
emissão.
Palavras-chave: Dispersão atmosférica - pluma Gaussiana;
Efluentes gasosos - fontes estacionárias.

ABSTRACT

Since its creation in 1956, the IPEN - Institute of Energy and Nuclear
Researches having an recognized success in the technological
development, tends as institutional mission “the commitment with the
Brazilian population quality of life, producing scientific knowlwdge,
developing technologies, generating products and services and forming
human resources in nuclear and related areas”. Among the countless activities developed in IPEN stand out, the latter research and the production
of radiopharmaceuticals with a wide application in Nuclear Medicine, in
the diagnosis and therapy procedures of several pathologies.
Inherent to all human activity, the environmental impact of the technological activities developed in IPEN draws the institution community’s
attention, and this work aims to contribute with the efforts undertaken so
far in the sense of knowing and controlling the efluents generated in our
activities.
Approaching the subject of the gaseous effluents originated in the facilities
of the Radiopharmacy Center of the institute, the model of atmospheric dispersion
of the Gaussian plume was applied, tool already widespread and recognized by
the International Agency of Atomic Energy - IAEA/ONU, to model the atmospheric
dispersion of the gaseous efluents taking into acount the influences caused by the
physical barriers located next to the release points, as well as the relief of the
terrain where the IPEN facilities are installed.
The final results are shown as a map of the land around the CR facilities,
locating the points of larger concentration of the gaseous effluents in the different
climatic conditions within the period of analysis.
Key-words: Atmospheric dispersion - Gaussian plume; Gaseous effluents
- stationary sources.
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1 INTRODUÇÃO
O suprimento regular de radiofármacos no Brasil é antiga reinvidicação da
classe médica – em especial por parte dos profissionais ligados à oncologia. Os
altos custos de importação desses compostos e as restrições ao transporte e à
sua utilização devido às suas características radioativas e aos seus curtos períodos de meia vida, têm sido os principais fatores de incentivo da busca do desenvolvimento nacional nesse campo.
Na busca do atendimento à esta demanda, o IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, subordinado à CNEN – Comissão Nacional de
Energia Nuclear, vem desenvolvendo desde o final da década de 1950 uma larga
linha destes produtos utilizados na medicina, tanto no diagnóstico como no tratamento clínico de uma gama de patologias. Segundo dados do serviço de atendimento ao cliente (SAC) do IPEN, existem atualmente 260 clientes com licença
para uso de material radioativo cadastrados, entre clínicas médicas e hospitais
de todo o Brasil.

1.1 BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DOS
RADIOFÁRMACOS NO IPEN
•

•
•
•
•
•
•

1956 - Convênio entre o Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq e a
Universidade de São Paulo-USP, viabilizando a criação do Instituto de
Energia Atômica-IEA, em 11/01/56. O Decreto nº 39782 do Governo Federal cria o Instituto de Energia Atômica-IEA.
1957 - Início da operação do Reator Nuclear de Pesquisas IEA-R1, o
primeiro do hemisfério sul.
1959 - Primeira produção de 131I para aplicações médicas.
1963 - Início da produção rotineira de radioisótopos e radiofármacos.
1981 - Início da produção de Geradores de Tecnécio, o mais importante
radiofármaco usado pela medicina nuclear.
1987 - Início da produção dos radiofármacos 67Ga e 123I, utilizando o acelerador Cíclotron de 24 MeV do IPEN.
1995 - Início da produção do radiofármaco 153Sm, empregado no alívio
das dores causadas por metástases ósseas. Início da produção do
radiofármaco 201Tl, usado no diagnóstico das doenças do coração, inclusive na avaliação de infarte.

2

•

•
•

•
•

1996 – Assinado contrato para aquisição de novo acelerador de partículas Cíclotron, para pesquisa, desenvolvimento e produção de radioisótopos
para medicina.
1999 – Certificação ISO-9002, pela Fundação Vanzolini, para a produção
e controle de qualidade de radiofármacos.
2000 – Domínio da tecnologia para a produção de sementes de 125I para
terapia de câncer de próstata. Parceria com a empresa Biolab-Sanus para
produção comercial de membranas biocompatíveis a base de hidrogel para
tratamento de queimados.
2001 – Convênio entre o Ipen e a Fundação Antônio Prudente para desenvolvimento de projetos na área de física radiológica.
2002 – Os centros de Aceleradores Cíclotron, de Engenharia Nuclear e
do Reator de Pesquisas recebem certificação ISO 9001:2000 pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. O Centro de Radiofarmácia é recertificado.

1.2 RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS PELO CR-CENTRO DE
RADIOFARMÁCIA DO IPEN-CNEN/SP
A relação dos radiofármacos produzidos pelo Centro de Radiofarmácia
do IPEN, bem como as suas respectivas formas de apresentação e aplicações,
encontram-se no ANEXO I deste trabalho.

1.3 LIBERAÇÃO DE EFLUENTES GASOSOS
Dentre as complexas questões técnicas envolvidas na implantação de
uma produção regular destes radiofármacos, a questão dos efluentes passíveis
de contaminação radiológica resultantes da produção destes compostos, tem
chamado a atenção dos técnicos afeitos à área nuclear, dos ambientalistas e da
sociedade civil em geral.
De forma diversa do que ocorre com a quase totalidade dos efluentes
gasosos liberados na atmosfera em um centro urbano do porte da Região Metropolitana da Grande São Paulo, os efluentes gasosos do IPEN, excetuando-se
uma pequena parcela gerada pelo funcionamento intermitente do grupo motogerador e pela caldeira do restaurante do instituto, não se originam da queima de
combustíveis fósseis e sim dos processos de produção de radiofármacos, passíveis portanto de algum tipo de contaminação radiológica.
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1.3.1 COMPORTAMENTO DOS RADIONUCLÍDEOS NO ECOSSISTEMA
Quando um radionuclídeo é liberado no ar ou na água, ele se dispersa e
sofre posterior diluição. É então redistribuído espacialmente e finalmente se acumula em algum compartimento específico do ambiente. O comportamento dos
radionuclídeos no meio ambiente é governado por uma série de fatores físicos,
químicos e biológicos. O fato de praticamente todos os compartimentos do ambiente conterem traços de radionuclídeos naturais ou artificiais estimulou o estudo
do comportamento dos mesmos nos ecossistemas importantes para o homem.
O interesse pelo comportamento dos radionuclídeos no meio ambiente é
geralmente motivado pelos possíveis efeitos biológicos que eles possam causar,
além da necessidade de se entender os processos geoquímicos ou ecológicos
por meio da observação do transporte dos mesmos. Para o entendimento dos
efeitos biológicos, deve-se conhecer ou ser capaz de se prever o movimento e a
concentração do material no sistema em estudo e a toxidade química e radiológica dessas concentrações para os componentes bióticos deste sistema. A pesquisa experimental torna-se então necessária na formulação dos modelos que
melhor descrevam o comportamento e os efeitos de um material radioativo específico.
Para se estudar o comportamento de um dado radionuclídeo num sistema
específico, três metodologias podem ser adotadas:
•

•

•

as concentrações relativas do radionuclídeo podem ser medidas
nos vários compartimentos do ecossistema após uma contaminação radioativa causada, por exemplo, por um acidente.
O radionuclídeo pode ser intencionalmente introduzido de forma controlada no ecossistema, após uma análise do custo-benefício
ambiental da ação, e o seu movimento estudado ao longo do tempo.
O sistema pode ser modelado teoricamente e a razão de transporte
ou outros dados podem ser usados no modelo de forma a prever as
concentrações do elemento de interesse. É esta, por exemplo, a
metodologia empregada no presente trabalho.

1.3.2 MECANISMOS DE TRANSPORTE
A descrição da liberação de radionuclídeos ao meio ambiente por uma
determinada instalação é conhecida como o “termofonte” dessa instalação. Esta
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descrição inclui o conhecimento do tipo de radionuclídeo e a sua forma físicoquímica, da quantidade liberada por unidade de tempo e da configuração geométrica do ponto de descarga. Os radionuclídeos liberados no meio ambiente percorrem diversos caminhos, por meio de vias preferenciais de transferência, até
chegarem ao homem. Este movimento pode ser descrito matematicamente por
meio de modelos de compartimento.
As vias de transferência que contribuem para a maior dose de radiação no
homem são conhecidas como vias críticas e são características para cada instalação nuclear e meio ambiente receptor.
Quando os radionuclídeos são liberados no meio ambiente, o material se
dispersa nos meios biótico e 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.
As quantidades acumuladas em cada compartimento dependem da importância
dos processos de transportes envolvidos, como ilustrado pela figura 1.1.
As vias de transferência que contribuem para as maiores doses de radiação no homem são conhecidas como vias críticas de transferência, e são características de cada instalação nuclear e seu respectivo meio ambiente receptor.

Figura 1.1 – Principais processos de transporte dos radionuclídeos em um ecossistema. Fonte: Metodologia para Avaliação de Impacto Radiológico Ambiental, MAZZILLI, B.P, 2004.
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A maior parte das descargas radioativas ocorre na forma de material dissolvido ou em suspensão nos efluentes líquidos, ou de gases e particulados nos
efluentes gasosos. O material que entra em um corpo d’água ou em uma corrente de ar é imediatamente sujeito ao processo de transporte por difusão, o que
resulta na sua dispersão. O efeito geral da dispersão é a redução da concentração do radionuclídeo no ar ou na água à medida que aumenta a distância do
ponto de descarga. A extensão e a rapidez com que este material é disperso varia
com o grau de turbulência do meio aonde ocorre a liberação. Os radionuclídeos
liberados no ar ou na água são então sujeitos ao fenômeno de deposição. Este
fenômeno inclui a sedimentação gravitacional, o arraste por precipitação, a
impactação ou deposição seca e a adsorção ou troca química. A sedimentação
gravitacional de partículas em suspensão torna-se relevante para partículas com
diâmetro superior a 20 µm. O arraste por precipitação ocorre quando os
particulados são levados da atmosfera por cristais de gelo ou por gotículas de
água. A impactação é o processo pelo qual partículas em suspensão no ar ou na
água colidem com um objeto sólido enquanto a corrente que as transportavam é
desviada pelo objeto. Como no casos da sedimentação gravitacional, a importância deste processo também aumenta com o tamanho da partícula. A adsorção ou
troca química é um processo bem mais complexo que depende das propriedades
físico-químicas do radionuclídeo, bem como da superfície aonde a troca ou
adsorção ocorre. No casos dos radionuclídeos liberados através de efluentes
gasosos, um processo de deposição importante na remoção dos mesmos da
atmosfera é a precipitação por arraste, a qual pode ocorrer nas formas de rainout
e de washout. No processo conhecido como rainout, partículas de tamanho inferior a 1 µm atuam como um núcleo de condensação, em cuja superfície concentra-se o vapor d’água, formando gotículas ou cristais de gelo que crescem em
massa até que a ação gravitacional possa agir sobre elas. No processo de
washout, partículas geralmente maiores do que 1 µm são 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 carregadas para o solo.

1.3.3 PROGRAMA DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL DO IPEN–PMA. DESCRIÇÃO GERAL
O impacto radiológico provocado pela operação das instalações
nucleares e radioativas funcionando nas dependências do IPEN é avalia-

6

do considerando-se a influência da operação normal dessas instalações
na comunidade circunvizinha, isto é, avaliando-se a dose nos indivíduos
do público.
O cálculo das doses nos indivíduos do público, realizado anualmente para
as liberações dos efluentes líquidos e gasosos, tem mostrado que as mesmas
são desprezíveis quando comparadas aos limites recomendados pelas normas
vigentes de proteção radiológica. Desta forma, em princípio, não seria necessária a realização de um programa de monitoração ambiental, bastando somente o
controle da liberação dos eventuais materiais radioativos contidos nos efluentes.
Contudo, outras razões além do controle radiológico podem ser invocadas
para justificar a realização de uma rotina de monitoração do meio ambiente. Dentre elas, pode-se destacar a investigação científica e as relações públicas,
objetivando assegurar à população a inexistência de qualquer risco ao meio ambiente decorrente da operação normal das instalações nucleares e radioativas
do IPEN, além da prevenção de improváveis, porém possíveis acidentes.
Tendo em vista estas considerações, é realizado rotineiramente no IPEN
o Programa de Monitoração Ambiental – PMA, no qual estão envolvidas todas as
instalações nucleares e radioativas da instituição.
O programa geral foi estabelecido em 1988, levando em consideração as
principais vias de transferência dos radionuclídeos até alcançarem o homem,
assim como os dados referentes à caracterização da região.
O Programa de Monitoração Ambiental do IPEN avalia os níveis de radioatividade aos quais estão expostos os indivíduos do público por meio da análise
de amostras de origem atmosférica e aquática, enquanto que a radiação direta
no meio ambiente é determinada a partir de medidas com dosímetros
termoluminescentes.

2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GERAIS
O objetivo geral deste trabalho é avaliar as condições de dispersão atmosférica dos efluentes gasosos liberados pelas instalações do Centro de
Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP, à partir daqui designado simplesmente CR,
buscando identificar os pontos de maior concentração desses efluentes dentro
do Campus do Instituto, fornecendo desta forma, subsídios para a operação do
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Programa de Monitoração Ambiental (PMA) do IPEN. Como ferramenta de modelagem da dispersão atmosférica foi escolhido o software AERMOD View,
interface Windows para o programa fonte AERMOD da EPA – Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dentre os objetivos específicos do trabalho estão a análise das variações
nas condições de dispersão atmosférica nos diferentes períodos climáticos durante o biênio 2002/2003, assim como a avaliação da influência de algumas barreiras físicas localizadas no entorno das instalações do CR do IPEN.

3 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO
3.1 GERAÇÃO DE EFLUENTES RADIOATIVOS GASOSOS E AEROSSÓIS
As instalações do CR são responsáveis pela produção de radioisótopos
primários para diagnose médica, tais como 131I, 32P, 198Au, 35S, 24Na, 42K, 45Ca,
67

Ga, etc... assim como pela produção de geradores de Tecnécio 99. Todos esses radioisótopos são manipulados e produzidos em celas ligadas aos sistemas
de ventilação e exaustão dos prédios, os quais liberam os efluentes para o meio
ambiente através das chaminés, após passarem por um sistema de filtragem,
com vazão total de aproximadamente 20.000 m3/h. Cada uma das duas chaminés possui aproximadamente 17,5 m de altura em relação ao nível do terreno
aonde se encontra a instalação, esta última localizada aproximadamente à 776
m de altura em relação ao nível do mar (Gordon, A.M.P et al,1990).

3.1.1 SISTEMA DE TRATAMENTO
Este sistema consiste na exaustão das celas e do ambiente de trabalho e
na filtragem desses gases e aerossóis. As celas se encontram em depressão em
relação ao ambiente de trabalho e este em depressão com relação à atmosfera
ambiente. O ar que penetra no ambiente de trabalho também é filtrado. Desta
maneira todo o ar que circula pelas celas e pelo ambiente de trabalho passa por
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um sistema de filtragem e é obrigatóriamente liberado para o meio ambiente
através do sistema de exaustão dos prédios.
O sistema de ventilação compreende portanto três circuitos independentes: insuflamento de ar para a área de trabalho, exaustão do ambiente da área
restrita e exaustão das celas de processamento e distribuição. O circuito de
exaustão do ambiente da área restrita tem um conjunto de filtros absolutos1 para
aerossóis à montante dos exaustores. O ar que circula no circuito de exaustão
das celas passa por filtros de carvão ativo e filtros absolutos para aerossóis,
posicionados na saída de cada cela. O ar do circuito de insuflamento passa por
filtros metálicos antes de penetrar na área de trabalho.

3.1.2 EFLUENTES GASOSOS DO CR
Na Tabela 3.1 abaixo, encontram-se relacionados os radionuclídeos potencialmente presentes nos efluentes gasosos das instalações do CR em suas
formas gasosa e aerossol, assim como as atividades totais liberadas durante o
período abrangido por este estudo.
Como pode ser observado na tabela abaixo, o Iodo, na suas duas formas
isotópicas 123I e 131I, é o principal potencial efluente radioativo das instalações do
CR. O elemento Gálio não foi considerado na modelagem, devido ao seu curto
período de meia-vida. O Iodo é de grande interesse do ponto de vista
radioecológico por ser um elemento essencial para o metabolismo da maioria

RADIONUCLÍDEO

TEMPO DE
MEIA-VIDA

ATIVIDADE TOTAL
LIBERADA (Bq)

(dias)

2002

2003

Iodo 131

8,02

2,96 E+10

1,92 E+10

Iodo 123

13,2

1,64 E+08

7,45 E+8

Gálio 67

0,12

2,14 E+08

3,86 E+8

Tabela 3.1 – Potenciais radionuclídeos presentes nos efluentes gasosos do CR. Fonte: Termo-Fonte 2002/2003 das Instalações do CR. Centro de Metrologia das Radiações – Divisão
de Radiometria Ambiental/IPEN.

1

Termo geralmente referido a um meio filtrante com matriz consolidada e com poros de tamanhos uniformes
e consistentes, possibilitando estabelecer o grau de filtragem em micra.
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dos organismos vivos e por formar uma série de produtos de fissão radioativos.
Com relação à radioatividade, os isótopos radioativos do Iodo (123I e 131I) têm
tempos de meia-vida de 13,2 e 8,02 dias respectivamente, emitem radiação
beta e gama e as suas descargas ambientais provocam o seu espalhamento
em todos os compartimentos do ecossistema.
O Iodo entra facilmente no sistema biológico e tende a se acumular na
glândula tireóide dos mamíferos. Essa glândula tem tal capacidade de acumulação deste elemento, que pode até ser utilizada como um indicador confiável das
variações desse elemento no meio ambiente.

3.1.3 COMPORTAMENTO DOS GRUPOS ESPECÍFICOS DE
RADIONUCLÍDEOS
O comportamento dos radionuclídeos no ecossistema costuma ser específico pois depende basicamente de suas características físico-químicas. Entretanto, alguns grupos de radionuclídeos podem apresentar um comportamento
ecológico similar, devido às suas propriedades químicas.
O Iodo, principal potencial efluente radioativo das instalações do CR pertence ao grupo dos não metais (H,C,P,I).

3.1.4 GRUPO DOS NÃO METAIS (H,C,P,I)
Os não metais, ao se combinarem químicamente com outros elementos,
tendem a ganhar elétrons de valência, de forma diversa dos metais, nos quais a
tendência é de perda de elétrons. Os não metais incluem alguns dos elementos
do grupo IIIA ao grupo VIIA da tabela periódica, sendo o grupo que apresenta a
maior diversidade em termos do comportamento químico e ambiental de seus
integrantes. O hidrogênio pode se comportar como metal ou não metal e foi incluído neste grupo por simples conveniência.

3.2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL
3.2.1 GEOGRAFIA E DEMOGRAFIA
As instalações de produção de radioisótopos do CR estão situadas nas
dependências do IPEN-CNEN/SP, que por sua vez está localizado no campus
da Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, bairro do Butantã, cidade
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de São Paulo, Estado de São Paulo. O IPEN-CNEN pode ser acessado pelas
suas duas portarias, sendo que a portaria principal localiza-se na Av. Prof. Lineu
Prestes, 2242, e a portaria norte na Travessa R, 400.
A figura 3.1 ilustra a localização do CR dentro do IPEN-CNEN/SP e a figura
3.2, a localização do IPEN e do IAG – Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo (de onde foram obtidos alguns parâmetros meteorológicos
necessários para a realização deste trabalho), dentro do campus da USP. A figura
3.3 ilustra a localização do campus da USP na Região Metropolitana da Grande
São Paulo – RMGSP e a localização desta última no Estado de São Paulo.
O bairro do Butantã está situado a aproximadamente 8,5 km do centro da
cidade de São Paulo na direção sudoeste, possuindo uma área de 58 km2. A
Cidade Universitária dista cerca de 10,5 km do centro da cidade e está localizada
nas vizinhanças do centro industrial do Jaguaré. De acordo com os dados do
censo realizado pelo IBGE no ano de 2000, o distrito do Butantã conta com uma
população fixa de 52.532 pessoas, com uma densidade demográfica de 42,03
hab/hectare. A Universidade de São Paulo contribui com uma população flutuante de aproximadamente 17.000 pessoas.

