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RESUMO 

 

O Brasil é signatário de protocolos internacionais relativos a visitas de navios, 

porta-aviões e submarinos nucleares a portos brasileiros. Tais unidades navais, durante as 

estadias em portos brasileiros, informam que não há liberação de material radioativo para o 

meio ambiente. Porém, existe a possibilidade de ocorrência de acidentes com liberações 

para o ambiente, a partir dos reatores à água pressurizada (PWR) dos submarinos nucleares 

e de outras unidades navais. Entre 1993 e 2003, houve 13 visitas de navios nucleares a 

portos brasileiros. Este trabalho teve como objetivo principal a avaliação do impacto 

ambiental potencial decorrente da estadia de navios e submarinos movidos a propulsão 

nuclear no porto do município do Rio de Janeiro, em relação à liberação de material 

radioativo para o meio ambiente, tanto em caso de liberações rotineiras como em situações 

de acidentes no reator. Os modelos selecionados levaram em conta os cenários simulados. 

Foram utilizadas metodologias para a avaliação de liberações rotineiras que, embora 

simplificadas, são conservativas. Para as liberações acidentais, foram utilizadas simulações 

da dinâmica da dispersão do material no meio ambiente. O estudo focalizou principalmente 

a fase inicial de um acidente. Foram avaliadas as doses para os militares dos rebocadores 

da Marinha, para as equipes de monitoramento ambiental do IRD, e para a população no 

contorno da Baía de Guanabara, próximo aos pontos de “fundeio”. Os resultados obtidos 

indicam que, em condições normais de operação, não é esperado impacto radiológico 

significativo devido às visitas de submarinos nucleares ao porto da cidade do Rio de 

Janeiro, mesmo que ocorram pequenas liberações rotineiras de radionuclídeos. A análise 

das liberações acidentais, no entanto, indica que os pontos de “fundeio” deveriam estar 

localizados a uma distância mínima de 2,5 km das áreas habitadas no entorno da Baía de 

Guanabara. Foram feitas também considerações sobre a necessidade de controle ambiental 

e treinamento das equipes envolvidas no atendimento aos submarinos, durante o período de 

“fundeio”. Destacou-se também a necessidade de revisar-se os procedimentos para o 

levantamento pré-operacional dos portos a serem visitados. Ressaltou-se a necessidade de 

dar-se continuidade a este estudo, de modo a prever as conseqüências a longo prazo de 

liberações acidentais. 
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ABSTRACT 

 

Brazil is signatory of international protocols related to the visit of nuclear-powered 

vessels, aircraft carriers and submarines to Brazilian ports. The submarines, during their 

stay in Brazilian ports, inform that there is no release of radioactive material to the 

environment. However, the possibility of occurrence of accidents with environmental 

releases from PWR reactors is real. Between 1993 and 2003, 13 nuclear submarines visited 

Brazilian ports. This work aimed to evaluate the potential impact due to the visits of 

nuclear-powered ships and submarines to the port of the city of Rio de Janeiro, in relation 

to releases of radioactive materials to the environment, considering both routine releases 

and accidental situations. The models selected to perform the assessments took into 

account the scenarios to be simulated. Simple, but conservative methodologies were used 

for the evaluation of routine releases. For accidental releases, the dynamics of the materials 

dispersion into the environment were considered. The present study was mainly focalized 

on the initial phase of an accident. The doses for the crew of the Brazilian navy ships, for 

IRD teams performing environmental monitoring, and for the population around the 

Guanabara Bay, close to the points of anchorage, were assessed. The results indicated that, 

in normal operational conditions, no significant radiological impact due to the visit of 

nuclear submarines to the port of the city of Rio de Janeiro is expected, even considering 

the occurrence of small routine radionuclide releases. The analysis of accidental releases, 

however, indicated that the submarines should be located at a minimum distance of 2,5 km 

from inhabited areas in the coast of the Guanabara Bay. The need for environmental 

control and training of the teams involved in the attendance of the submarines, during the 

period of their visit, was also considered. The need for revising the procedures for the pre-

operational surveys to be performed at the ports to be visited was also pointed out. It was 

also emphasized the need for a continuation of this study, in order to preview the long-term 

consequences of accidental releases. 