Instituto de Física
Cedido para
uso do CTMSP

Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Portaria Principal
Portaria Norte
Administração
Auditório
Biblioteca
Ensino e Pós-Graduação / Informática / Gendotec
Diretoria Segurança Radiológica
Cedido para
Centro Reator de Pesquisa
uso do CTMSP
CENTRO DE
Centro de Radiofarmácia
RADIOFARMÁCIA-CR
Centro de Ciência e Tecnoligia dos Materiais
Centro de Laaera e Aplicações
Centro de Aceleradores Ciclotron
Centro de Engenharia Nuclear
Centro de Combustível Nuclear
IPEN
TORRE
Centro de Química e Meio Ambiente
Av. Prof. Lineu Prestes, 2242
METEOROLÓGICA
Centro de Tecnologia das Radiações
HU – Hospital Universitário
Centro de Biologia Molecular
Faculdade de Odontologia
CIETEC

Figura 3.1 – Localização do Centro de Radiofarmácia – CR dentro do campus do IPENCNEN/SP. Figura ilustrativa sem escala.
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ESTAÇÃO
MET.
IAG/USP

TORRE
MET.
IPEN

Figura 3.2 – Localização do IPEN-CNEN/SP e do IAG dentro do campus da USP. Mapa
esquemático sem escala.

Figura 3.3 – Localização do campus da USP na RMGSP e a localização desta no estado de
São Paulo. Figura ilustrativa sem escala.
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3.3 USO DO SOLO E DA ÁGUA
3.3.1 USO DO SOLO
O uso do solo nas imediações das instalações do CR do IPEN, bem como
sua ocupação são estritamente urbanos, constituindo-se basicamente de áreas
residenciais, industriais e comerciais.

3.3.2 USO DA ÁGUA
A principal ocorrência de água superficial próxima ao IPEN corresponde
ao rio Pinheiros, que tem o seu escoamento controlado visando o abastecimento dos reservatórios Billings e Rio das Pedras. Estes reservatórios abastecem
grande parte do complexo urbano e industrial da Grande São Paulo, estando
interligados ao sistema hidroelétrico de Cubatão.
As águas do rio Pinheiros são anaeróbias em todo o seu percurso. O rio
não possui fauna possível de ser incorporada à dieta da população e a sua água
não tem condições de ser utilizada para o consumo humano ou para a irrigação
de plantações. Outro corpo d’água digno de menção é a Raia Olímpica da USP,
um lago sem comunicação com o rio Pinheiros, medindo aproximadamente 2.150
x 100 m, inaugurado em 1975 após a desativação de um antigo porto de areia
(fonte: www2.usp.br), onde se realizam competições estaduais e nacionais de
remo e canoagem.
3.4 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS
As águas do rio Pinheiros dirigem-se por circulação forçada até a represa Billings, através das estações elevatórias de Traição e Pedreira, de 5 e 26 m
de recalque, respectivamente.
Após a estação elevatória de Pedreira, as águas do rio Pinheiros entram na
represa Billings, que possui uma capacidade nominal de 1200 milhões de m3 e uma
área superior a 120 milhões de m2 . A seguir, essas águas passam para o reservatório do rio das Pedras, antes de descer em direção à Serra do Mar e Cubatão, onde
se aproveita o seu potencial hidráulico na Usina Hidro-Elétrica de Cubatão.
O rio Pinheiros tem uma vazão média de 70 m3/s e o reservatório Billings
é atravessado por uma corrente com vazão de 78 m3/s.
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3.5 – TOPOGRAFIA
As instalações de produção de radiofármacos do CR encontram-se a aproximadamente 776 m de altitude em relação ao nível do mar, numa encosta da colina
aonde está assentado o IPEN. Esta e outras colinas delineiam o terreno varzeano
típico da região, com altitudes máximas que raramente ultrapassam os 800 m.

3.6 – METEOROLOGIA LOCAL
Os dados meteorológicos utilizados na montagem dos arquivos de entrada
do pré-processador de dados meteorológicos Rammet, descritos mais
detalhadamente no item 6.2 deste trabalho, foram obtidos na torre meteorológica do
IPEN, na estação micro-meteorológica do IAG-Instituto de Astronomia e Geofísica,
localizado dentro do Campus da USP, distante aproximadamente 200 m das instalações do CR e na estação meteorológica do Aeroporto de Congonhas/SP, localizada à aproximadamente 10,5 km do IPEN. Tanto a torre meteorológica do IPEN como
a estação do IAG estão localizadas distante das áreas altamente urbanizadas, de
modo que a representatividade dos dados obtidos não é prejudicada pela proximidade das edificações ou pelas características topográficas do terreno.

4 PERÍODO DE AMOSTRAGEM
Após a análise dos dados meteorológicos de maior relevância no comportamento da dispersão atmosférica dos efluentes gasosos (a saber: índice
pluviométrico, temperatura média, nível de insolação, umidade relativa e regime
de ventos) e da posterior comparação dos dados disponíveis com os índices
históricos registrados na cidade de São Paulo, optou-se pela divisão do período
total de amostragem (biênio 2002/2003) em 03 períodos distintos de dados,
aqui denominados: período seco, período úmido e período intermediário.
O período denominado “seco” abrange os meses de abril, maio, junho e julho
de 2002; o segundo período denominado “intermediário” abrange os meses de agosto, setembro, outubro e novembro do mesmo ano e o período denominado “úmido”
abrange o mês de dezembro de 2002 e os meses de janeiro, fevereiro e março de
2003. A Tabela 4.1 apresenta a seguir os índices de precipitação na cidade de São
Paulo, coletados pela estação micro-meteorológica do IAG – Instituto Astronômico e
Geofísico da Universidade de São Paulo, assim como as suas médias históricas.
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ÍNDICES DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA
NA CIDADE DE SÃO PAULO (mm/mês)
INMET
IAG
M. Santana Água Funda
1961-1990
1933-2000

Mês

2000

2001

2002

2003

Janeiro

144

174

377

373

239

215

Fevereiro

323

220

288

117

217

206

Março

104

295

207

121

160

165

Abril

7

64

9

55

76

83

Maio

11

120

84

25

74

64

Junho

14

29

1

8

56

51

Julho

59

61

59

12

44

40

Agosto

80

29

47

21

39

39

Setembro

114

88

81

28

81

76

Outubro

113

305

168

83

124

124

Novembro

325

200

185

90

146

122

Dezembro

329

275

125

139

201

183

Total
Anual
(mm/ano)

1623

1860

1631

1072

1455

1368

Tabela 4.1 – Índices de precipitação pluviométrica no município de São Paulo. Fonte: IAG –
Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo - 2002/2003(INMET:
Instituto Nacional de Meteorologia).

4.1 COMPORTAMENTO DO CLIMA DURANTE O PERÍODO DE
AMOSTRAGEM
Com base nos relatórios climatológicos mensais do CREC – Grupo de
Estudos Climáticos - USP - Departamento de Ciências Atmosféricas - Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - USP, é apresentada abaixo uma
análise climatológica dos sub-períodos de amostragem citados anteriormente.
4.1.1 PERÍODO SECO (ABRIL A JULHO/ 2002)
Durante o mês de abril, a maior parte das Regiões Sul, Sudeste/Centro- Oeste
apresentou temperaturas significativamente acima do normal para esta época do
ano, em função da rápida passagem de sistemas frontais pelo oceano. Em muitas
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localidades, como na própria capital paulista, houve novamente quebra de recordes,
a exemplo do ocorrido em março/2002. Na estação meteorológica do IAG/USP Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São
Paulo na Água Funda (zona sul de São Paulo), por exemplo, a temperatura máxima
média de abril foi de 28,8ºC, valor recorde absoluto da série (desde 1933) e superior ao registrado em janeiro e fevereiro deste ano, ficando 3,1ºC acima da média
climatológica para o período 1981-2001 e 4,0ºC acima da climatologia para o período padrão 1961-1990. Apenas no extremo sul do Rio Grande do Sul houve registro
de anomalias de temperatura ligeiramente negativas, coincidindo com o regime que
dominou a maior parte do centro da Argentina. Para a precipitação pluviométrica,
verificou-se um predomínio de anomalias negativas na maior parte da região central
do país, tendo ocorrido anomalias positivas muito mal distribuídas apenas em partes das Regiões Sul, Norte e norte do Nordeste. Durante o mês de maio, a maior
parte do país apresentou temperaturas acima do normal, com exceção do sul da
Bahia, que apresentou temperaturas mínimas médias abaixo do normal em função
da passagem de um sistema frontal pela região por volta do dia 27. Este sistema,
apesar de não ter sido excepcionalmente forte, sem ocorrência de temperaturas
muito baixas no Sul do país (porém provocando precipitação e ventos intensos),
teve um rápido deslocamento meridional com pouca modificação das propriedades
de latitudes médias da massa de ar, provocando geada fraca na serra da Mantiqueira
no dia 26 e temperaturas da ordem de 8,0ºC no sul da Bahia a partir do dia 27, com
quebras de recordes para o período 1931-1960 em algumas localidades. Em termos de precipitação, a maior parte do país apresentou um regime pouco definido,
com áreas intercaladas de chuva acima e abaixo do normal. Durante o mês de junho, a maior parte do país apresentou temperaturas acima do normal, especialmente em termos da temperatura máxima média. Os maiores desvios ocorreram em
São Paulo e Mato Grosso do Sul, com anomalias superiores a +4,0ºC. No extremo
sul do Rio Grande do Sul, as temperaturas ficaram próximas à média climatológica,
e ao sul desta região registrou-se um padrão oposto, com anomalias negativas de
temperatura de até –4,0ºC dominando praticamente toda a Argentina. Em termos
de precipitação, a maior parte do extremo norte do país (norte do Amazonas, Pará,
Roraima e Amapá), e partes isoladas da Região Nordeste, além do leste do Rio
Grande do Sul e sul de Santa Catarina apresentaram anomalias positivas. A persistência de um padrão de bloqueio atmosférico no oceano Pacífico à sudoeste da
América do Sul, em associação a águas mais quentes que o normal em latitudes
subtropicais (Atlântico) e águas mais frias que o normal em latitudes médias e altas
(Atlântico e Pacífico), continua sendo apontado como o principal fator responsável

16

pelo estacionamento dos sistemas frontais no extremo sul do Brasil, tendo por conseqüência o padrão anômalo de forte aquecimento no centro - sul do país e chuvas
acima da média no Rio Grande do Sul. Durante o mês de julho, a maior parte do país
continuou apresentando temperaturas médias acima do normal, porém com magnitudes um pouco menores do que o ocorrido em junho no caso do Centro-Sul (quando houve quebra de recordes em boa parte da região). Conforme o monitoramento
do GREC – Grupo de Estudos Climáticos do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG/USP, a presença de um padrão de bloqueio atmosférico no oceano
Pacífico à sudoeste da América do Sul desde o início do outono, em associação à
presença de águas quentes no oceano Atlântico subtropical e águas anomalamente
frias no Pacífico e Atlântico extratropical, ambos bastante persistentes (apesar do
enfraquecimento havido em julho), foram apontados como os principais responsáveis pela propagação irregular das massas de ar frio verificado no inverno 2002,
resultando em temperaturas médias acima do normal com ocorrência de alguns
eventos extremos de frio e calor. O gráfico 4.1 apresenta a distribuição espacial dos
ventos sobre o Campus do IPEN, durante o período denominado “seco”.

4.1.2 PERÍODO INTERMEDIÁRIO (AGOSTO A NOVEMBRO / 2002)

Durante o mês de agosto, a maior parte do país apresentou temperaturas médias significativamente acima do normal. Na cidade de São Paulo, a
temperatura média de 19,2ºC registrada na estação meteorológica do IAG/
USP na Água Funda, zona sul da cidade, foi a mais elevada para o mês desde o início das atividades da estação em 1933. Na Região Sul, com exceção
do norte do Paraná, as temperaturas ficaram próximas ao normal, e na Região Nordeste houve predomínio de temperaturas abaixo do normal. Os totais acumulados de precipitação foram bastante variáveis, destacando-se um
predomínio de registros acima do normal no sul e oeste do país. Cerca de
seis sistemas frontais atingiram o Rio Grande do Sul, entretanto, a maior parte
ficou bloqueada e se desviou para o oceano, sendo que apenas três conseguiram atingir o litoral do Rio de Janeiro, o que explica as anomalias positivas de temperatura na maior parte da Região Sudeste.
O fator de maior destaque do inverno de 2002 foi um regime climático
bastante irregular, com má distribuição da precipitação e temperaturas médias muito elevadas em todo o Centro-Sul do país, tendo ocorrido quebra de
recordes históricos em algumas regiões. Na capital paulista, a estação do
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Gráfico 4.1 – Distribuição espacial dos ventos durante o período denominado “seco”. O
pré-processador meteorológico RAMMET View adota como defaut seis (06) classes de ventos segundo sua intensidade (m/s). A incidência de uma determinada classe de vento em uma
determinada direção é dada pela área colorida correspondente a cada uma das classes.
Fonte: torre meteorológica do IPEN.

IAG/USP registrou uma temperatura média para o trimestre junho/julho/agosto de 17,8ºC, sendo este o valor histórico mais elevado da série, ficando um
décimo de grau acima de média do inverno de 1995. Apesar das temperaturas médias acima do normal (especialmente em junho e agosto), uma forte
massa de ar polar atingiu o país no início de setembro, provocando pela primeira vez neste ano, queda de neve nas serras gaúcha e catarinense assim
como a ocorrência de geada no Mato Grosso do Sul, em boa parte do Estado de São Paulo, incluindo-se a própria capital, e no sul de Minas Gerais,
além, é claro, de toda a Região Sul.
O mês de setembro apresentou uma alteração bastante significativa na
circulação atmosférica de grande escala no Hemisfério Sul, se comparado com
agosto e com o padrão predominante durante o inverno. Logo no início do mês,
uma forte massa de ar polar atingiu o Sul, Sudeste e Centro-Oeste provocando
as temperaturas mais baixas do ano em muitas localidades. Nas serras gaúcha e catarinense houve queda de neve pela primeira vez em 2002, e a ocorrência de geada com variada intensidade foi verificada de forma generalizada
na Região Sul e em diversas localidades das Regiões Centro-Oeste e Sudes-
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te, inclusive na cidade de São Paulo, que apresentou uma temperatura mínima
de +3,7ºC na estação meteorológica do IAG/USP na Água Funda. Durante o
mês de outubro, a maior parte do país apresentou temperaturas médias significativamente acima do normal. Na cidade de São Paulo, a temperatura média
de 22,0ºC registrada na estação meteorológica do IAG/USP na Água Funda,
zona sul da cidade, novamente foi a mais elevada para o mês desde o início
das atividades da estação em 1933, tendo ocorrido o mesmo com as temperaturas máxima e mínima média. Somente neste ano, já foram quebrados recordes históricos da temperatura média em São Paulo durante cinco meses
(março, abril, junho, agosto e outubro). Esta situação não encontra precedentes históricos, o que caracteriza o presente ano de 2002 como fortemente anômalo em relação às temperaturas elevadas.
Destaca-se que este não é um fenômeno isolado, pois foi verificado em boa parte da Região Centro-Sul do Brasil com recordes em
diversos locais. No caso de outubro, a forte onda de calor teve duração
aproximada de 12 dias, e dominou boa parte do Centro-Sul do país
com ar muito seco e temperaturas máximas extremamente elevadas,
tendo ocorrido diversos registros ao redor de 40,0ºC no interior de São
Paulo com valores de umidade relativa do ar da ordem de 10%. Na
estação do IAG em São Paulo, a média dos cinco dias mais quentes
do mês resultou em 34,9ºC, e a temperatura máxima média dos 12 dias
mais quentes, que foi a duração da onda de calor na capital, foi de
33,7ºC. Estes valores também são recordes absolutos para a estação
do IAG, mesmo se considerarmos todos os meses do ano. Durante o
mês de novembro, a maior parte do país apresentou anomalias positivas de temperatura, porém com magnitude significativamente inferior
às registradas em outubro, quando houve quebra de recordes em diversos locais. Em termos de precipitação, mais uma vez houve o predomínio de totais acumulados acima da média histórica na Região Sul
e no oeste da Região Norte, conforme previsto pelo GREC desde o
final do inverno. Na Região Sudeste, os totais de precipitação foram
muito mais expressivos do que em outubro, superando a média em quase todo o Estado de São Paulo e caracterizando um regime de alta
variabilidade e má distribuição espacial em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O gráfico 4.2 apresenta a distribuição espacial
dos ventos sobre o Campus do IPEN, durante o período denominado
“intermediário”.
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Gráfico 4.2 – Distribuição espacial dos ventos durante o período denominado “intermediário”. Fonte: torre meteorológica do IPEN.

4.1.3 PERÍODO ÚMIDO (DEZEMBRO / 2002 A MARÇO / 2003)
Durante o mês de dezembro, a maior parte do país continuou apresentando temperaturas acima do normal e um regime de precipitação bastante irregular, com predomínio de registros acima do normal na Região Sul e uma alta variabilidade nas demais Regiões, com atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul 1 (ZCAS) ligeiramente ao norte de sua posição climatológica.
Como conseqüência do predomínio de temperaturas acima do normal, verificado durante a maior parte do ano de 2002 (vide relatórios anteriores), a temperatura
média anual ficou sensivelmente acima da média climatológica na maior parte da
Região Centro-Sul do país. Em São Paulo, a temperatura média anual de 2002, calculada para a estação meteorológica do IAG/USP na Água Funda (zona sul), foi de
20,4ºC, sendo este o valor mais alto para todo o período de funcionamento da estação
(desde 1933), constituindo-se no novo recorde absoluto da série. O recorde anterior
era de 19,9ºC em 2001. A tabela 4.2 mostra alguns parâmetros meteorológicos médios e anômalos para a cidade de São Paulo durante o ano de 2002.
1

Climatológicamente a ZCAS pode ser identificada, na composição de imagens de satélite, como uma
banda de nebulosidade de orientação NW/SE, estendendo-se desde o sul da região Amazônica até a regiâo
central do Atlântico Sul. Fonte: GREC – IAG/USP.
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Temperatura Média:

20.4

Anomalia (1980-2001):

+1.2

Temperatura Máxima Média:

26.9

Anomalia (1980-2001):

+1.7

Temperatura Mínima Média:

16.0

Anomalia (1980-2001):

+0.9

Precipitação Total:

1452.7

Climatologia (1980-2001):

1534.2 ± 278.9

Anomalia:

-81.5

Número de dias de chuva:

196

Anomalia:

+6

Tabela 4.2 – Anomalias de
temperatura e precipitação
no IAG/USP (Água Funda)
durante o ano de 2002. Fonte: estação climatológica do
IAG/USP – Água Funda São
Paulo/SP.

Além dos dados médios indicados na tabela 4.2 para a cidade de São
Paulo, a ocorrência de eventos extremos de maior destaque em 2002 foi a geada tardia ocorrida no dia 03 de setembro, com uma temperatura mínima de 3,7ºC
no abrigo, e a persistente onda de calor durante o mês de outubro, com uma
temperatura máxima absoluta anual de 35,2ºC no dia 11. Durante o mês de janeiro, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) atuou com bastante intensidade no Centro-Sul do Brasil, provocando chuvas abundantes nas Regiões
Sudeste e Centro-Oeste e alguns transtornos sociais como inundações e
deslizamentos de terra, especialmente em Minas Gerais. Na Região Norte, a
precipitação ficou bem abaixo da média histórica, e no Nordeste registrou-se
totais acumulados acima da média, em função das águas quentes do oceano
Atlântico adjacente e do enfraquecimento do fenômeno El Niño.
O verão de 2003 terminou e o outono teve início no dia 20 de março, às 22
horas, horário de Brasília. A estação foi marcada por grande irregularidade, tanto
em termos de temperatura quanto em termos de precipitação. Durante o mês de
fevereiro, a maior parte do Brasil apresentou anomalias positivas intensas de temperatura, especialmente em termos das temperaturas máximas. Este padrão foi
coerentemente associado ao predomínio de anomalias negativas de precipitação
na maior parte da faixa central do país. A Região Sudeste, bem como parte das
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Regiões Sul e Centro-Oeste, foram as mais atingidas pelas condições anômalas
quentes e secas, com quebras de recordes de temperaturas máximas em algumas localidades. Estas condições contrastaram fortemente com o padrão do mês
de janeiro, que foi caracterizado por temperaturas mais amenas em função da
atuação persistente da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Em termos das
condições globais de temperatura dos oceanos, destaca-se o enfraquecimento
do fenômeno El Niño e o fortalecimento do padrão marcado por águas aquecidas
no oceano Atlântico Sul nas faixas tropical e subtropical. Durante o mês de março,
a maior parte do Brasil apresentou temperaturas próximas ou ligeiramente acima
do normal e precipitação bastante variável, com anomalias positivas e negativas
intercaladas entre si, sugerindo o predomínio de um regime essencialmente
1
convectivo. A atuação de um sistema de bloqueio atmosférico próximo à costa
chilena, acoplado a um vórtice anômalo no leste do Brasil, contribuiu para o enfraquecimento do jato subtropical e o fortalecimento do transporte de umidade para o
norte da Argentina, provocando anomalias positivas intensas de precipitação naquela região. Em termos das condições globais de temperatura dos oceanos,
destacou-se a continuidade do processo de enfraquecimento do fenômeno El Niño
e o fortalecimento do padrão marcado por águas aquecidas no oceano Atlântico
Sul nas faixas tropical e subtropical. O outono de 2003 começou no dia 20 de
março, e a circulação atmosférica típica de verão se alterou rapidamente para dar
lugar a condições propícias para entradas de massas polares mais intensas no
Sul e Sudeste, com queda expressiva de temperatura e ocorrência das primeiras
geadas do ano nas regiões serranas. O gráfico 4.3 apresenta a distribuição espacial dos ventos sobre o Campus do IPEN, durante o período denominado “úmido”.

5 MODELO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA
5.1 MODELAGEM MATEMÁTICA DO TRANSPORTE DE
POLUENTES ATMOSFÉRICOS
Existe grande interesse na modelagem matemática do transporte de
poluentes na atmosfera, objetivando a análise dos impactos ao meio ambiente e à
saúde pública decorrentes da liberação normal ou acidental de efluentes. Será
facilitado desse modo, o planejamento e a gestão racional das fontes de emissão.
1

Convecção – Movimentos internos organizados dentro de uma camada de ar, produzindo o transporte
vertical de calor.
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Gráfico 4.3 – Distribuição espacial dos ventos durante o período denominado “úmido”.
Fonte: torre meteorológica do IPEN.

A modelagem matemática do transporte dos efluentes, também referida
como a modelagem da dispersão dos mesmos, baseia-se conceitualmente em
um simples balanço contábil. Nesse balanço são avaliadas as quantidades de
massa que entram e saem de uma determinada região fixa no espaço, considerando-se também aquelas quantidades que são geradas ou destruídas pelos
processos físicos, químicos e biológicos no interior da região. Fazendo com que
o tamanho dessa região adquira uma dimensão infinitesimal, teremos como resultado uma equação diferencial parcial, denominada equação de transporte,
que relaciona a concentração de um dado efluente com as coordenadas espaciais, com o tempo e com concentrações de outros efluentes que possam afetar a
concentração do efluente em análise.
Do ponto de vista físico, não existem dúvidas de que um fenômeno de
fundamental importância para o transporte de efluentes na atmosfera é a movimentação do ar, a qual se apresenta na forma da advecção e da difusão turbulenta. A advecção resulta do movimento médio do ar carregando efluentes, enquanto que a difusão turbulenta espalha os efluentes no espaço de maneira
tridimensional. Portanto, um insumo básico para a modelagem do transporte dos
efluentes na atmosfera é a descrição da circulação atmosférica dentro da região
de interesse.
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Os dados correspondentes do vento (velocidade e direção) e dos coeficientes de difusão turbulenta podem ser medidos no local, obtidos por modelos de circulação atmosférica, ou ainda estimados de modo simplificado por meio de procedimentos aproximados aceitos pela comunidade científica. De qualquer maneira, é
importante enfatizar que tais variáveis meteorológicas podem ser extremamente influenciadas por fatores locais, tais como a quantidade e a disposição das edificações
e as características de relevo do terreno, os quais podem gerar “caminhos” preferenciais para o escoamento do ar, caminhos esses, pelos quais tenderão a escoar os
efluentes gasosos liberados por uma determinada instalação.
Com relação à difusão turbulenta, cabe ressaltar que além dos fatores
citados anteriormente, a distribuição vertical das temperaturas a partir do solo
pode ter ação preponderante no processo, atenuando ou intensificando o movimento vertical das massas de ar, com efeitos diretos e determinantes na capacidade de transporte dos efluentes gasosos liberados na atmosfera. Desta forma,
durante o período diurno a turbulência atmosférica é intensificada pelo aquecimento solar, aumentando a mistura vertical entre as camadas horizontais da atmosfera e tornando o perfil dos ventos mais uniforme em relação ao período
noturno, conforme ilustrado na figura 5.1 apresentada à seguir.
Além dos processos de mistura ocasionados pela turbulência, ocorre o
transporte horizontal dos efluentes (advecção), o qual depende diretamente do
regime de movimentação dos ventos. Esta movimentação, por sua vez, depende das forças de pressão atmosférica, da força de Coriolis e das forças de atrito. As forças de pressão são oriundas diretamente da existência de regiões de
altas e baixas pressões atmosféricas. No Hemisfério Sul, os centros de baixa
pressão têm movimento giratório no sentido horário (depressões-ciclones), formando o anticiclone. Os anticiclones são centros de alta pressão e são geralmente fontes de inversões térmicas. Os mapas de tempo indicam esses dados,
apresentando as isóbaras e os vetores indicativos da direção dos ventos. Os
meteorologistas costumam apresentar os dados de direção e velocidade dos
ventos por meio da “rosa-dos-ventos”, uma distribuição percentual dos ventos
numa dada região, geralmente mensal. Já as forças de atrito alteram a velocidade e a direção dos ventos com a variação da altitude.
A figura 5.2 ilustra alguns perfis de velocidade do vento. Nesta figura é
possível observar que com o decréscimo da rugosidade do terreno verificada na
passagem das áreas urbanas para as áreas suburbanas, e destas últimas para
as áreas rurais devido aos diferentes tipos de uso e ocupação do solo, o perfil
de velocidades dos ventos tende a tornar-se mais uniforme.
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Figura 5.1 – Apresentação qualitativa da intensidade de turbulência, perfil de temperatura
e radiação solar durante os períodos de instabilidade, estabilidade e neutralidade atmosférica. Fonte: J.O AYOADE. Introdução à Climatologia para os Trópicos – Universidade de
Ibadan, Nigéria - John Wiley & Sons. Ltd, 1983.
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Figura 5.2 – Efeito da rugosidade terrestre no perfil de velocidades do vento. Fonte: BRAGA,
B. et al. Introdução à Engenharia Ambiental, Prentice Hall, 2002.
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O equacionamento do processo de mistura de efluentes gasosos na atmosfera pode ser feito a partir da análise do comportamento da turbulência vertical. Durante o dia, a incidência da luz solar aquece a superfície do planeta, aproximando o perfil térmico da atmosfera (figura. 5.3) do modelo superadiabático1 , e
conseqüentemente, intensificando a turbulência. Neste caso, a mistura vertical entre as camadas horizontais aumenta, e o perfil do vento torna-se uniforme quando
comparado com o perfil predominante durante o período noturno. Outro mecanismo que atua no processo é a turbulência devido ao atrito gerado pela presença do
solo. Durante os períodos de ventos fortes, a mistura ocorre basicamente por efeito desse tipo de turbulência. Portanto, a pluma de efluentes dispersa-se em função
da turbulência, tanto na direção horizontal como na direção vertical.
A topografia exerce efeitos locais nos ventos. Por exemplo, em regiões
litorâneas, a brisa marítima pode provocar ventos que ajudam na dispersão dos
poluentes. Outro tipo de efeito é devido aos ventos de vale. Nesse caso, o vento
tende a descer as encostas durante a noite e caminhar em direção ao fundo do
vale. Durante o dia o ar fica aprisionado no vale durante um certo período de
tempo, criando condições impróprias para a dispersão de poluentes. Outro problema de dispersão está relacionado com a superfície do solo e sua ocupação

Figura 5.3 – O gradiente
de temperatura adiabático
seco representa a fronteira entre o ar estável e o ar
instável. Fonte: BRAGA,
B. et al .Introdução à Engenharia Ambiental, Prentice Hall, 2002.

1

Superadiabático – O decréscimo da temperatura com a altitude é chamado de gradiente de temperatura
adiabático seco. Este valor corresponde a aproximadamente - 10C para cada cem metros de acréscimo de
altitude. Quando a temperatura da atmosfera diminui mais rápido do que o gradiente adiabático, a atmosfera é então classificada como superadiabática.
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(por edifícios, chaminés etc.), que servem como anteparos ao fluxo de poluentes
na atmosfera. Nessa situação, podem surgir em determinados locais vórtices
com altas concentrações de poluentes. Esse efeito deve ser analisado pelo projetista quando do dimensionamento das chaminés.
5.2 MODELOS DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA
A legislação ambiental sobre poluição atmosférica tem imposto
gradativamente, ao longo dos últimos anos, limites de emissões cada vez mais
restritivos. A autorização para a instalação e operação de um empreendimento
industrial estabelece atividades de previsão e controle da emissão e dispersão
dos efluentes na atmosfera.
O processo de saída de gases pela chaminé de instalações estacionárias é complexo, envolvendo inicialmente aumento e crescimento induzido da pluma devido ao seu momento ascendente e empuxo, seguido de uma ação
dispersiva natural na atmosfera. A turbulência tem papel fundamental na caracterização e desenvolvimento desses fenômenos.
Fenômenos envolvendo a turbulência da pluma e a turbulência do ar atmosférico e a ação de interação entre ambos com trocas de quantidades físicas
são de difícil representação analítica. Neste contexto, a análise e previsão são
efetuadas através de métodos estatísticos com manipulação através de hipóteses simplificadoras.
5.2.1 MODELOS USUAIS
A US EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América) é uma das maiores agências de pesquisa da qualidade do ar e desenvolvimento de modelagem de análise meteorológica. Desenvolveu cerca de 10
modelos para aplicações regulatórias e existem mais de 20 modelos adicionais desenvolvidos por terceiros, a partir de seus programas fonte. Os modelos de análise são amplamente difundidos e aplicados por agências de controle ambiental fora dos Estados Unidos. Este é, por exemplo, o caso brasileiro.
Duas grandes “famílias” de modelos de dispersão atmosférica estão
atualmente em uso: os modelos estatísticos e os modelos determinísticos. Integrando cada uma destas famílias, existem diversos tipos de modelos e
implementações para utilizações mais específicas.
De acordo com W. Nazaroff e L. Alvarez-Cohen (2001), os modelos de
dispersão atmosférica podem ser divididos em duas classes:
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1. Modelos Estatísticos: utilizam ferramentas de probabilidade e estatística na análise de poluentes monitorados. Freqüentemente o objetivo
é a realização de previsões aproximadas, como por exemplo, a previsão do número de dias do ano seguinte nos quais os limites locais de
emissão de ozônio serão ultrapassados, ou ainda baseando-se nas
condições de tempo previstas para o dia seguinte, avaliar as expectativas para as concentrações dos poluentes atmosféricos. Os modelos
estatísticos costumam exigir uma grande quantidade de dados
meteorológicos e topográficos como entrada. Embora não sejam capazes de prever as conseqüências de mudanças bruscas nas condições monitoradas, esses modelos têm a vantagem de não requerer,
por parte do usuário, conhecimentos muito aprofundados da química e
da física envolvidas na questão da poluição do ar.
2. Modelos Determinísticos: são baseados no princípio do balanço de
massa. Estes modelos buscam descrever a cadeia de processos de
causa e efeito que relacionam as emissões da fonte com as concentrações junto ao receptor. Os modelos determinísticos de poluição atmosférica geralmente requerem como entrada informações das condições meteorológicas, das características da(s) fonte(s) de emissão
e dos efluentes liberados. A partir desses dados, os modelos são capazes de estimar as concentrações destes efluentes, levando em conta os principais processos de transporte e transformação na atmosfera. Os modelos determinísticos podem ser divididos em dois subgrupos
distintos: os modelos baseados na pluma Gaussiana e os modelos de
transformação e transporte, descritos a seguir.
o Modelos baseados na pluma Gaussiana: são utilizados na previsão
das relações entre as emissões de uma fonte pontual (ou de um pequeno grupo de fontes pontuais) e as concentrações dos efluentes
liberados, à sotavento destas fontes. A maior vantagem apresentada
por esses modelos é a sua relativa facilidade de utilização. Dentre as
suas desvantagens estão a aplicabilidade limitada em terrenos de
topografia complexa, algumas falhas de confiabilidade na derivação
dos princípios iniciais dos modelos, e a incapacidade de acomodar
alguma transformação química, além do decaimento de primeira ordem. Estes modelos são úteis principalmente nas avaliações das concentrações de efluentes liberados a partir de fontes localizadas.
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o Modelos de Transformação e Transporte: geralmente são utilizados na previsão das concentrações de espécie, levando em consideração as mais importantes fontes de emissão. Considerando
que os modelos baseados na pluma Gaussiana utilizam soluções
analíticas aproximadas, os modelos de transformação e transporte empregam métodos numéricos na solução das equações de
controle. Estes modelos têm sido largamente utilizados no entendimento e no controle dos problemas urbanos e regionais relacionados com o smog fotoquímico, principalmente do ozônio.

Em termos de precisão ou sofisticação dos resultados existem dois
níveis:
·
• Orientativos (“screening”) que induzem a uma avaliação mais geral e
conservativa, sem detalhamento meteorológico, sendo utilizadas cinco
técnicas de avaliação das concentrações, dependendo, sobretudo da
localização e do tipo dos terrenos e do período de análise.
·
• Técnicas analíticas que envolvem tratamentos mais detalhados dos fenômenos.
Em geral a aplicação é iniciada por modelos do tipo orientativo
(“screening”), seguida da aplicação de um modelo mais sofisticado.
Os modelos estão organizados em 8 categorias: rural; urbano; industrial
complexo (chaminé em nível baixo); poluentes reativos; fontes móveis; terreno
mais alto que a fonte; visibilidade e transporte a longa distância. As aplicações
dos modelos visam verificar o atendimento de padrões de qualidade do ar e se
há causa e contribuição para a degradação do ar maior do que a especificada.
Como características comuns aos modelos orientativos e analiticos, podem ser destacadas as seguintes:
- Receptores: definição adequada da área de influência;
- Coeficientes de dispersão: rural/urbana;
- Categoria de estabilidade atmosférica;
- Estimativa de elevação da pluma;
- Transformação química;
- Classificação do terreno: urbano/rural, baseado em ocupação do solo
e densidade populacional;
- Pulverização (“fumigation”);
- Estagnação, com elevada concentração ao nível do solo.
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Os dados de entrada dos modelos incluem:
- Caracterização do tipo de fonte: ponto, linha, área ou volume.
- Local e características físicas da emissão junto à chaminé: diâmetro,
altura, temperatura dos gases, vazão do efluente em 3 condições de
carga (100,75 e 50%).
- Concentração da poluição de fundo pré-existente, quando disponível.
- Dados meteorológicos: envolvendo registros históricos de pelo menos
cinco anos na base espacial e temporal.
Os modelos de dispersão tentam estimar concentrações para locais específicos que representam a média do conjunto de repetidas medições do mesmo evento. Pode implicar em variações de até 50%. Erros de 5 a 10% na direção do vento podem provocar erros na concentração de 20 a 70%. Estimativas
de longo prazo são mais confiáveis do que as de curto prazo.
Em termos de aplicação regulatória, a US EPA defende o uso preferencial
da modelagem no controle dos limites de emissão para fontes existentes e novas.
O monitoramento não é aceito como única base para o controle das emissões.
A especificação de limite de emissão, conhecido como valor de projeto
ou concentração de projeto é a soma da contribuição da fonte e a concentração
da poluição de fundo pré-existente.
A US EPA subdivide os modelos em duas classes: alternativos e preferenciais. Como modelo alternativo destaca-se o RPM IV – “Reactive Plume Model”,
o qual possibilita a estimativa de reações secundárias ao longo da pluma, como
por exemplo, a transformação dos NOx e hidrocarbonetos em ozônio.
O ISCT – “Industrial Source Complex Short Term” é classificado como
preferencial. Entre as suas principais características podem ser destacadas:
- modelo de pluma Gaussiana em regime permanente;
- aceita fontes tipo área, linha e volume;
- avaliação de curto e longo prazo;
- pulverização (“fumigation”) não é tratada;
- a transformação química pode ser tratada com a utilização do
decaímento exponencial.
O modelo Caline 4, também enquadrado na classe preferencial, do tipo
pluma Gaussiana, é utilizado para modelar concentrações de poluentes não
reativos em estradas.
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5.2.2 MODELO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA ADOTADO PELA IAEA

Para a estimativa da dose no indivíduo do público – definido como todo
aquele que não está diretamente envolvido com a atividade nuclear, devem ser
consideradas as vias de exposição, isto é, os caminhos pelos quais a radiação ou
os radionuclídeos podem alcançar o ser humano e causar exposição à radiação.
Para os efluentes gasosos, as vias de exposição do indivíduo à radiação são:
- irradiação interna pela inalação do material particulado em suspensão
no ar atmosférico, incluindo o material primariamente presente na nuvem, bem como aquele que é colocado em suspensão a partir de depósito prévio no solo;
- irradiação externa a partir de depósitos de radionuclídeos no solo;
- irradiação externa decorrente da imersão do indivíduo na nuvem radioativa;
- irradiação interna pela ingestão de água e alimentos contaminados com
material radioativo.
De modo a se conhecer a dose deve-se determinar a concentração de
cada radionuclídeo na atmosfera em cada um dos setores na região circunvizinha
à instalação, associada aos fatores de dose pertinentes. As concentrações são
obtidas a partir da consideração de que o efluente liberado na atmosfera sofre
dispersão pelo processo de difusão atmosférica turbulenta. A estimativa da dispersão é baseada no modelo de difusão de pluma Gaussiana. A figura 5.4 ilustra
de forma esquemática os processos mais significativos envolvidos no transporte dos radionuclídeos liberados na atmosfera, descritos a seguir:
• Deposição úmida (Dry deposition) - é considerado um dos principais
processos de remoção de poluentes atmosféricos. Esta categoria inclui dois
processos de remoção interativa: o rain out ocorre quando o poluente é removido durante a geração e o crescimento das gotas de nuvem, que mais tarde caem
como chuva ou neve, e o wash out ocorre quando o poluente é capturado diretamente pela precipitação, a caminho do solo
.• Deposição seca (Dry depositon) - processo ligado diretamente à turbulência provocada pelo relevo do terreno e pelas estruturas presentes na área de
modelagem (downwash effect).