Capítulo 1 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

1.1-  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Brasil é signatário de protocolos internacionais de visitas de navios e submarinos 

nucleares a portos brasileiros. A Norma CNEN-NE-1.24 (“Uso de portos, baías e águas sob 

jurisdição nacional por navios nucleares”) estabelece os requisitos de segurança nuclear e 

de radioproteção aplicáveis à entrada e uso de portos, baías e águas, sob jurisdição 

nacional, por navios nucleares. Com base na referida Norma, e com os dados disponíveis 

acerca de um submarino específico, a Marinha brasileira elabora o respectivo plano de 

ação para o caso de uma emergência nuclear envolvendo o submarino. 

Os planos de visita e estadia recebidos pela CNEN, porém, não informam as 

possíveis liberações para o meio ambiente, a partir dos respectivos navios ou submarinos, 

quer em situações de rotina de navegação, quer em situações de emergência. Sem tais 

informações, há uma grande dificuldade de se planejar e executar um Plano de 

Monitoração Ambiental e um Plano de Emergência. 

Os submarinos, durante as estadias em portos brasileiros, informam que não há 

liberação de material radioativo para o meio ambiente. Porém, existe a possibilidade de 

ocorrência de acidentes com liberações para o ambiente a partir dos reatores à água 

pressurizada (PWR) dos submarinos nucleares, e de outras unidades navais. Já ocorreram 

também acidentes não nucleares em navios e submarinos movidos a propulsão nuclear, que 

acarretaram liberação para o meio ambiente. Todavia, nunca ocorreram liberações 

significativas, com exposição de membros do público em geral. 

Até 2004, o número de submarinos nucleares construídos no mundo foi de 544, 

com um total de 695 reatores instalados. Entre 1993 e 2003, houve 13 visitas de navios 

nucleares em portos brasileiros. Para efetuar uma monitoração adequada durante o 

“fundeio” desses navios e submarinos em águas interiores, bem como para a devida 
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preparação das equipes de atendimento à emergência para uma situação de acidente em um 

reator de um submarino nuclear, é importante ter conhecimento do funcionamento desses 

navios e submarinos. É necessário também conhecer as possíveis localizações e 

composições do  termo-fonte potencial de emissão de material radioativo para o meio 

ambiente circunvizinho, bem como as características principais das áreas em torno dos 

pontos de “fundeio”. Isso tornará mais fácil o planejamento de ações visando ao controle 

do acidente, e a tomada de ações efetivas relativas ao atendimento de emergência. 

 

1.2-  OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.2.1- OBJETIVO GERAL 

• Avaliar o impacto potencial decorrente da estadia de navios e submarinos movidos a 

propulsão nuclear no porto do município do Rio de Janeiro, em relação à liberação de 

material radioativo para o meio ambiente, tanto em caso de liberações rotineiras como 

em situações de acidentes. 

1.2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho incluem: 

• o levantamento de informações sobre possíveis liberações de rotina e acidentais a partir 

de submarinos nucleares;  

• o levantamento de informações hidrológicas e meteorológicas da região da Baía de 

Guanabara; 

• a simulação das conseqüências de liberações rotineiras, a partir de submarino, para o 

meio hídrico durante o período de fundeio na Baia de Guanabara  

• a simulação das conseqüências de liberações rotineiras, a partir de submarino, para o 

meio atmosférico durante o período de fundeio na Baia de Guanabara  

• a simulação das conseqüências de liberações acidentais, a partir de submarino, para o 

meio hídrico durante o período de fundeio na Baia de Guanabara  

• a simulação das conseqüências de liberações acidentais, a partir de submarino, para o 

meio hídrico durante o período de fundeio na Baia de Guanabara  
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Como conseqüência, as informações obtidas poderão subsidiar o desenvolvimento 
de: 

• Metodologias e procedimentos visando a orientar as equipes de emergência da CNEN; 

• Metodologia e procedimentos visando a instruir e orientar os tripulantes de rebocadores 

da Marinha de Guerra do Brasil; 

• Reestruturação do Plano de Monitoração Ambiental atualmente utilizado pelo IRD e, 

em particular, dimensionar de forma adequada a monitoração ambiental efetuada junto 

ao ponto de “fundeio”, no porto da cidade do Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara; e,  

• Metodologia de avaliação da adequação de pontos de “fundeio” em águas interiores 

brasileiras. 