31

Figura 5.4 – Os processos mais significativos envolvidos no transporte dos radionuclídeos
na atmosfera. Fonte IAEA - Agência Internacional de Energia Atômica/ONU.

5.3 EQUAÇÃO GERAL DA PLUMA GAUSSIANA
Na estimativa das concentrações de poluentes atmosféricos a sotavento
(jusante) de uma fonte de emissão pontual contínua, utiliza-se a derivação da equação geral de balanço de matéria, na qual são assumidas as condições de velocidade de vento constante para uma dada altura e de independência dos coeficentes
de difusão turbulenta εx , εy e εz em relação à posição. Estas simplificações
entretando não condizem com a realidade. Além disso, os coeficientes de difusão
turbulenta são muito difíceis (se não impossíveis) de se medir diretamente.
Na prática, estes problemas são resolvidos reescrevendo-se a equação
da pluma Gaussiana em termos dos coeficientes de dispersão σx, σy e σz,, ao
invés dos coeficientes de difusão turbulenta εn. Como descrito a seguir, estes
coeficientes de dispersão são então avaliados em função da distância a sotavento da fonte (a) e da estabilidade atmosférica (b).
A relação entre os coeficientes de dispersão σ e os coeficientes de difusão turbulenta ε é definida pela seguinte equação:

σ=
j

2ε x
j
U

5.1
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onde:
j representa a coordenada da direção (x, y ou z) e
U representa a velocidade média do vento.
Considerando-se por exemplo a equação 5.2, desenvolvida para a estimativa da concentração à sotavento das emissões de uma fonte pontual, a qual
emite à uma taxa constante m (massa / tempo).

m
C
=
1/2
(x,y,z)
4 πx (ε ε )

2
2
exp – U ( y /ε + z /ε )
y
z
4x

5.2

y z

onde:
C é a concentração de um efluente (massa/volume), em um ponto genérico de coordenadas x,y,z,
m é taxa de emissão do efluente (massa/tempo),
U é a velocidade média do vento (distância/tempo) e
εy e εz são respectivamente os coficientes de difusão turbulenta horizontal e vertical. O sistema de coordenadas é configurado de forma que a direção
do vento esteja alinhada como o eixo da coordenada x, como é ilustrado nas
figuras 5.5. e 5.6.

Figura 5.5 – Ilustração do sistema de coordenadas para a aplicação do modelo da pluma
Gaussiana para uma fonte de emissão pontual e contínua. As emissões partem do ponto
(0,0,H). Fonte: NAZAROFF, W.W ; ALVAREZ-COHEN, L. Environmental Engineering Science,
John Wiley & Sons, 2001.
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A Equação 5.1 é utilizada na substituição dos coeficientes de difusão turbulenta εn. Para que sejam levadas em consideração as emissões a partir de
pontos elevados, a coordenada da altura z na equação 5.2 é substituída por (z –
H), resultando na equação 5.3 apresentada a seguir:

m
C=
2πUσ σ
y

z

2

× exp –

y

(z – H)
2 × exp –
2
2σ
2
σ
y
y

2

5.3

Onde:
C é a concentração de um efluente (massa/volume), num ponto genérico
de coordenadas x, y,z (receptor),
m é a taxa de emissão do efluente (massa/tempo),
U é a velocidade do vento (distância/tempo),
H é a coordenada z do ponto de emissão (comprimento),
σy é o coeficiente de dispersão horizontal (m),
σz é o coeficiente de dispersão vertical (m).
As concentrações estimadas pela equação 5.3 dependem dos coeficientes de dispersão atmosférica σ, os quais dependem diretamente da estabilidade atmosférica. Com modificações apropriadas, a aproximação do modelo da
pluma Gaussiana pode ser extendido de forma a levar em consideração os efeitos do solo na distribuição da pluma. A equação pode também ser modificada
visando a modelagem de emissões originadas de fontes com geometria mais
complexa do que as fontes pontuais.

Geometry of a Gaussian Plume

Figura 5.6 –
Sistema de
coordenadas
utilizado na
descrição da
pluma gaussiana. Fonte:
w. w. w. d a r.
csiro.au.
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5.3.1 COEFICIENTES DE DISPERSÃO HORIZONTAL E VERTICAL (σy e σz)
Estes coeficientes dependem da distância entre o ponto de interesse (receptor) e a fonte de emissão e das condições atmosféricas obtidas através das
Curvas de Pasquill, cujo método é utilizado na determinação das Classes de Estabilidade Atmosférica, desenvolvido por Pasquill em 1961 e modificado p/ Turner
(1994). Por meio da utilização da Tabela 5.1 abaixo, pode-se determinar a classe
de estabilidade atmosférica predominante para um determinado local durante um
intervalo de tempo de interesse, pela combinação das seguintes variáveis:
- 05 níveis de velocidade do vento de superfície;
- 03 níveis de insolação p/ o período diurno;
- 02 níveis de cobertura de nuvens p/ o período noturno.
5.3.2 ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES σy e σz
São utilizadas as equações 5.4 e 5.5, as quais se ajustam às curvas
de Pasquill-Gifford. Para as áreas rurais, os fatores c e d para o cálculo de σy
são dados pela Tabela:5.2. A Tabela:5.4 fornece os valores de σy para as áreas urbanas. O termo x representa a distância (m) à sotavento da fonte do
ponto de emissâo.

Tabela 5.1 – Classes de Estabilidade Desenvolvidas por Pasquill

Vento de Superfície
VELOCIDADE (m/s)
<2
2-3
3-5
5-6
>

A:
B:
C:

CONDIÇÕES
CONDIÇÕES
CONDIÇÕES

FORTE
A
A-B
B
C
C

DIA

NOITE

Radiação Solar

Nublados

MODERADO
A-B
B
B-C
C-D
D

FRACO
B
C
C
D
D

> 4/8 NUVENS
BAIXAS

OU < 3/8
NUVENS

E
D
D
D

F
E
D
D

CLASSE DE ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA
EXTREMAMENTE INSTÁVEIS
D: CONDIÇÕES NEUTRAS
MODERADAMENTE INSTÁVEIS
E: CONDIÇÕES FRACAMENTE ESTÁVEIS
FRACAMENTE INSTÁVEIS
F: CONDIÇÕES MODERADAMENTE ESTÁVEIS

Tabela 5.1 – Tabela para determinação das classes de estabilidade atmosférica desenvolvida
por Pasquill. Fonte: TURNER, D. BRUCE. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates:
An introducion to dispertion modeling. 2nd ed. Boca Raton, Florida. Lewis Publishers, 1994.
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σ = 465,11628(x)tg(TH)

5.4

y

onde
TH = 0,001753293[c–d ln(x)]
e
b
σ = ax

5.5

z

Tabela 5.2 – Fatores c e d para o Cálculo do Coeficiente de Dispersão
Horizontal σy - ÁREA RURAL
Classe de Estabilidade
Atmosférica

c

d

A
B
C
D
E
F

24,1671
18,3330
12,500
8,3330
6,2500
4,1667

2,5334
1,8096
1,0857
0,72382
0,54287
0,36191

Fonte: TURNER, D. BRUCE. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates: An introducion
to dispertion modeling. 2nd ed. Boca Raton, Florida. Lewis Publishers, 1994.

Tabela 5.3 – Fatores a e b para o Cálculo do Coeficiente de Dispersão
Vertical σz - ÁREA RURAL
Classe de Estabilidade
Atmosférica

x(km) a

b

<0,10
0,10 – 0,15
0,16 – 0,20
0,21 – 025
0,26 – 0,30
0,31 – 040
0,41 – 050
0,51 – 3,11
>3,11

122,800
158,080
170,220
179,520
217,410
258,890
346,750
453,850
–

0,94470
1,05420
1,09320
1,12620
1,28440
1,40940
1,72830
2,11660
–

B

<0,20
0,21 – 0,40
>0,40

90,673
98,483
109,300

0,93198
0,98332
1,09710

C

Todos

61,141

0,91485

<0,30
0,31 – 1,00
1,01 – 3,00
3,01 – 10,00
10,00 – 30,00
>30,00

34,459
32,093
32,090
33,504
36,650
44,053

0,86971
0,81066
0,64403
0,80486
0,56589
0,51179

A

D

σz é igual 5000m

Fonte: TURNER, D. BRUCE. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates: An introducion
to dispertion modeling. 2nd ed. Boca Raton, Florida. Lewis Publishers, 1994.
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Tabela 5.4 – Expressões Utilizadas para o Cálculo do Coeficiente de
Dispersão Horizontal σy - ÁREA URBANA
Classe de Estabilidade
Atmosférica

σy (m)

A
B
C
D
E
F

0,32 - (1,10 + 0,0004 x) -1/2
0,32 - (1,10 + 0,0004 x) -1/2
0,22 - (1,10 + 0,0004 x) -1/2
0,16 - (1,10 + 0,0004 x) -1/2
0,11 - (1,10 + 0,0004 x) -1/2
0,11 - (1,10 + 0,0004 x) -1/2

x é dado em metros

Fonte: TURNER, D. BRUCE. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates: An introducion
to dispertion modeling. 2nd ed. Boca Raton, Florida. Lewis Publishers, 1994.

Tabela 5.5 – Expressões Utilizadas para o Cálculo do Coeficiente de
Dispersão Vertical σz - ÁREA URBANA
Classe de Estabilidade
Atmosférica

σz (m)

A
B
C
D
E
F

0,24 - (1,10 + 0,001 x) -1/2
0,32 - (1,10 + 0,001 x) -1/2
0,20 - (1,10 + 0,003 x) -1/2
0,14 - (1,10 + 0,003 x) -1/2
0,08 - (1,10 + 0,0015 x) -1/2
0,08 - (1,10 + 0,0015 x) -1/2

x é dado em metros

Fonte: TURNER, D. BRUCE. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates: An introducion
to dispertion modeling. 2nd ed. Boca Raton, Florida. Lewis Publishers, 1994.

Os coeficientes a e b para o cálculo de σz para as áreas rurais são dados
pela tabelas 5.3. A tabela 5.5 fornece os valores de σz para as áreas urbanas .
Cabe ressaltar que, segundo Turner,1994, existem duas situações nas
quais a distribuição Gaussiana não representa bem as distribuições de velocidades verticais: quando existe a predominância de movimentos convectivos e
quando os pontos de escape se localizam muito próximos ao nível do solo.
5.3.3 PERFIL DA VELOCIDADE DO VENTO
Na prática, as medidas de velocidade do vento, uref , são tomadas em uma
determinada altura, zref , geralmente diferente da altura de escape da pluma hs.
A necessária correção da velocidade do vento é feita pelo modelo conhecido como lei de potência (power law), apresentado na equação 5.6.
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Onde:
hs é a altura efetiva de escape da pluma,

u =u
s

P

hs
ref

5.6

z
ref

uref é a medida de velocidade do vento,
zref é altura na qual são feitas as medições da velocidade do vento,
p é o expoente do perfil do vento, cujos valores são apresentados na
tabela 5.6.
Tabela 5.6 – Expoente do Perfil do Vento (p) Segundo a Lei de Potência
(Power Law)
Classe de Estabilidade
Atmosférica

Expoente p
Área Rural

Expoente p
Área Urbana

A
B
C
D
E
F

0,07
0,07
0,10
0,15
0,35
0,35

0,15
0,15
0,20
0,25
0,30
0,30

Fonte: TURNER, D. BRUCE. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates: An introducion
to dispertion modeling. 2nd ed. Boca Raton, Florida. Lewis Publishers, 1994.

6 FERRAMENTA DE MODELAGEM DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA
6.1 O “PACOTE” AERMOD VIEW
O “Comitê de Melhoria dos Modelos de Proteção Ambiental/Social da
Sociedade Americana de Meteorologia – AERMIC” foi formado com o objetivo
de introduzir os conceitos de modelagem “state-of-the art” nos modelos de qualidade do ar em escala local. O foco do AERMIC foi a regulamentação de uma
nova plataforma confiável para a modelagem de pluma. Esta nova plataforma
deveria necessariamente incluir:
• dispersão de ar fundamentalmente baseada na estrutura de turbulência da camada de limite planetária (boundary layer);
• tratamento de superfícies e fontes de emissão de efluentes a partir de
pontos elevados, incorporando modelos de terrenos simples e com-
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plexos (terrenos onde o valor máximo de cota ultrapassa a altura de
escape dos efluentes).
Os esforços resultaram no “pacote” de modelagem de dispersão atmosférica designado como AERMOD, o qual consiste de um sistema de modelagem com três componentes distintos: AERMOD (modelo de dispersão),
AERMAP (pré-processador cartográfico), e o módulo de pré-processamento
meteorológico composto pelos programas AERMET e RAMMET. Como características especiais do AERMOD, destacam-se sua habilidade de tratamento
das não homogeneidades verticais da camada limite atmosférica, tratamento
de emissões superficiais, áreas de emissão irregulares, três modelos de pluma para a camada limite convectiva, limitação da mistura vertical na camada
limite estável, e fixação da superfície de reflexão junto à base da chaminé. O
tratamento da dispersão na presença de terrenos intermediários e complexos
é usado de forma melhorada em relação ao tratamento atualmente usado no
ISCST (Industrial Source Complex Short Term). Para facilitar sua aplicação, a
estrutura dos inputs e dos arquivo de controle do AERMOD é a mesma utilizada no ISCST. Desta forma, o AERMOD possui os mesmos algoritmos para
building downwash1 encontrados no ISCST.
O AERMET e o RAMMET são os pré-processadores meteorológicos
do AERMOD. Os dados de entrada (inputs) são obtidos a partir de observações horárias da cobertura das nuvens, observações meteorológicas de superfície e sondagens de ar superior realizadas duas vezes por dia. Os outputs
incluem observações e parâmetros meteorológicas de superfície e perfis verticais de diversos parâmetros atmosféricos. O AERMAP é um pré-processador
cartográfico concebido para simplificar e padronizar as entradas de dados de
terreno para o AERMOD. Os dados dos terrenos podem estar na forma de
dados digitais de terreno, os quais estão disponíveis na U.S. Geological Survey.
Os outputs incluem, para cada ponto receptor, escalas de localização e altura,
as quais são elevações usadas para a computação do fluxo de ar ao redor das
colinas (elevações de terreno).
A empresa canadense Lakes Environmental Software desenvolveu uma
interface gráfica para o modelo AERMOD chamada AERMOD View. Esta
interface foi planejada para facilitar a utilização do AERMOD, incorporando recursos das plataformas Windows 95/98, Windows NT e Windows Workgroups.

1

Building downwash – fenômeno de deposição seca devido à turbulência provocada pelas edificações
próximas à fonte de emissâo.
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O AERMOD View utiliza 6 diálogos para compor o arquivo de entrada do
AERMOD. Esses diálogos são:
a) Control Pathway (CO): onde se especificam o roteiro e todos os controles para executar o modelo
b) Source Pathway (SO): onde se definem as fontes emissoras.
c) Receptor Pathway (RE): onde se definem os receptores.
d) Meteorology Pathway (ME): onde se definem as condições atmosféricas para a região e o período de interesse.
e) Terrain Grid Pathway TG: onde se define a topografia do terreno por
uma grade a ser utilizada no cálculo da remoção seca, em terrenos
elevados ou complexos.
f) Output Pathway (OU): onde se define a saída dos resultados.

6.2 ENTRADA DE DADOS METEOROLÓGICOS
Os pré-processadores meteorológicos AERMET E RAMMET utilizam
dados meteorológicos obtidos seqüencialmente, em intervalos de uma hora
(hourly surface data file). Esses dados são introduzidos no programa por meio
de um arquivo seqüencial de dados. A figura 6.1 apresenta um dos formatos
padrão dos arquivos de dados horários de superfície (h.s.d.f – SAMSON), utilizados pelos pré-processadores meteorológicos do “pacote” AERMOD. As colunas apresentam sequencialmente, da esquerda para a direita, os seguintes
dados: ano; mês; dia; hora; porcentagem de cobertura de nuvens (décimos);
temperatura (oC); umidade relativa do ar (%); pressão atmosférica (mBar); direção do vento (degree); velocidade do vento (m/s); altura do teto de cobertura
de nuvens (m); precipitação pluviométrica horária total (mm) e radiação horizontal global (w/m2).
No caso do presente estudo, os arquivos meteorológicos h.s.d.f. –
SAMSON utilizados como entrada do pré-processador RAMMET View foram
montados com dados meteorológicos originados de diferentes fontes: os dados de temperatura, velocidade e direção do vento foram obtidos na torre
meteorológica do IPEN; os dados da umidade relativa do ar, da pressão atmosférica, da precipitação pluviométrica e da radiação horizontal global foram obtidos na estação meteorológica do IAG/USP. As dificuldades na obtenção dos dados relativos à altura de cobertura ou altura de teto (cloud base
height) e à porcentagem de cobertura de nuvens (opaque cloud cover) foram
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Figura 6.1. – Exemplo do arquivo meteorológico no formato SAMSON (hourly surface data
file,) utilizados pelo RAMMET View. Fonte: www.weblakes.com.

algumas das maiores barreiras encontradas na realização do presente estudo. Tais dados não estão disponíveis na rede meteorológica estatal (INPE,
IAG) e, por sua ligação direta com a navegação aérea, são coletados nos
principais aeroportos do país. Na área da RMGSP, os dados são obtidos na
estação meteorológica SBSP, localizada no aeroporto de Congonhas – São
Paulo/SP, pela empresa americana Breeze Software e vendidos ao IPV –
Instituto de Proteção ao Vôo do CTA – Centro Técnologico da Aeronáutica,
sendo esta estação a mais próxima do Campus da USP a dispor destes
dados (distando aproximadamente 10,5 km do IPEN). Após uma série de
dificuldades burocráticas para a obtenção destes parâmetros (segundo a
direção do IPV, devido às questões de segurança da navegação aérea envolvidas no processo de fornecimento dos dados), os mesmos foram obtidos
na forma de médias mensais para o período de estudo (biênio 2002/2003) e
introduzidos desta forma no modelo.
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6.3 ENTRADA DOS DADOS DAS EDIFICAÇÕES

O AERMOD VIEW leva em consideração na modelagem da dispersão
atmosférica os efeitos de Building Downwash (turbulência provocada por
edificações ou estuturas) referentes ao local em estudo. O módulo de préprocessamento dos efeitos de Building Downwash é o programa BPIP View.
O efeito de Building downwash ocorre quando a turbulência aerodinâmica induzida pelas edificações próximas ao local de emissão atua de
forma a aumentar rapidamente os níveis de concentração junto ao solo
(downwash) de um efluente gasoso ou particulado liberado a partir de uma
fonte elevada (chaminé).
Segundo as normas da EPA, “Se as chaminés para fontes de emissão novas ou pré-existentes forem projetadas ou construídas com alturas
menores do que as definidas pelas GEP (Good Engineering Practice), então os impactos na qualidade do ar, associados com os efeitos da turbulência ou zona de cavidade devido às edificações ou estruturas próximas, deverão ser determinados” (U.S. EPA 1987).
A figura 6.2 apresentada a seguir ilustra de forma esquemática a influência de uma edificação ou estrutura num fluxo de ar, considerando-se, para fins
didáticos, uma direção única de vento. Na zona de deslocamento (displacement
zone) o fluxo de ar incidente é desviado pela edificação, a zona de cavidade
(cavity zone) tende a provocar uma área de calmaria à sotavento da edificação,
e a zona de esteira (wake zone) na qual a turbulência provocada pela edificação

Figura 6.2. – Representação esquematica da influência de uma edificação ou estrutura no
fluxo de ar. Fonte
IAEA.
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tende a arrastar os efluentes . A distância do arraste depende da configuração
do ponto de emissão dos efluentes e das condições meteorológicas locais.
A fórmula 6.1 é utilizada na determinação de altura de chaminé de acordo
com a GEP da U.S. EPA,

Altura de Chaminé = H + 1,5 L

6.1

onde:
GEP = Good Engineering Practice – Guia para as “Boas Práticas de
Engenharia”
;
H = Altura da edificação ou pavimento medida a partir do solo até o seu
ponto mais alto (m);
L = o menor valor entre BH e PBW;
BH = Altura projetada da edificação (m);
PBW = Largura projetada da edificação (m).
*Os valores para BH e PBW são calculados pelo módulo BPIP View.

6.3.1 ZONA DE INFLUÊNCIA DE UMA ESTRUTURA (STRUCTURE
INFLUENCE ZONE) - SIZ
Nas análises dos efeitos de building downwash a partir das dimensões
específicas das edificações, é assumida a ocorrência dos efeitos de turbulência
se o ponto de emissão (chaminé) estiver situado dentro de um retângulo composto por duas linhas perpendiculares à direção do vento, sendo uma delas localizada a uma distância equivalente a 5L à sotavento da edificação e a outra
localizada a uma distância equivalente a 2L da mesma; e por outras duas linhas
paralelas à direção do vento, cada uma delas localizadas a uma distância equivalente a 0,5 L, a partir de cada lado da edificação, como é mostrado na figura
6.3 abaixo. O valor L é assumido como o menor valor entre a altura e a largura
projetadas da edificação.
A esta área retangular é atribuída a designação: Zona de influência de
uma Estrutura (Structure Influence Zone) - SIZ.
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SIZ = Structure Influence Zone

L = Lesser of the Building Height (BH)
or Projected Building Width (PBW)

Figura 6.3 – Linha de delimitação da Zona de Influência de uma Estrutura (SIZ) .
Fonte: www.weblakes.com.

6.3.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA GEP 5L (GEP 5L AREA OF INFLUENCE)
Os efeitos de building downwash deverão ser levados em consideração
para fontes de emissão do tipo pontual (chaminés) que estiverem dentro de uma
área de influência de edificação equivalente a GEP 5L. Cada estrutura produz
um efeito de turbulência, o qual se estende por uma distância equivalente a 5
(cinco) vezes o valor de L, diretamente na direção do sotavento, a partir da extremidade de arraste da edificação, sendo L considerado como o menor valor entre BH e PBW. Uma vez que a direção do vento varia aleatoriamente em 360o ,
as respectivas áreas de influência acompanham esta variação e podem ser integradas numa área de influência global definida como GEP 5L Area of Influence,
ilustrada na figura 6.4. Quaisquer fontes de emissão localizadas dentro dos limites de influência serão afetadas pelos efeitos de turbulência GEP para alguma
direção ou gama de direções de vento.
Para fontes pontuais que estejam dentro da GEP 5L - Area of Influence,
as informações referentes aos efeitos de building downwash (direções específicas de altura e largura das edificações) deverão ser incluídas no projeto de modelagem de dispersão atmosférica. Os dados das alturas das edificações presentes na área modelada foram obtidos junto ao inventário predial da Prefeitura
do Campus do IPEN e são apresentados no anexo II deste trabalho.
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Figura 6.4 – Área de influência
GEP 5L e Zona de Influência de
uma Estrutura (SIZ). Fonte:
www.weblakes.com.

6.4 ÁREA ABRANGIDA PELA MODELAGEM
Em função dos dados e do hardware disponíveis para a execução do
trabalho, optou-se por selecionar uma área de aproximadamente 960.000 m2
(980 x 980 m) em torno dos dois pontos de emissão do CR (CRF e CRP). Esta
área foi então dividida em 2500 quadrados com 20 m de lado, denominados à
partir daqui como “receptores”. As edificações e estruturas presentes na área
escolhida (50 no total), cuja influência no processo de dispersão dos efluentes
foi estimada pelo módulo BPIP View, foram obtidas no Cadastro Predial do DPO
– Divisão de Projetos e Obras da Prefeitura do Campus do IPEN. As edificações
e as suas respectivas alturas estão relacionadas no anexo II deste trabalho e têm
suas posicões ilustradas pela figura 6,5 a seguir:

6.4.1 BARREIRAS FÍSICAS ADICIONAIS
Além das barreiras físicas já descritas no Anexo II deste trabalho, um grupo de árvores do tipo Eucalipto despertou-nos a atenção de maneira especial,
tanto pela altura dos mesmos (a qual supera a altura de liberação dos efluentes
nas chaminés) como pela sua proximidade com os pontos de emissão (em particular com a chaminé do prédio do CRF). Nome popular das árvores da família
Myrtaceae, o termo popular genérico “Eucalipto” é utilizado para designar uma
diversidade de espécies, tais como: Eucalyptus grandis, Eucalyptus robusta,
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Figura 6.5 – Edificações e barreiras físicas consideradas para a estimativa do efeito building
downwash. O módulo BPIP View utiliza as coordenadas UTM no posicionamento e dimensionamento das áreas das edificações.

Eucalyptus saligna, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus urophylla entre outras.
Oriundas originalmente da Austrália e de outras ilhas da Oceania, estas espécies foram introduzidas no Brasil por volta de 1910, objetivando a produção do
carvão vegetal, utilizado como combustível nas locomotivas a vapor, e de dormentes de sustentação para as linhas férreas. Estas árvores de porte avantajado podendo atingir até 75 metros de altura e 3 metros de diâmetro, tiveram o seu
cultivo fomentado pelo primeiro Código Florestal Brasileiro (1934), o qual incentivava o plantio de florestas homogêneas (tais como as formadas pelos eucaliptos),
em detrimento das florestas heterogêneas nativas, as quais, em muitos locais,
foram derrubadas e substituídas por eucaliptos.
Como não foi encontrada literatura abordando a introdução destas árvores como barreira física efetiva na dispersão de efluentes gasosos, optou-se por
introduzi-las no modelo como um grupo de “postes”, cujas dimensões físicas
médias (diâmetros e alturas) foram obtidas no local.
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6.5 ENTRADA DOS DADOS DIGITAIS DE RELEVO
Os dados digitais de terreno utilizados neste trabalho foram produzidos
em 2001 pela empresa Base Aerofotogrametria e Projetos S/A para a Fundusp,
na escala 1:1000 e nos formatos DWG 2D e DWG 3D (AUTO-CAD). Estes arquivos foram convertidos para o formato DXF e posteriormente pré-processados pelo apêndice topográfico AERMAP para a utilização no programa de modelagem da dispersão atmosférica. A figura 6.6 localizada no anexo III deste trabalho ilustra a superposição das edificações (delimitadas pelas linhas azuis) e
das linhas representativas dos isovalores das cotas do terreno (grafadas na cor
verde). Os pontos assinalados em vermelho indicam as posições dos pontos de
emissão dos efluentes (chaminés).

6.6 DADOS DAS FONTES DE EMISSÃO DOS EFLUENTES
Os dados referentes à fonte ou fontes de emissão, consideradas para a
modelagem de dispersão atmosférica e posterior estimativa de concentração
dos respectivos efluentes, são inseridos no programa AERMOD View através
da módulo Source Pathway. Estes dados, para cada fonte considerada na modelagem, consistem de :
•
•
•
•
•
•
•

Localização da fonte de emissão no terreno (coordenadas x,y);
Altura da base da chaminé em relação ao nível do mar;
Altura da saída dos gases em relação à base da chaminé;
Diâmetro interno da chaminé;
Velocidade de saída dos gases e vazão da chaminé;
Temperatura de saída dos gases;
Grade de operação da chaminé, para os casos de emissões
descontínuas;
• Parâmetros físicos para estimativa do efeito downwash causado pelos edifícios da própria chaminé (para chaminés localizadas sobre
edificações).
As instalações do CR possuem duas chaminés (CRF e CRP), já citadas
no ítem 3.1 deste trabalho. A tabela 6.1, a seguir, apresenta os valores de entrada referentes às fontes de emissão adotados para esta modelagem, os quais
serão comentados na sequência, nos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, e 6.6.4 deste
trabalho.
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Ponto de Emissão

Chaminé CRF (Stack 1)

Chaminé CRP (Stack 2)

Altura de liberação
dos efluentes à
partir do solo (m)

17,5

17,5

Taxa de emissão
do efluente (g/s)

5,12

5,12

Temperatura de
saída dos gases (K)

0,0

0,0

Velocidade de saída
dos gases (m/s)

6,0

6,0

Diâmetro interno no
ponto de saída (m)

1,2

1,4

Tabela 6.1 – Parâmetros das fontes de emissão considerados na modelagem da dispersão
atmosférica.

6.6.1 ALTURA DE LIBERAÇÃO DOS EFLUENTES
Os valores das alturas de liberação dos efluentes e dos diâmetros internos das chaminés foram obtidos no Cadastro Predial da DPO – Divisão de Projetos e Obras da Prefeitura do Campus do IPEN.

6.6.2 TEMPERATURA DE SAÍDA DOS GASES
O valor de 0 K para a temperatura de saída dos gases no ponto de descarga é um valor defaut do programa para emissões realizadas à temperatura
ambiente, como é o caso das instalações do CR, visto que o fluxo de efluentes
provém exclusivamente do sistema de exaustão das celas de manipulação de
radiofármacos.

6.6.3 TAXA DE EMISSÃO DO EFLUENTE
Para os valores referentes às taxas de emissão (massa x tempo) do principal efluente modelado, o iodo nas suas duas formas isotópicas (123I e 131I), foi
realizada uma estimativa à partir dos valores de atividade total liberada (Bq), os
quais constam do Termo-Fonte 2002/2003 da instalação. Para o cálculo da ativi-
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dade referente a um grama de um dos dois isótopos, foi utilizada e equação 6.2
(EVANS, R.D, 1955).

Ln 2 Na
Atividade (Bq) = ––––.––––
1g
T½ A

6.2

Onde:
T ½ é tempo de meia vida em segundos para o decaimento radioativo dos
isótopos (692.928 s, equivalente a 8,02 dias para o 131I e 1,1 .106s,
equivalente a 13,2 dias para o 123I);
Na é o número de Avogrado (6,022 . 1023) e
A é a massa atômica do isótopo.

A utilização de forma direta desta estimativa mostrou-se inadequada, uma
vez que devido à alta radioatividade específica dos dois isótopos do Iodo considerados, o valor para a taxa de emissão obtido por meio destes cálculos em
função da massa total emitida para o biênio 2002/2003 (da ordem de 2,56.1013
g/s), mostrou-se extremamente baixo para a utilização no modelo. Buscando
um valor para a taxa de emissão que proporcionasse uma boa definição visual
nos gráficos dos isovalores de concentração estimada, foram realizadas algumas tentativas de modelagem com valores à partir de 1 g/s, chegando-se então
a um valor satisfatório em torno dos 5 g/s. Optou-se então, para efeitos de modelagem, pela aplicaçao de um fator de re-normalização equivalente a 4.1013 sobre o valor da taxa de emissão calculado, o que resultou no valor de 5,12 g/s
contínuos para cada um dos dois pontos de emissão, durante todo o período
amostrado. Os cálculos para a massa total emitida (da ordem de 9,7.10-6 para o
ano de 2002 e de 6,5.10-6 para o ano de 2003) foram obitidos considerando-se
o tempo de meia vida e a massa atômica do 123I. Como havia o interesse na
estimativa de dose efetiva decorrente das emissões gasosas do CR (abordada
mais adiante no capítulo 9 deste trabalho), foi tambem considerada a possibilidade de utilização direta no modelo dos valores de atividade radioativa (Bq/s),
obtidos a partir dos valores da atividade total liberada pelas instalações do CR
durante o período amostrado. Como a atividade radioativa para um dado
radionuclídeo é função direta da quantidade em massa do mesmo, foi avaliada
a viabilidade da substituição da grandeza g/s por Bq/s como dado de entrada
para a taxa de emissão dos efluentes. Esta possibilidade foi posteriormente
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descartada devido à impossibilidade de alteração dos gráficos de isovalores de
saída, os quais exibem necessáriamente a concentração em massa do efluente
modelado (micro-gramas/metro cúbico).
6.6.4 VELOCIDADE DE SAÍDA DOS GASES
Os valores de velocidade de saída dos gases foram estimados em 6 m/s
(equivalente a uma brisa leve) para os dois pontos de emissão devido à impossibilidade de atender à NBR 11966 (Efluentes gasosos em dutos e chaminés de
fontes estacionárias – Determinação da velocidade e vazão), tanto em relação à
instrumentação empregada como em relação aos pontos de amostragem.

7 MODELAGEM - OPÇÕES DE SET UP E PROCESSAMENTO
O “pacote” AERMOD View possibilita a seleção entre quatro modelos
distintos de modelagem da dispersão atmosférica, descritos a seguir:
- ISCS/LT3 (Industrial Source Complex- Short/Long Term) – Baseado
no modelo Gaussiano de dispersão atmosférica e já citado no ítem
5.2.1 deste trabalho, este programa é utilizado na estimativa de concentrações de poluentes atmosféricos e/ou fluxos de deposição de uma
larga variedade de fontes de emissão associadas com complexos industriais. Suas principais características são: modelagem de poluentes
primários e liberações contínuas de poluentes tóxicos ou perigosos;
possibilidade de modelagem de múltiplos tipos de fontes (pontual, área,
volumétrica e linha); possibilidade de tratamento das taxas de emissão
como constantes ou como variáveis por mês, estação, hora do dia ou
períodos determinados; possibilidade de estimativa do efeito de building
downwash provocado pelas edificações e barreiras próximas à(s)
fonte(s) de emissão; possibilidade da definição dos “receptores” por
meio de coordenadas cartesianas ou polares; incorporação dos
algorítimos COMPLEX 1, para receptores localizados em terrenos complexos; utilização de dados meteorológicos em tempo-real; possibilidade de escolha entre os tipos de modelagem disponíveis (concentração, fluxo de deposição total, fluxo de deposição sêca e/ou úmida) de
acordo com os objetivos do estudo e principalmente em função da quantidade e da qualidade dos dados de entrada disponíveis.

50

- ISC-PRIME (Industrial Souce Complex – Plume Rise Model
Enhancements) – Além das características já descritas para o ISCS/
LT3, a incorporação dos algorítmos PRIME implementa no modelo duas
melhorias relacionadas com a estimativa do efeito building downwash:
o aumento dos coeficientes de dispersão devido á turbulência (turbulent
wake) e a redução na elevação da pluma de efluentes causada pela
combinação entre o fluxo aerodinâmico descendente a sotavento de
uma edificação e o efeito de arraste por esteira.
- AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model) - Projetado especialmente para
atender às normas regulatórias da Agência de Proteção Ambiental americana – EPA, o AERMOD contém básicamente as mesmas opções do
modelo ISC, com algumas exceções descritas a seguir: até o presente
momento a capacidade de estimativa do modelo se restringe aos valores
de concentração, os algorítmos relativos à deposição seca e úmida ainda
não foram implementados na versão utilizada (versão 4.8.5); o AERMOD
requer como input dados meteorológicos de superfície e de altitude (obtidos por meio de balões meteorológicos); até a presente versão, o
AERMOD não faz distinção entre terrenos simples e complexos.
- AERMOD-PRIME (AMS/EPA Regulatory Model – Plume Rise Model
Enhancements) – Apresenta as mesmas carcterísticas do AERMOD,
acrescentadas dos algorítimos PRIME.

Modelo Adotado

ISC-PRIME

Tipo de saída

CONCENTRAÇÃO
(05 niveis em µg/m3)

Efluente Modelado

IODO

Período de amostragem

03 períodos de 04 meses cada
(itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3)

Coeficiente de Dispersão -

Urbano

Topografia do Terreno

Simples + Complexo (terrenos
acidentados)

Fontes de emissão

02 Fontes pontuais.(CRP e CRF)

Estimativa do efeito Building Downwash

50 Edificações + 08 barreiras adicionais
(ítem 6.4.1)

Receptores

2500 quadrados de 20 m de lado
cada, situados ao nível do solo.

Tabela 7.1 – Opções de set up utilizadas na modelagem da dispersão dos efluentes
gasosos gerados nas instalações do CR do IPEN.
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Todos os quatro modelos do pacote AERMOD descritos acima foram desenvolvidos para a utilização na modelagem dos efluentes gasosos e/ou
particulados gerados nos processos de combustão associados com os processos industriais. Desta forma, as opções para “efluente modelado” oferecidas
pelo programa; à saber: SO2, NOx, CO e TSP não se mostraram adequadas
para a utilização no presente estudo. A escolha recaiu então, por meio de um
processo de eliminação simples, sobre a opção “OUTROS”, a qual permite inclusive a inserção nominal do efluente alvo (no casos o IODO) mas não garante
que algum algorítimo específico esteja vinculado à este efluente.
Em função das características do terreno onde estão localizadas as instalações do CR e da disponibilidade de dados meteorológicos, optou-se pela
utilização no presente estudo do modelo ISC-PRIME. Na tabela 7.1 a seguir são
apresentadas as opções de set up utilizadas nesta modelagem.
O hardware utilizado no processamento dos dados tem as seguintes características principais:
- Processador Pentium IV – 2,8 MHz de frequência de clock.
- Memória RAM total disponível: 256 Mb.
- Placa de vídeo GeForce MX-400 com 64 Mb de memória.
- Memória total disponível em disco: 40 Gb.
- Sistema Operacional – Windows ME.

8 RESULTADOS
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
As instalações do CR operam de forma não contínua, em função da disponibilidade de matéria prima e da demanda pelos seus produtos finais. Entretanto, buscando uma abordagem conservativa, este estudo considerou as emissões gasosas como
constantes durante todo o periodo amostrado. Esta opção de modelagem, em conjunto com a super-estimativa da taxa de emissão dos efluentes (já comentada no ítem
6.6.3 deste trabalho), tende a minimizar a importância dos resultados quantitativos
(estimativas dos valores das concentrações máximas em µg/m3) em detrimento dos
resultados qualitativos (localizações dos pontos de maior concentração e a determinação das suas respectivas áreas, dentro do Campus do IPEN). É sob estas premissas que os resultados apresentados a seguir devem ser interpretados e analisados.
Foram realizadas duas modelagens de dispersão para cada um dos pe-

52

ríodos analisados: uma estimativa de concentração levando-se em consideração a influência das barreiras físicas adicionais (ítem 6.4.1) e outra sem a influência destas barreiras.
Nos gráficos a seguir, são apresentados os resultados das condições de
dispersão atmosférica e da estimativa de concentração dos efluentes modelados sobre a área do Campus do IPEN, para cada um dos períodos selecionados (itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 deste trabalho). Com o objetivo de uma melhor
visualização, optou-se pela divisão da distribuição espacial das estimativas de
concentração em 5 níveis lineares distintos.