No presente trabalho será enfocado, como estudo de caso, o Porto do Rio de 

Janeiro, com ênfase na avaliação dele como local de “fundeio” de submarinos nucleares. 

Reconhece-se, porém, que as seguintes condições devem ser observadas, em conexão com 

a avaliação de risco dos reatores dos submarinos nucleares: 

• A potência térmica de saída do reator é usualmente em torno de 100-190 MW(t), 

podendo chegar a 220 MW(t). Este faixa de valores corresponde a cerca de 10% da 

potência térmica de saída de um reator fixo, de tamanho médio; 

• Os reatores dos submarinos têm blindagens técnicas de segurança similares às usadas 

nos reatores civis de potência, devendo ser considerados como bem protegidos; 

• Os padrões técnicos de segurança são eficientes; e, 

• Não há registro de emissões radioativas relevantes a partir de acidentes conhecidos em 

submarinos nucleares. 

Cabe ainda ressaltar que os navios norte-americanos que transportam armas nucleares 

em situações de conflitos e guerra não entram em portos brasileiros. 
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Capítulo 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1-  HISTÓRICO DOS SUBMARINOS NUCLEARES NO MUNDO 

Cinco países possuem submarinos nucleares em serviço: os E.U.A, a Rússia, o 

Reino Unido, a França e a China. Como conseqüência da segunda Guerra Mundial, ficou 

evidente que o fator limitante no desenvolvimento de submarinos era o combustível. Todos 

os esforços foram feitos para desenvolver uma alternativa à fonte existente de força, que 

era a máquina a diesel. Os E.U.A e a Rússia têm sido os países líderes no desenvolvimento 

de novos submarinos nucleares. Somente a Rússia construiu, de 1951 a 2004, um total de 

283 submarinos nucleares. Deles, 167 foram descomissionados, restando 116 em operação. 

Quanto à eficiência militar, as principais vantagens são: (a) discrição, deslocar-se 

sem ser detectado; (b) autonomia, permanecer no mar por longo período; (c) velocidade, 

manter alta velocidade por longo período; (d) confiabilidade, manter máximo desempenho 

por longo período; (e) disponibilidade, curtos períodos de parada para manutenção e 

reparos; (f) detecção, detectar e identificar o inimigo a longa distância; (g) poder de fogo, 

transportar grande quantidade de armas; (h) precisão, alta probabilidade de acertos das 

armas; e (i) sobrevivência, resistir a avarias mantendo um desempenho mínimo 

(GUIMARÃES, 1996).  

Nas Tabelas 2.1 e 2.2. são apresentados dados gerais dos submarinos nucleares já 

construídos no mundo. Existem os seguintes tipos de submarinos (ERIKSEN, 1990): 

• SSN - Submarino nuclear estratégico de ataque; 

• SSBN - Submarino estratégico de míssil balístico; 

• SSGN - Submarino estratégico de míssil guiado. 

A propulsão nuclear possibilita o desenvolvimento do submarino total, ou seja, 

aquele projetado para operar todo o tempo submerso, em altas velocidades (GUIMARÃES, 

1996). 
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Tabela 2.1:  Submarinos nucleares no mundo.  