Gráfico 8.1 – Distribuição das classes de velocidade dos ventos e das classes de estabilidade atmosférica durante o período seco.
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Gráfico 8.1.1 – Estimativa de concentração do efluente modelado dentro do Campus do
IPEN durante o período seco, considerando-se a influência das barreiras físicas adicionais.

Gráfico 8.1.2 – Estimativa de concentração do efluente modelado dentro do Campus do
IPEN durante o período seco, sem a influência das barreiras físicas adicionais.
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8.1 PERÍODO SECO
O gráfico 8.1, a seguir apresenta a distribuição das classes de velocidade
dos ventos (defaut do programa Rammet) e das classes de estabilidade atmosférica obtida durante o periodo seco (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2002). Os gráficos 8.1.1 e 8.1.2 apresentam, respectivamente, as estimativas de concentração do
efluente modelado para o período seco, com e sem a influência das barreiras físicas
adicionais. Cabe ressaltar que nestes gráficos, assim como em todos os outros
gráficos de isovalores de concentração estimada, apresentados mais adiante neste

Gráfico 8.2 – Distribuição das classes de velocidade dos ventos e das classes de estabilidade atmosférica durante o período intermediário.
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Gráfico 8.2.1 – Estimativa de concentração do efluente modelado dentro do Campus do
IPEN durante o período intermediário, considerando-se a influência das barreiras físicas
adicionais.

Gráfico 8.2.2 – Estimativa de concentração do efluente modelado dentro do Campus do
IPEN durante o período intermediário, sem a influência das barreiras físicas adicionais.
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trabalho (8.2.1; 8.2.2; 8.3.1 e 8.3.2 respectivamente), os valores das concentrações
(µg/m3) estão superestimados devido à aplicação, para efeitos de apresentação
gráfica, do fator de re-normalização de 4.1013 para a taxa de emissão dos efluentes,
conforme mencionado no ítem 6.6.3 deste trabalho.
8.2 PERÍODO INTERMEDIÁRIO
O gráfico 8.2, a seguir, apresenta a distribuição das classes de velocidade dos ventos (defaut do programa Rammet) e das classes de estabilidade atmosférica verificados durante o periodo intermediário (AGÔSTO, SETEMBRO,

Gráfico 8.3 – Distribuição das classes de velocidade dos ventos e das classes de estabilidade atmosférica durante o período úmido.
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Gráfico 8.3.1 – Estimativa de concentração do efluente modelado dentro do Campus do IPEN
durante o período úmido, considerando-se a influência das barreiras físicas adicionais.

Gráfico 8.3.2 – Estimativa de concentração do efluente modelado dentro do Campus do
IPEN durante o período úmido, sem a influência das barreiras físicas adicionais.
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OUTUBRO E NOVEMBRO/2002). Os gráficos 8.2.1 e 8.2.2 apresentam, respectivamente, as estimativas de concentração do efluente modelado para o período intermediário, com e sem a influência das barreiras físicas adicionais.
8.3 PERÍODO ÚMIDO
O gráfico 8.3, a seguir, apresenta a distribuição das classes de velocidade dos ventos (defaut do programa Rammet) e das classes de estabilidade atmosférica verificados durante o periodo úmido (DEZEMBRO/2002; JANEIRO,
FEVEREIRO E MARÇO/2003). Os gráficos 8.3.1 e 8.3.2 apresentam, respectivamente, as estimativas de concentração do efluente modelado para o período
úmido, com e sem a influência das barreiras físicas adicionais.
8.4 COMENTÁRIOS
Dois parâmetros foram considerados como os principais determinantes
das condições de dispersão atmosférica dos efluentes do CR: a intensidade
dos ventos (ocorrência das classes de velocidade de vento 3, 4, 5 e 6, representadas respectivamente pelas cores: vermelho; marinho; verde e azul, no gráfico
4.1) e a ocorrência das classes de estabilidade atmosférica mais favoráveis à
dispersão dos efluentes gasosos (classes A, B e C). A Tabela 8.1 a seguir, apresenta as estimativas de maior concentração dos efluentes modelados, para cada
um dos três períodos climáticos estudados, com e sem a influência das barreiras físicas adicionais. Como pode ser observado nesta tabela e no gráfico 8.4,
no qual o intervalo 1 (eixo horizontal) representa o período seco com barreiras; o
intervalo 2 representa o período seco sem barreiras, o intervalo 3 representa o
período intermediário com barreiras; o intervalo 4 representa o período intermediário sem barreiras; o intervalo 5 representa o período úmido com barreiras e o
intervalo 6 representa o período úmido sem barreiras, a influência das barreiras
físicas adicionais na dispersão dos efluentes gasosos apresenta uma relação
crescente com a intensidade dos ventos, em todos os três períodos analisados.
Esta relação provavelmente se deve ao aumento da turbulência gerada pelos
ventos em torno das barreiras físicas, conforme já ilustrado pela figura 6.2, e à
maior capacidade de quantificação da influência deste mecanismo no processo
de dispersão atmosférica pelo modelo ISC-PRIME, em relação ao modelo ISCT3,
como já comentado no capítulo 7. Desta forma, no período seco quando predominaram os ventos de baixa intensidade, praticamente não houve diferença en-
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tre os dois valores máximos estimados para a concentração dos efluentes (com
e sem a influência das barreiras físicas adicionais), tendo o valor máximo estimado sem a influência das barreiras adicionais, atingido 97,6% do valor máximo estimado com a influência destas barreiras. Nos períodos subsequentes (intermediário e úmido), nos quais a intensidade média dos ventos teve um consi-

PERÍODO SECO
ABRIL, MAIO, JUNHO
E JULHO/2002

PERIODO INTERMEDIÁRIO
AGOSTO, SETEMBRO,
OUTUBRO E NOVEMBRO/2002

PERÍODO ÚMIDO
DEZEMBRO/2002, JANEIRO,
FEVEREIRO E MARÇO/2003

OCORRÊNCIA DAS
CLASSES DE VENTO
3, 4, 5 e 6 (%)

7,4

33,2

37,6

OCORRÊNCIA DAS
CLASSES DE
ESTABILIDADE
ATMOSFÉRICA
A, B e C (%)

30,6

28,8

23,6

BARREIRAS
FÍSICAS
ADICIONAIS

PRESENTES

AUSENTES

PRESENTES

AUSENTES

PRESENTES

AUSENTES

MAIOR
CONCENTRAÇÃO
ESTIMADA (µg/m3)

172,30

168,27

183,42

142,56

228,71

198,42

PONTO DA MAIOR
ESTIMATIVA DE
CONCENTRAÇÃO

322671 x
7392565 y

322671 x
7392752 y

322891 x
7392812 y

322811 x
7392752 y

322911 x
7392692 y

322711 x
7392912 y

ÁREA ATINGIDA
PELA FAIXA DE
MAIOR
CONCENTRAÇÃO (m2)

13.200

14.800

1.600

6.800

13.600

11.200

RELAÇÃO ENTRE
A ÁREA OCUPADA
PELA FAIXA
DA MAIOR
CONCENTRAÇÃO
ESTIMADA E A ÁREA
TOTAL MODELADA (%)

1,37

1,54

0,17

0,71

1,42

1,17

Tabela 8.1 – Localização dos pontos de maior concentração dos efluentes gasosos liberados
pelas instalações do CR e as áreas totais atingidas pelas faixas de maior concentração; com
e sem a influência das barreiras físicas adicionais, durante os três períodos analisados
(seco, intermediário e úmido).
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Gráfico 8.4 – Relação entre as classes de vento e os valores máximos de concentração dos
efluentes modelados, para cada um dos períodos analisados.

Gráfico 8.5 – Relação entre as classes de estabilidade atmosférica e os valores máximos de
concentração dos efluentes modelados, para cada um dos períodos analisados.
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Gráfico 8.6 – Relação percentual entre as áreas ocupadas pelas faixas de maior concentração dos efluentes e a área total modelada, para cada um dos períodos analisados. Como
pode ser observado neste gráfico, os períodos seco e úmido apresentaram os piores resultados, no que se refere à área atingida pela faixa de maior concentração dos efluentes.

Gráfico 8.7 – Relação entre a ocorrência das classes de estabilidade atmosférica mais favoráveis à dispersão dos efluentes gasosos e a área ocupada pela faixa de maior concentração
dos mesmos, dentro da área modelada.
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derável incremento, os valores das concentrações máximas estimadas pelo
modelo sem a influência das barreiras físicas adicionais caíram respectivamente para 77,7% e 86,7% dos valores obtidos com a influência das mesmas.
Tal relação não foi observada entre a ocorrência das classes de estabilidade atmosférica mais favoráveis à dispersão dos efluentes gasosos (classes
A, B e C) e os níveis máximos de concentração para cada período analisado,
como pode ser observado no gráfico 8.5, onde a sequência de períodos de
amostragem é a mesma do gráfico 8.4, já comentada acima.
Além dos valores máximos de concentração, outro fator importante na
análise da dispersão dos efluentes gasosos é o seu espalhamento na área modelada. Como já citado no capítulo 7 deste trabalho, optou-se pela divisão linear
dos isovalores de concentração em 5 níveis. O gráfico 8.6 apresenta a relação
porcentual entre as áreas atingidas pela faixa de maior concentração (faixa nº 5)
e a área total modelada, para cada um dos períodos analisados.O gráfico 8.7

Gráfico 8.8 – Relação entre a ocorrência das classes de vento mais favoráveis à dispersão dos efluentes gasosos e a área ocupada pela faixa de maior concentração dos mesmos, dentro da área modelada.
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apresenta a relação entre as áreas atingidas pela faixa de maior concentração
dos efluentes e a ocorrência das classes de estabilidade atmosférica mais
favoraveis à dispersão dos efluentes gasosos (classes A, B e C), para cada um
dos períodos analisados. Já no gráfico 8.8 pode ser observada a relação entre
as áreas atingidas pela faixa de maior concentração dos efluentes e a ocorrência das classes de intensidade dos ventos (classes 3, 4, 5, e 6) para cada um
dos períodos analisados.

9 DOSE EFETIVA DECORRENTE DOS EFLUENTES GASOSOS DO CR
Embora inicialmente estivesse fora do escopo deste trabalho, após a obtenção dos resultados relativos às concentrações dos efluentes gasosos das
instalações do CR, optou-se pela estimativa de uma relação entre estas concentrações e a atividade radioativa decorrente das mesmas.

PERÍODO SECO
ABRIL, MAIO, JUNHO
E JULHO/2002

PERIODO INTERMEDIÁRIO
PERÍODO ÚMIDO
AGOSTO, SETEMBRO,
DEZEMBRO/2002, JANEIRO,
OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 FEVEREIRO E MARÇO/2003

BARREIRAS FÍSICAS
ADICIONAIS

PRESENTES

AUSENTES

PRESENTES

AUSENTES

PRESENTES

AUSENTES

PONTO DA MAIOR
ESTIMATIVA DE
CONCENTRAÇÃO

322671 x
7392565 y

322671 x
7392752 y

322891 x
7392812 y

322811 x
7392752 y

322911 x
7392692 y

322711 x
7392912 y

MAIOR
CONCENTRAÇÃO
ESTIMADA (µg/m3)

172,3

168,27

183,42

142,56

228,71

198,42

MAIOR
CONCENTRAÇÃO
ESTIMADA /
FR (10-18.µg/m3)

4,30

4,20

4,56

3,56

5,71

4,96

ATIVIDADE
RADIOATIVA NO
PONTO DA MAIOR
CONCENTRAÇÃO
ESTIMADA (mBq)

12,7

11,7

13,6

10,5

16,9

1,47

Tabela 9.1 – Valores máximos de atividade radioativa (mBq), a partir dos valores máximos
de concentração dos efluentes, com e sem a influência das barreiras físicas adicionais, durante os três períodos analisados (seco, intermediário e úmido), dentro da área modelada.
- onde: FR é o fator de re-normalização = 4.1013. (item 6.6.3)
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9.1 ESTIMATIVA DOS NÍVEIS DE ATIVIDADE RADIOATIVA EM FUNÇÃO
DAS MÁXIMAS CONCENTRAÇÕES ESTIMADAS
Para a estimativa dos valores máximos de atividade radioativa, os valores estimados para concentrações máximas foram divididos pelo fator de renormalização de 4.1013 (ítem 6.3.3) e substituídos na equação 6.5. A Tabela 9.1,
apresenta os valores máximos para a atividade radioativa dentro da área modelada, calculados segundo estes critérios.
Porém, antes da descrição dos métodos utilizados na estimativa da dose
de radiação efetiva decorrente da liberação dos efluentes gasosos das instalações do CR, é necessária uma descrição, por meio de uma abordagem
simplificada, das definições de algumas das grandezas envolvidas nos procedimentos de proteção radiológica. Estas grandezas são apresentadas a seguir:
• ATIVIDADE (de uma quantidade de radionuclídeo em um determinado
estado de energia em um instante de tempo) – A - grandeza definida por
A = dN/dt, onde dN é o valor esperado do número de transições nucleares espontâneas daquele estado de energia no intervalo de tempo dt. A
sua unidade no sistema internacional é o Becquerel (Bq).
• DOSE ABSORVIDA – D – grandeza dosimétrica fundamental expressa
por D = dε/dm, onde dε é a energia média depositada pela radiação em

•

•

um volume elementar de materia de massa dm. A sua unidade no sistema internacional é o gray (Gy).
DOSE EQUIVALENTE - HT – grandeza expressa por HT = DT.wR, onde DT
é a dose média absorvida no orgão ou tecido e wR é o fator de ponderação da radiação. A sua unidade no sistema internacional é o sievert (Sv).
DOSE EFETIVA – E – é a soma das doses equivalentes ponderadas nos
diversos orgãos e tecidos, E = Σ wT . HT, onde HT é a dose equivalente no
tecido ou orgão e wT é o fator de ponderação do orgão ou tecido. A unidade no sistema internacional é o sievert (Sv).

9.2 ESTIMATIVA DA DOSE EFETIVA DECORRENTE DOS EFLUENTES
GASOSOS DO CR
Em decorrência do tipo de uso e ocupação do solo no Campus do IPEN,
a estimativa da dose efetiva devido à presença de efluentes radioativos gasosos na atmosfera, deverá considerar duas vias de exposição:
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1. Exposição externa devido à irradiação direta, decorrente da imersão do
indivíduo na nuvem de efluentes - Eim;
2. Exposição interna devido à inalação dos efluentes, por parte do individuo
- Einh.
Desta forma, a dose efetiva decorrente das emissões dos efluentes gasosos do CR será equivalente a Eim + Einh. A SRS1 – 19 da IAEA estabelece os
procedimentos para o cálculo das doses efetivas anuais, decorrentes da imersão
na nuvem de efluentes radioativos, descritos à seguir:
A equação 9.1 é utilizada no cálculo da dose efetiva anual (exposição
externa) devido à irradiação direta, decorrente da imersão do indivíduo na nuvem de efluentes radioativos gasosos.

Eim = CA . DFim . Of

9.1

Onde:
• Eim é a dose efetiva anual (exposição externa) decorrente da imersão na
nuvem de efluentes radioativos (Sv/ano);
• CA é a concentração média anual do radionuclídeo no ar (Bq/m3);
• Of é a fração anual (tempo) em que o membro do grupo crítico hipotético
está exposto por esta via (por defaut : 1 para os indivíduos do público e
8760 para os indivíduos ocupacionalmente exposto - IOE).
• DFim é o coeficiente de dose efetiva por imersão na nuvem do efluente
radioativo (Sv/ano por Bq/m3).
A tabela 9.2 apresenta os valores dos coeficientes DFim, para os
radionuclídeos considerados neste trabalho:

DFim

123

(Sv/ano p/ Bq/m3)

2,3 .10-7

I

131

I

5,8 . 10-7

Tabela 9.2 – Coeficientes para o cálculo da dose efetiva (exposição externa), decorrente
imersão na nuvem dos efluentes radioativos considerados neste trabalho. Fonte: SRS-19 –
IAEA.

A equação 9.2 é utilizada no cálculo da dose efetiva anual (exposição interna) devido à inalação, decorrente da imersão do indivíduo na nuvem de
efluentes radioativos gasosos.
1

SRS – Safety Reports Series – 19. – International Atomic Energy Agency, Vienna, 2001.
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Einh = CA . Rinh . DFinh

9.2

Onde:
•
•
•
•

Einh é a dose efetiva anual (exposição interna) devido à inalação decorrente da imersão na nuvem de efluentes radioativos (Sv/ano);
CA é a concentração média anual do radionuclídeo no ar (Bq/m3);
Rinh é a taxa de inalação anual, estimada em 8400 m3/ano para um indivíduo adulto;
Dfinh é o coeficiente de dose efetiva por inalação do efluente radioativo
(Sv/Bq).

A tabela 9.3 apresenta os valores dos coeficentes DFinh, para os
radionuclídeos considerados neste trabalho:

DFinh

123

(Sv/Bq)

7,4 . 10-11

I

131

I

7,4 . 10-9

Tabela 9.3 – Coeficientes para o cálculo da dose efetiva (exposição interna devido à
inalação), decorrente da imersão na nuvem dos efluentes radioativos considerados
neste trabalho. Fonte: SRS-19 – IAEA.

Por meio da utilização das equações 9.1 e 9.2 e das tabelas 9.2 e 9.3, e
considerando-se os pontos de maior atividade radioativa média (Bq/m3), apresentados na tabela 9.1, foi possível estimar a máxima dose efetiva (E) para cada
um dos três períodos analisados (seco, úmido e intermediário). De forma análoga aos procedimentos adotados no ítem 6.6.3 deste trabalho, foram considerados para efeitos de estimativa, os fatores DFim e DFinh referentes ao 123I.
O Campus do IPEN, onde se localizam as instalações do CR, é uma área
de acesso restrito aos funcionários, bolsistas e prestadores de serviço de forma
geral. Por esta razão, aptou-se pela adoção do fator Of = 8760, referente aos
IOE (Indivíduos Ocupacionalmente Expostos). Baseado nestes cálculos, os valores máximos de dose efetiva estimados a partir da modelagem da dispersão
atmosférica dos efluentes gasosos do CR, durante o biênio 2002/2003 são apresentados na tabela 9.4.
De acordo com a norma CNEN-NN-3.01 de janeiro de 2005, a qual estabelece as “Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica”, no que se refere aos
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limites de dose individual. A exposição normal dos indivíduos dever ser restringida
de tal modo que nem a dose efetiva nem a dose equivalente nos orgãos ou tecidos de interesse, causadas pela possível combinação de exposições originadas por práticas autorizadas, excedam o limite de dose especificado na tabela
9.5, salvo em circunstâncias especiais, autorizadas pela CNEN. Esses limites
de dose não se aplicam às exposições médicas.
No gráfico 9.1 é apresentada a relação entre as estimativas de dose efetiva para cada um dos períodos analisados e os limites de dose anuais para os
IOE, estabelecidos pela norma CNEN-NN-3.01. Como cada período climático
amostrado teve a duração de 04 meses ou 1/3 de ano, os valores de dose calculados para cada período foram multiplicados por um fator = 3, uma vez que os
limites normativos são expressos em mSv/ano. A sequência dos períodos (eixo
x) é a mesma dos gráficos 8.4 , 8.5, 8.7 e 8.8.

PERÍODO SECO
ABRIL, MAIO, JUNHO
E JULHO/2002

PERIODO INTERMEDIÁRIO
PERÍODO ÚMIDO
AGOSTO, SETEMBRO,
DEZEMBRO/2002, JANEIRO,
OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 FEVEREIRO E MARÇO/2003

BARREIRAS FÍSICAS
ADICIONAIS

PRESENTES

AUSENTES

PRESENTES

AUSENTES

PRESENTES

AUSENTES

PONTO DA MAIOR
ESTIMATIVA DE
CONCENTRAÇÃO

322671 x
7392565 y

322671 x
7392752 y

322891 x
7392812 y

322811 x
7392752 y

322911 x
7392692 y

322711 x
7392912 y

ATIVIDADE
RADIOATIVA
NO PONTO DA MAIOR
CONCENTRAÇÃO
ESTIMADA (mBq/m3)

12,7

11,7

13,6

10,5

1,69

1,47

DOSE EFETIVA
NO PONTO DA MAIOR
CONCENTRAÇÃO
ESTIMADA
Eim + E inh (mSv/ano)

0,07

0,07

0,08

0,06

0,10

0,08

Tabela 9.4 – Valores máximos de dose efetiva anual (E), dentro do Campus do IPEN,
decorrentes da liberação dos efluentes gasosos do CR, para cada um dos períodos analisados durante o biênio 2002/2003, com e sem a influência das barreiras físicas adicionais.

10 CONCLUSÕES
Alguns dos resultados obtidos neste trabalho chamaram a atenção por
contrariarem as espectativas iniciais. Tal foi o caso do alto índice percentual para
a ocorrência das classes de estabilidade atmosférica mais favoráveis à disper-
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são dos efluentes gasosos (classes A, B e C – Tabela 5.1), durante o período
seco, apesar da baixa incidência de ventos de intensidades mais fortes. Tais
resultados podem ser creditados aos maiores índices de insolação característicos dos período secos, os quais contribuem diretamente para a ocorrência das
distribuições verticais de temperatura a partir do solo, mais favoráveis à dispersão dos efluentes (perfis adiabático e superadiabático – figura 5.3).
Também chamaram a atenção os altos índices de concentração dos
efluentes (µg/m³), estimados pelo modelo para o período úmido. Tais resultados,
já citados no ítem 8.4 deste trabalho, podem ser creditados a dois fatores preponderantes: a incidência de ventos de intensidade mais forte (classes 3, 4, 5 e
6 – gráfico 4.1), favorecendo o aumento da turbulência em torno das edificações

GRANDEZA

ORGÃO

INDIVÍDUO
OCUPACIONALMENTE
EXPOSTO

INDIVÍDUO
DO PÚBLICO

DOSE EFETIVA

CORPO
INTEIRO

20 mSv

1 mSv

DOSE
EQUIVALENTE

CRISTALINO

150 mSv

15 mSv

PELE

500 mSv

50 mSv

MÃOS E PÉS

500 mSv

—-

Tabela 9.5 – Limites de Dose Anuais. Fonte: CNEN-NN-3.01. 2005.

Gráfico 9.1 – Relação entre o limite de dose permitido para os IOE e as doses máximas
estimadas à partir dos valores de concentração dos efluentes gasosos das instalações do CR.
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e das barreiras físicas em geral e consequentemente aumentando também a
intensidade da deposição seca dos efluentes junto ao solo, e aos altos índices
de nebulosidade registrados durante o período (favorecendo a predominância
dos perfis verticais de temperatura desfavoráveis à dispersão dos efluentes gasosos), ambos fatores característicos dos períodos de maior umidade para as
regiões de transição Tropical/Subtropical no Hemisfério Sul, quando o movimento de massas é intensificado na atmosfera devido ao aumento da FGP1 .
Os melhores resultados obtidos durante todo o período analisado, tanto
para os níveis máximos de concentração, como para a área total atingida pelos
maiores níveis de concentração, ocorreram durante o perído intermediário. Por
meio da análise dos gráficos 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8, pode-se deduzir que tais
índices resultaram de um equilíbrio entre a ocorrência das classes de estabilidade mais favoráveis à dispersão dos efluentes gasosos e a incidência dos ventos
de maior intensidade, proporcionando uma combinação de perfis verticais de
temperatura e classes de ventos favoráveis.
Com relação à radiação liberada, os baixos níveis de dose de radiação
efetiva, calculados a partir das estimativas de concentração dos efluentes gasosos do CR, em comparação com os níveis máximos de dose determinados pelo
orgão fiscalizador (CNEN), como demonstra o gráfico 9.1, sinalizam a eficiência
dos setores ligados aos serviços de Proteção Radiológica das instalações do
CR. Além disto, o fato dos pontos de maior concentração dos efluentes, indicados pelo modelo, situarem-se em áreas atualmente desocupadas, como pode
ser observado nas figuras 10.1 e 10.2 apresentadas a seguir, sujeitas apenas
ao acesso eventual dos IOE, minimiza a preocupação com os possíveis efeitos
estocásticos da radiação, dentro do Campus do IPEN.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme já mencionado no capítulo 4 deste trabalho, as condições
meteorológicas durante o biênio 2002/2003 apresentaram comportamento bastante atípico em relação aos anos anteriores. Desta forma, os resultados aqui
apresentados são representativos apenas para o período amostrado e é recomendável que este tipo de estudo seja repetido para outros períodos de
amostragem, tanto anteriores como posteriores ao período analisado neste tra-

1

FGP – Força Gradiente de Pressão.
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balho. Além disso, seria também interessante a utilização de outras opções de
set up disponíveis no “pacote” AERMOD View, já mencionadas no Capítulo 7
deste trabalho.
Para que estes objetivos possam ser atingidos, chegando até ao estabelecimento de uma rotina de procedimentos para o acompanhamento das condições de dispersão atmosférica no IPEN, o problema da carência dos dados
meteorológicos necessários para a utilização nos modelos de dispersão atmosférica deve ser solucionado, ou ao menos atenuado. Uma possível solução para
esta questão implica na busca por algum arranjo administrativo que proporcione
uma maior integração entre os orgãos direta ou indiretamente envolvidos com
as questões ambientais, tais como CETESB, IPEN, IPT, IAG, entre outros,
objetivando a aquisição de equipamentos e o treinamento de pessoal na sua
operação e na interpretação de seus produtos. No caso específico do Campus

Figura 10.1 – Localização do
ponto da maior estimativa de
concentração dos efluentes modelados, de coordenadas 322911
x; 7392692 y.

Figura 10.2 – Localização do
ponto da 2ª maior estimativa de
concentração dos efluentes modelados, de coordenadas 322707
x; 7392911 y.
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da USP, aos equipamentos de monitoração meteorológica já existentes, principalmente no IAG e no IPEN, poderiam se somar outros com capacidade para o
monitoramento da altura de base de nuvem, perfil vertical de ventos e turbulência
atmosférica, tais como um SODAR (Sonic Detection and Ranging) ou um LIDAR (Laser Detection and Ranging) Estes equipamentos poderiam ser adquiridos de forma conjunta e/ou complementar, tendo os seus dados de saída compartilhados pelos participantes do convênio ou consórcio. Outra questão a ser
equacionada é a indisponibilidade de dados digitais de relevo referentes às àreas
do entorno da Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”, fato que limitou o tamanho da área utilizada na modelagem dos efluentes gasosos do Cr,
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13 GLOSSÁRIO
•

•

ADVECÇÃO – Transmissão de calor ou qualquer fenômeno na atmosfera pelo movimento horizontal de uma massa de ar (vento) . Exemplos
incluem transmissão horizontal de calor e umidade.
ADIABÁTICO – O decréscimo da temperatura ambiente com a altitude é
chamado gradiente de temperatura adiabático seco. Esse valor
corresponde a aproximadamente -10C para cada cem metros de acréscimo de altitude. Quando a temperatura da atmosfera diminui mais rápido que o padrão adiabático, é denominada então superadiabática.
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•

IAEA – Agência Internacional de Energia Atômica (ONU).

•

ALBEDO – Relação entre a quantidade da radiação refletida por uma
superfície (a superfície terrestre por ex.) e a quantidade total da radiação
incidente. Varia de acordo com a textura, cor e expansão da superfície e
é informado em percentagem. Dentre as superfícies terrestres com altas
taxas de albedo estão a areia e a neve, enquanto que as florestas e a
terra fresca apresentam as mais baixas taxas de albedo.

•

ALTITUDE – Na meteorologia, é a medida da altura de um objeto sobre a
pressão constante de uma superfície, ou sobre o nível do mar.

•

ANEMÔMETRO – Instrumento utilizado na medida da velocidade e força
do vento.

•

AR – Gás incolor do qual se podem separar os elementos constituintes
mediante liquefações e evaporações sucessivas. Constitui a atmosfera
terrestre, apresentando uma composição variável entre limites relativamente estreitos, sendo a seguinte sua composição média em volume
seco: nitrogênio 78,0%; oxigênio 20,0%; argônio 0,93% e dióxido de carbono 0,03%.

•

ATMOSFERA – O gás ou a porção de ar ambiente físico que cerca um
planeta. No caso da Terra, a atmosfera está situada mais ou menos próximo à superfície devido à atração gravitacional do planeta. È subdividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera.

•

BECQUEREL (Bq) – Unidade padrão de atividade radioativa, definida
como uma desintegração por segundo.

•

CAMADA LIMITE PLANETÁRIA OU ATMOSFÉRICA (Boundary Layer) –
Porção da Troposfera diretamente influenciada pela superfície da Terra,
compreendendo uma faixa que vai da superfície até aproximadamente
3000 metros acima. A investigação dos fenômenos atmosféricos que ocorrem dentro da camada limite (forças de atrito, evaporação e transpiração,
transferência de calor, emissão de poluentes , entre outros) é de grande
importância, por se concentrarem nela todas as atividades biológicas do
Homem.

•

CALMARIA – Condições atmosféricas destituídas de vento ou de qualquer outro movimento de ar. Em termos oceânicos é a ausência de
movimento na superfície da água, quando não há nenhum vento ou
ondulação.

•

CÉU CLARO – O estado do céu quando nenhuma nuvem ou
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obscurecimento são vistos ou detectados do ponto de observação.
•

CHUVA – Vide Precipitação.

•

CLIMA – O registro histórico e a descrição da média diária e sazonal de
eventos climáticos que ajudam a descrever uma região. As estatísticas
são extraídas de várias décadas de observações. A palavra é derivada
do grego Klima, significando inclinação e refletindo a importância que os
estudos realizados na Antigüidade atribuíam ao Sol.

•

CONVECÇÃO – Movimentos internos organizados dentro de uma camada de ar, produzindo o transporte vertical do calor. A convecção é
essencial para a formação de muitos tipos de nuvens, principalmente
as do tipo cumulus.

•

DENSIDADE – Relação entre a massa de uma determinada substância e o volume que ela ocupa.

•

DIFUSÃO TURBULENTA – Transporte de moléculas e/ou partículas causado pelas aparentemente aleatórias (porém passíveis de quantificação em
termos das suas propriedades estatísticas, tais como a intensidade e velocidades médias) flutuações da velocidade de um fluído num fluxo turbulento.

•

DOSÍMETRO – Instrumento de medição e registro das doses acumuladas de radiações ionizantes.

•

EFEITO CORIOLIS – Força por unidade de massa que deriva apenas da
rotação da Terra e que age como força de deflexão. Depende da latitude
e da velocidade do objeto em movimento. A sua atuação provoca um
desvio na rota das massa de ar, o qual tem sentido oposto no Hemisfério
Norte em relação ao Hemisfério Sul. Apresenta maior intensidade nos
pólos Norte e Sul e é praticamente inexistente na altura do Equador.

•

EFEITOS ESTOCÁSTICOS DA RADIAÇÃO – Efeitos para os quais não
existe um limiar de dose para a sua ocorrência e cuja probabilidade de
ocorrência é uma função da dose. A gravidade desses efeitos é independente da dose.

•

EFEITOS DETERMINÍSTICOS DA RADIAÇÃO – Efeitos para os quais
existe um limiar de dose absorvida necessário para sua ocorrência e
cuja gravidade aumenta com o aumento da dose.

•

ELETRON-VOLT (eV) – Quantidade de energia cinética ganha por um
elétron ao atravessar um campo elétrico com uma diferença de potencial
de 1 volt. Equivale a 1,602 x 10-19 joules/segundo. É uma unidade de energia ou trabalho, não de voltagem.
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•

EL NIÑO – Fenômeno meteorológico caracterizado pelo aquecimento
anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial e que provoca uma
série de eventos atmosféricos capazes de alterar o clima em todo o mundo. O EL NIÑO mais forte manifestou-se nos anos de 1982/1983, quando
as temperaturas da água do mar chegaram a ficar sete graus acima do
normal, provocando no Brasil, enchentes nos estados da região Sul e
seca na região Nordeste.

•

EQUINÓCIO – Ponto da órbita terrestre em que se registra uma igual
duração do dia e da noite, o que ocorre nos dias 21 de março e 23 de
setembro. Instante em que o Sol, em seu movimento anual aparente, corta o equador celeste.

•

EXPOSIÇÃO RADIOATIVA – Ato ou condição de estar submetido à radiação ionizante.

•

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – Exposição normal ou potencial de um
indivíduo em decorrência de seu trabalho ou treinamento em práticas autorizadas ou intervenções, excluindo-se a radiação natural do local.

•

FATOR DE PONDERAÇÃO DE ORGÃO OU TECIDO (WT) – Multiplicador da dose equivalente em um orgão ou tecido, usado para fins
de radioproteção, de forma a considerar a diferença de sensibilidade
entre os diferentes orgãos ou tecidos na indução de efeitos estocásticos
da radiação.

•

FATOR DE PONDERAÇÃO DA RADIAÇAO (WR) – Número pelo qual a
dose absorvida no orgão ou tecido é multiplicada, de forma a refletir a
efetividade biológica relativa da radiação na indução de efeitos
estocásticos a baixas doses, resultando na dose equivalente.

•

FGP – FORÇA GRADIENTE DE PRESSÃO – Surge devido às variações espaciais no campo da pressão. O conceito de “pressão” atmosférica vem da Teoria Cinética dos Gases e pode ser definida como sendo
a força exercida pela colisão das moléculas do ar, em seus movimentos
aleatórios, sobre uma superfície qualquer. A pressão de um gás não está
relacionada somente com o grau de “empacotamento” (em termos científicos, a densidade) das moléculas do gás, mas também com o grau de
“agitação” térmica (temperatura) dessas moléculas. A equação que relaciona pressão, densidade e temperatura é conhecida como “Lei dos Gases”. Assim, por exemplo, mantendo-se a constante a densidade de uma
parcela de ar, um aumento na temperatura do gás irá implicar num aumento de sua pressão. Considerando a atmosfera como um gás ideal, a
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sua pressão pode ser alterada pelo aumento ou diminuição da sua densidade ou temperatura. Os meteorologistas em geral, usam como unidade de pressão atmosférica o milibar (mb) e a pressão média ao nível do
mar é de 1013,25 mb. Normalmente com o seu aquecimento, o ar se
expande, diminuindo desta forma a sua densidade. Essa diminuição de
densidade provoca então uma queda na pressão. Se esse efeito ocorrer
em uma região e não ocorrer em outra região próxima, resultará no aparecimento de um gradiente de pressão. O gradiente de pressão, por sua
vez, irá provocar uma circulação, como o ar se dirigindo da região de alta
pressão para a região de baixa pressão.
•

GRUPO CRÍTICO – No âmbito da Proteção Radiológica, é definido como
o grupo de indivíduos do público, razoavelmente homogêneo em relação
a uma determinada fonte ou via de exposição, que seja típico dos indivíduos recebendo as maiores doses efetivas ou doses equivalentes devidas àquela fonte ou via de exposição.

•

INSTABILIDADE ABSOLUTA – Estado de uma coluna de ar na atmosfera na qual o gradiente vertical de temperatura é maior que o gradiente
adiabático do ar seco; gradiente superadiabático.

•

INSTALAÇÃO – Estabelecimento ou parte de um estabelecimento ou lo-
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cal destinado à realização de uma prática radiativa. A instalação pode
ser classificada como instalação nuclear ou instalação radiativa.
•

INSTALAÇÃO NUCLEAR – Instalação na qual o material nuclear é produzido, processado, utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes, a juízo da CNEN. Estão, desde logo, compreendidos nesta condição os reatores nucleares; as usinas que utilizem combustível nuclear para
produção de energia térmica ou elétrica para fins industriais; as fábricas
ou usinas para a produção ou tratamento de materiais nucleares; as usinas
de reprocessamento de combustível nuclear irradiado e os depósitos de
materiais nucleares, não estando incluídos os locais de armazenamento
temporário utilizados durante as operações de transporte.

•

INSTALAÇÃO RADIATIVA - Estabelecimento ou instalação onde se produzem, utilizam, transportam ou armazenam fontes de radiação. Excetuam-se desta definição as instalações nucleares e os veículos transportadores das fontes de radiação.

•

INVERNO – Do ponto de vista astronômico, é o período entre o solstício
de inverno (definido adiante) e o equinócio vernal. É caracterizado pela
ocorrência das temperaturas mais baixas do ano, quando o Sol aquece
de forma mais intensa o hemisfério oposto. Ocorre nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro no Hemisfério Norte e nos meses de Junho,
Julho e Agosto no Hemisfério Sul.

•

INVERSÃO TÉRMICA - Nos primeiros 10 quilômetros da atmosfera, normalmente, o ar vai se resfriando à medida que nos distanciamos da superfície da Terra.
Assim o ar mais próximo à superfície, que é mais quente, portanto
mais leve, pode ascender, favorecendo a dispersão dos poluentes emitidos pelas fontes, conforme se verifica na figura 1.
A inversão térmica é uma condição meteorológica que ocorre quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio,
impedindo o movimento ascendente do ar, uma vez que, o ar abaixo dessa camada fica mais frio, portanto, mais pesado, fazendo com os poluentes
se mantenham próximos da superfície, como pode ser observado na figura 2. As inversões térmicas são um fenômeno meteorológico que ocorre durante todo o ano, sendo que, no inverno elas são mais baixas, principalmente durante o período noturno.
Em um ambiente com um grande número de indústrias e de circulação
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•

de veículos, como o das cidades, a inversão térmica pode levar a altas
concentrações de poluentes, podendo ocasionar problemas de saúde.
INDIVÍDUO DO PÚBLICO – Qualquer membro da população quando não
submetido à exposição ocupacional ou exposição médica.

•

IOE (Indivíduo Ocupacionalmente Exposto) – Indivíduo sujeito à exposição ocupacional.

•

ISÓBARAS – Linhas que unem pontos com igual valor de pressão em
uma dada superfície.

•

JATO SUBTROPICAL – Marcado por uma concentração de curvas
isotérmicas e ventos verticais, este jato de vento é a fronteira entre o ar
subtropical e o ar tropical. É encontrado aproximadamente entre os graus
25 e 35 de latitude norte e, em geral, a mais de 12.000 metros de altitude.
Tende a migrar para o sul durante o inverno do Hemisfério Norte e para o
norte no verão.

•

JUSANTE – Uma área ou ponto localizado abaixo de outro considerandose o fluxo de uma quantidade de matéria em uma determinada direção.
Nos movimentos de massas de ar, também é utilizado o termo SOTAVENTO.

•

LIDAR (Laser Detection and Ranging) – Também chamados de laser radar ou radar óptico, estes sistemas utilizam a radiação eletromagnética
na faixa de luz visível na monitoração do perfil de ventos, estrutura da
turbulência atmosférica e altura de base de nuvem, entre outras grandezas.

•

MICROCLIMA – Conjunto das condições atmosféricas de uma área limitada, em relação às condições do clima geral.

•

MILIBAR – Unidade padrão de medida para pressão atmosférica utilizada pelo National Weather Service (Serviço Nacional de Meteorologia dos
Estados Unidos). Um milibar é equivalente a 100 newtons por metro quadrado. A pressão padrão da superfície terrestre é de 1.013,2 milibares.

•

MONTANTE – Uma área ou ponto localizado acima de outro considerando-se o fluxo de uma quantidade de matéria em uma determinada direção. Nos movimentos de massas de ar, também é utilizado o termo BARLAVENTO.

•

NUBLADO – Céu encoberto por oito oitavos de camada de nuvens. O
conceito parte da divisão da abóbada celeste em oito oitavos. O cálculo
é baseado na soma de todas as nuvens de uma camada específica.

•

NUVENS ESPARSAS – Parte do céu encoberto por uma camada de

79

nuvens. Geralmente ocupando entre três e quatro oitavos da abóbada
celeste.
•

OBSERVAÇÃO – Em meteorologia, é a avaliação de um ou mais fatores
meteorológicos com temperatura, pressão atmosférica ou ventos os quais
descrevem o estado da atmosfera na superfície da terra ou nas camadas
mais elevadas da atmosfera.

•

OUTONO – Estação do ano na qual o Sol se aproxima do solstício de
inverno. Caracteriza-se pela diminuição das temperaturas nas latitudes
médias. Ocorre nos meses de Setembro, Outubro e Novembro no Hemisfério Norte e nos meses de Março, Abril e Maio nos Hemisfério Sul.
Do ponto de vista astronômico, é o período compreendido entre o
equinócio de outono e o solstício de inverno.

•

PRECIPITAÇÃO OU CHUVA – A ação dos raios solares e do vento sobre
as águas da superfície terrestre provoca o fenômeno da evaporação, que
é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Devido
à evaporação, uma quantidade enorme de gotículas de água fica em suspensão na atmosfera, as quais ao se concentrarem dão origem às nuvens. Ao se resfriar, a água contida nas nuvens se precipita na forma de
chuva. A quantidade de chuva que cai num determinado ponto, em um determinado espaço de tempo é medida pelo pluviômetro e registrada pelo
pluviógrafo. Considera-se precipitação todas as formas de água, líquida
ou sólida, que caem das nuvens alcançando o solo: garoa, garoa gelada,
chuva fria, granizo, cristais de gelo, bolas de gelo, chuva, neve, bolas de
neve e partículas de neve. Seu volume é expresso geralmente em milimetros,
referindo-se ao estado da água - se líquido ou sólido - que cai sobre uma
determinada região num determinado espaço de tempo.

•

POLUENTE – Substância, meio ou agente que provoque, direta ou indiretamente, qualquer forma de poluição.

•

POLUIÇÃO – Qualquer interferência danosa nos processos de transmissão de energia em um ecossistema. Pode ser também definida como
um conjunto de fatores limitantes de interesse especial para o Homem,
constituídos de substância nocivas (poluentes) que, uma vez introduzidas
no ambiente, podem ser efetiva ou potencialmente prejudiciais ao Homem ou ao uso que ele faz de seu habitat.

•

PRESSÃO ATMOSFÉRICA – Pressão exercida pela atmosfera sobre
qualquer superfície, em virtude do seu peso. Equivale ao peso de uma
coluna de ar de corte transversal unitário, que se estende desde um nível
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•

•

dado até o limite superior da atmosfera. Sua medida pode ser expressa
em milibares, em polegadas ou milímetros de mercúrio (Hg). Também é
conhecida como pressão barométrica e sua intensidade varia de lugar
para lugar, em função principalmente da altitude e da temperatura.
PRIMAVERA – Estação do ano que se inicia quando o Sol se aproxima
do solstício de verão e é caracterizada pelo aumento da temperatura nas
latitudes médias. Ocorre nos meses de Março, Abril e maio no Hemisfério Norte e nos meses de Setembro, Outubro e Novembro no Hemisfério
Sul. Do ponto de vista astronômico, este é o período entre o equinócio
vernal e o solstício de verão.
RADIAÇÃO – Processo pelo qual a energia é propagada em qualquer
meio através do movimento de onda característico do mesmo. Ex: Radiação Eletromagnética, Radiação Sonora, Radiação Luminosa, Radiação Térmica.

•

RADIAÇÃO IONIZANTE – Qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a matéria, ioniza seus átomos ou moléculas.

•

RADIOATIVIDADE – Característica de alguns átomos instáveis como o
urânio e o césio, de se transformarem em outros elementos através da
emissão de partículas ou “raios” de seu núcleo, com conseqüente liberação de energia. A radiação pode causar mutações e outros danos, como
tumores e morte aos organismos que a ela fiquem expostos. Entretanto,
a radioatividade pode ser benéfica em algumas situações em que é controlada, como na pesquisa de mutações para o melhoramento genético
de algumas plantas, na esterilização de materiais, e no diagnóstico e
tratamento de algumas formas de tumores cancerígenos.

•

RADIOISÓTOPO – Designação genérica dada a qualquer núcleo instável, e portanto radioativo, também referido como radionuclídeo.

•

RADIOFÁRMACO – Designação genérica dada os radioisótopos utilizados na medicina.

•

RADIONUCLÍDEO – Vide Radioisótopo.

•

SODAR (Sonic Detection and Ranging) – Sistema utilizado no monitoramento da estrutura vertical de turbulência atmosférica, perfil de ventos e
altura de base de nuvem, entre outras grandezas. Opera de forma análoga ao radar comum, utilizando ondas sonoras no lugar das ondas de radio.
É também chamado de Sounder, Echosounder ou Acoustic Radar.

•

SOLSTÍCIO – Instante em que o Sol passa pela sua maior declinação
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boreal ou austral (no Hemisfério Norte e Sul, respectivamente) cessando
seu movimento de afastamento da linha do equador. Os solstícios situam-se respectivamente, nos dias 22 ou 23 de junho para a maior declinação boreal, e nos dias 22 ou 23 de dezembro para a maior declinação
austral. No Hemisfério Sul, a primeira data de denomina solstício de inverno e a segunda o solstício de verão, invertendo-se essas denominações para o Hemisfério Norte.
•

SUPERADIABÁTICO – O decréscimo da temperatura com a altitude é
chamado de gradiente de temperatura adiabático seco. Esse valor
corresponde a aproximadamente - 10C para cada cem metros de acréscimo de altitude. Quando a temperatura da atmosfera diminui mais rápido do que o gradiente adiabático, a atmosfera é classificada como
superadiabática.

•

TEMPO DE MEIA-VIDA ( Τ½ ) – No campo da Física Nuclear, é definido

•

como o tempo necessário para que um radioisótopo perca 50% de sua
atividade inicial, em conseqüência do decaímento radioativo.
TROPOSFERA – A camada mais inferior da atmosfera, se estende até
aproximadamente 20 km do solo sobre linha do equador e até 10 km
sobre os polos.

•

UTM (Projeção Universal Transversal de Mercator) – Projeção cartográfica
cilíndrica da esfera terrestre em 60 cilindros secantes à superfície da Terra ao longo de meridianos em zonas múltiplas de 6 graus de longitude
que se estende de 80 graus de latitude Sul a 84 graus de latitude Norte.
Coordenadas UTM – Coordenadas métricas referentes a cada uma das
60 zonas UTM da Projeção Universal Transversal de Mercator.
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ANEXO I
RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS PELO
CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN-CNEN/SP

APRESENTAÇÃO DOS RADIOISÓTOPOS PRIMÁRIOS
32P (Ácido Fosfórico)
Solução límpida, incolor e não injetável.
Concentração radioativa de 2405 a 2775 mBq/ml.
Utilizado em biotecnologia.
35S (Ácido Sulfúrico)
Solução límpida, incolor e não-injetável.
Concentração radioativa de 370 a 1110 mBq/ml.
Utilizado em agricultura e nos estudos metabólicos especialmente de colágeno.
35S (Sulfato de Sódio)
Solução límpida, incolor e não-injetável.
Concentração radioativa de 370 a 1110 mBq/ml.
Utilizado em agricultura e nos estudos metabólicos especialmente de colágeno.
67Ga (Citrato de Gálio)
Solução límpida, incolor, isotônica e injetável.
Concentração radioativa de 740 a 1110 mBq/ml.
Utilizado na localização de tumores em tecidos moles e lesões inflamatórias.
51Cr (Cloreto de Cromo)
Solução límpida e não-injetável.
Concentração radioativa de 333 a 370 mBq/ml.
Utilizado em marcação de proteínas séricas.
51Cr (Cromato de Sódio)
Solução límpida, isotônica e injetável.
Concentração radioativa de 333 a 370 mBq/ml.
Utilizado em marcação de eritrócitos e em gamagrafia esplênica.
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32P (Fosfato de Sódio)
Solução límpida, incolor e não-injetável.
Concentração radioativa de 2405 a 2775 mBq/ml.
Utilizado em biotecnologia e no tratamento de policitemia vera (quando a solução for estéril).
123I (Iodeto de Sódio)
Solução límpida, incolor e não-injetável.
Concentração radioativa de 1850 mBq/ml.
Utilizado no estudo da função tireoideana.
131I (Iodeto de Sódio)
Solução límpida, incolor e não-injetável.
Concentração radioativa de 370 a 4810 MBq/mL.
Utilizado no estudo da função tireoideana.
131I (Cápsula)
Cápsulas de gelatina contendo Iodeto de Sódio 131I livre de carregador.
Material de enchimento: Fosfato dibásico de Sódio, Tiossulfato de Sódio
pentahidratado e Bicarbonato de Sódio (10:1:1,1),
Atividade por cápsula de 5 a 3700 mBq.
Utilizada na terapia das desordens da função Tireoideana e do câncer da Tireóide.
201Tl (Cloreto de Tálio)
Solução estéril, isotônica e injetável.
Concentração radioativa de 111 a 148 mBq/ml.
Utilizado em imagem cardíaca e na avaliação do nível de lesão no músculo
cardíaco em repouso e em exercício.

APRESENTAÇÃO DOS RADIOISÓTOPOS MARCADOS
PRODUTOS MARCADOS COM 131I , 123I e 125I
131

I - MIBG (Metaiodobenzilguanidina)
Solução límpida, incolor e injetável.
Concentração radioativa de 100 a 800 mBq/ml
Utilizado na terapia de tumores da supra-renal, neuroblastomas e feocromocitomas.
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131

I e/ou 123 I - MIBG (Metaiodobenzilguanidina)
Solução límpida, incolor e injetável.
Concentração radioativa de 37 mBq/ml.
Utilizado no diagnóstico dos tumores da supra renal, neuroblastomas,
feocromocitomas e nos estudos do miocárdio.

131

I - SAH (Soro Albumina Humano)
Solução límpida, levemente opalescente e injetável.
Concentração radioativa de 37 mBq/ml.
Utilizado na determinação de volume plasmático.

125

I - SAH (Soro Albumina Humano)
Solução límpida, transparente e injetável.
Concentração radioativa de 37 mBq/ml.
Utilizado na determinação de volemia.

131

I - Hippuran (o-iodo-hipurato de sódio)
Solução límpida, incolor e injetável.
Concentração radioativa de 37 mBq/ml.
Utilizado no estudo da função renal.

131

I - Lipiodol
Solução límpida, levemente amarelada e injetável.
Concentração radioativa de 37 mBq/ml.
Utilizado no diagnóstico e na terapia do sistema linfático.

PRODUTOS MARCADOS COM

51

Cr

51

Cr - EDTA (Sal de Crômio III do Ácido Etilenodiaminotetracético)
Solução límpida, cor azul e injetável.
Concentração radioativa de 37 mBq/ml.
Utilizado na determinação da taxa de filtração glomerular.

51

Cr - SAH (Soro Albumina Humano)
Solução límpida, cor levemente amarelada e injetável.
Concentração radioativa de 37 mBq/ml.
Utilizado nos estudos da perda da proteína gastrintestinal.
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PRODUTOS MARCADOS COM 153Sm
153

Sm - EDTMP (ácido etilenodiaminotetrametilenfosfônico)
Solução límpida, levemente amarelada e injetável.
Concentração radioativa de 1000 a 1300 mBq/ml.
Utilizado em terapia como paliativo da dor causada pelas metástases ósseas.

PRODUTOS MARCADOS COM 18F
18

F - FDG (2- Flúor - 2 dioxi - D - Glicose)
Solução límpida, incolor e injetável.
Concentração radioativa de 200 a 500 mBq/ml.
Utilizado no estudo do metabolismo cerebral de glicose, da viabilidade miocárdica
e no diagnóstico, em oncologia.

APRESENTAÇÃO DOS REAGENTES LIOFILIZADOS
PARA RADIODIAGNÓSTICOS

PARA MARCAÇÃO COM 99mTc
99

99

Tc - DTPA
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Ácido
Dietilenotriaminopentacético: 10 mg; SnCl 2 .2H 2 O: 1 mg; Ácido pAminobenzóico: 2,0mg,
Produto reconstituído com Na 99TcO 4, se apresenta na forma de solução
límpida, incolor, estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia renal e cerebral.

Tc - DMSA
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Ácido
Dimercaptosuccínico: 1 mg; SnCl2.2H2O: 0,41 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução límpida,
incolor, estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia renal.
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99

Tc - GHA
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Glucoheptonato
de Cálcio: 100 mg; Ascorbato Estanoso: 2mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução límpida,
incolor, estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia renal e cerebral.

99

Tc - DISIDA
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Ácido
Diisopropiliminodiacético: 20 mg; SnCl2. 2H2O: 0,5 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução límpida,
incolor, estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia hepato-biliar.

99

Tc - MDP
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Ácido
Metilenodifosfônico: 5 mg; SnCl2.2H2O: 1,0 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução límpida,
incolor, estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia óssea.

99

Tc - Pirofosfato de Sódio
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Pirofosfato de
Sódio (Na2P2O7.10H2O): 10 mg; SnCl2.2H2O: 2,0 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução límpida,
incolor, estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia óssea, no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio e
na marcação de hemácias “in vivo”.

99

Tc - SAH
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Soro Albumina
Humano: 10 mg; SnCl2.2H2O: 0,04 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução límpida,
opalescente, injetável e apirógena,
Utilizado em estudos circulatórios e na cintilografia de placenta.
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99

Tc - DEXTRAN - 500
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: DEXTRAN-500:
100 mg; SnCl2.2H2O: 1,5 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução coloidal,
estéril e apirógena,
Utilizado no estudo do sistema linfático.

99

Tc - DEXTRAN - 70
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: DEXTRAN-70:
50 mg; SnCl2.2H2O: 0,75 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução coloidal,
estéril e apirógena,
Utilizado no estudo do sistema linfático.

99

Tc - Sn col.
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Fluoreto de Sódio:
1 mg; Fluoreto de Estanho: 0,125 mg; PVP-40: 0,5 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução coloidal,
estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia hepato-esplênica.

99

Tc - MAA
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Soro
Albumina Humana Desnaturada: 2,2 mg; SnCl 2.2H 2 O: 22 µg; Glicose:
18,7 mg; Ácido Ascórbico: 4,6 mg; Acetado de Sódio: 22 mg; NaCl:
45,0 mg,
Produto reconstituído com Na 99TcO 4, se apresenta na forma de solução
opalescente, estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia pulmonar.

99m Tc - ECD
Um frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Etilenodicisteina
Dietil éster (ECD): 1,0 mg; EDTA: 0,36 mg; Manitol: 24 mg; SnCl2.2H2O: 0,41
mg; outro frasco contém: tampão Fosfato 0,02 Mol/L com pH 7,0 - 8,0: 1,5 mL,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução límpida,
incolor, estéril e apirógena,
Utilizado no estudo de perfusão cerebral.
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99

Tc - Fitato
Cada frasco contém sob forma liofilizada, estéril e apirógena: Fitato de Sódio:20
mg; SnCl2.2H2O:1 mg,
Produto reconstituído com Na99TcO4, se apresenta na forma de solução límpida,
opalescente, estéril e apirógena,
Utilizado em cintilografia hepática.
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ANEXO II
EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS CONSIDERADAS
PARA A ESTIMATIVA DO EFEITO BUILDING DOWNWASH

N0 DPO

NO BLDG

001

011

Edifício do Reator IEA-R1

9,50

002

014

Laboratório de Fontes Seladas

3,20

003

013

Centro Reator Pesquisas - CRO

9,00

004

012

Centro Reator Pesquisas - CRA

6,00

005

015

Centro Reator Pesquisas - CRN

4,00

007

019

Torre A - Resfriamento

3,50

008

018

Torre B - Resfriamento

3,00

009

016

Cabine F-10

5,00

010

017

Galpão do VAN DER GRAFF

4,00

011

024

Projeto de Expedição

4,00

014/015

025/026

014A

028

Casa de Bombas/F-03

5,50

014B

027

Cabine F-04/WC

3,00

016

029

Restaurante

4,50

039/040

040/039

Serviço Médico/Divisão Radiobiologia

3,00/7,00

041/042

022/023

Dir. Seg. Radiológica - DSR

3,50/7,00

043

041

Diretoria Segurança Radiológica
DSR/BUNKER

3,50

044

047

Reservatório NP

24,00

045

003

CIETEC/Gráfica

9,00

047

030

Almoxarifado Central

5,50

049

004

PCI/PCI - DPO/Garagem

4,50

050

005

PCI - DOC

4,00

051/052

006/007

DESCRIÇÃO

Bloco-A Administração/Auditório

PCI - DFN/Cabine F-21

ALTURA (m)

21,00/5,00

8,00/8,00
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N0 DPO

NO BLDG

055

031

Reator IPEN/MB-01-CENFU

9,00

056

045

Centro Engenharia Nuclear CEN

6,00

057

044

Centro Eng. Nuclear CEN/Dir.
Projetos Especiais-R

9,00

059

043

Reservatório Elevado Geral

40,00

070

001

Divisão Produção – CRP

3,50

071

002

Divisão Radiofarmácia - CRF

3,50

072

009

Centro de Tecnologia das Radiações
CTR/Dir Técnica – T

3,50

073

008

Irradiador CTR

8,00

075

010

Centro de Laboratório CYCLOTRON
- CAC

9,00

076

021

Dir. Ensino/CENDOTEC

11,00

077

020

Cabine F-05

3,50

078

046/049/050

080

038

Prédio da Prensa

6,00

080A

034

Divisão Rejeitos Radiativos/NR

8,00

081

037

Abrigo do Incinerador

3,50

082

036

Galpão Rejeitos 1

6,00

083

035

Galpão Rejeitos 2

6,00

103

033

Reator – IPEN/MB – 01

9,00

104

032

Prédio Auxiliar

3,00

-

051 a 058

08 postes (eucaliptos)

18,00

DESCRIÇÃO

Portaria Sul – Anexos A e B

ALTURA (m)

6,00/3,50/3,50

N0 DPO – Número de registro da edificação na Divisão de Projetos e Obras da Prefeitura
do Campus do IPEN.
N0 BLDG – Número de registro da edificação atribuído pelo módulo de pré-processamento
BPIP View.

7392487.59

7392966.42

7393445.24

322311.22

CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
C:\ISCView40ata_Land\1011b.bpv

322790.05

323268.99

1111

6

11/15/2004

02/10/2004

Paulo Rene

Paulo Rene

IPEN-CNEN/SP

IPEN-CNEN/SP

Wind Direction

2

02

59

050

6.2 hm

Figura 6.6 – Superposição
das edificações consideradas para a estimativa do
efeito building downwash e
das linhas de cota do
terreno.
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ANEXO III