Velocidade 
(nós) Potência 

País / Classe 
Data de 

construção Qtd 

Deslocam. 
submerso 

(ton) 

Profund. 
mergulho 

(m) sup merg 
Tipo do 
reator SHP MWt 

Em 
serviço 

EUA           
SSBN           
1. G.  Washington 1959-61 5 6.800 210 20 25 S5W 15.000 70 0 
2 Ethan Allen 1959-62 5 7.880 390 20+ 30+ S5W 15.000 70 0 
3. Lafayette 1961-67 31 8.250 300 18 25 S5W 15.000 70 0 
4. Ohio 1979- 18 18.700 300 20+ 25 S8G 60.000 220 18 
5. B. Franklin 1980- 12 8.220 300 18 20 S3G 15.000 78 1 
Total  71        19 
SSN           
1. Nautilus 1954 1 2.975 120 18 23 S2W 15.000 70 0 
2. Skipjack 1956-61 6 3.513 210 16+ 30+ S5W 15.000 70 0 
3. Seawolf 1957 1 4.110 100 23 19 S6W 52.000 130 0 
4. Skate 1957-59 4 2.861 210 18 22 S3W 13.200 78 0 
5. Tullibee 1958 1 2.640 210 15+ 20+ S2C 2.500 20 0 
6. Triton 1959 1 7.900 210 20+ 27 2S4G 45.000 70 0 
7. Permit 1959-67 14 4.300 400 20+ 30+ S5W 15.000 70 0 
8. Halibut 1960 1 5.000 210 15 14 S4G 15.000 70 0 
9. Narwhal 1965 1 5.350 390 20+ 30+ S5G 17.000 70 0 
10. Sturgeon 1967-75 37 4.640 400 20+ 30+ S5W 15.000 70 0 
11. Glenard 1971 1 6.480 400 18 25+ S5W 15.000 70 0 
12. Los Angeles 1974- 62 6.927 450 20 31 S6G 35.000 130 48 
13. Seawolf 1996- 3 9.150 480 25 34 S6W 60.000 220 3 
14. Virgínia 2003- 4 7.800 250 25 28 S9G 80.000 250 1 
Total  137        52 

Total EUA  208        71 
           

REINO UNIDO           
SSBN           
1. Resolution 1964-68 4 8.500 275 20 25 PWR-1 15.000 70 0 
2. Vanguard 1986- 4 15.000 720 20 25 PWR-2 22.500 130 4 
Total  8        4 
SSN           
1. Dreadnought 1960 1 3.500 400 20 28 S5W 15.000 70 0 
2. Valiant 1963-67 2 4.800 240 20 28 PWR-1 15.000 70 0 
3. Churchill 1968-71 3 4.800 600 20 28 PWR-1 15.000 70 0 
4. Trafalgar 1978- 7 5.200 600 20 32 PWR-1 15.000 70 6 
5. Swiftsure 1979-81 6 4.900 600 20 30+ PWR-1 15.000 70 5 
6. Astute 1990 3 7.800 300 20 29 PWR-2  130 0 
Total  22        11 

Total Reino Unido   29               15 
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Tabela 2.1:  Submarinos nucleares no mundo (continuação).  
 

Velocidade 
(nós) Potência 

País / Classe 
Data de 

construção Qtd 

Deslocam. 
submerso 

(ton) 

Profund. 
mergulho 

(m) sup merg 
Tipo do 
reator SHP MWt 

Em 
serviço 

RÚSSIA           
SSBN           
1. Hotel-III 1958-62 1 6.500 240 20 25 2xPWR 50.000 2x190 0 
2. Yankee-I 1967-77 16 9.600 300 18 27 2xPWR 50.000 2x90 0 
3. Delta-I 1972-77 18 11.000 550 20 26 2xPWR 50.000 2x90 11 
4. Delta-II 1974-75 4 12.750 550 18 26 2xPWR 50.000 2x90 4 
5. Delta-III 1974-82 14 13.250 400 18 24 2xPWR 50.000 2x90 14 

6. Typhoon 1981- 7 25.000 400 27 30+ 2xPWR 100.000 2x190 6 
7. Delta-IV 1984 7 13.550 400 22 24 2xPWR 60.000 2x90 7 
8. Borey 1996 15 24.000 500 20 25 2xPWR 98.000 2x190 0 
Total  82        42 
SSGN           
1. Echo-II 1961-67 29 6.200 300 20 28 2xPWR 30.000 2x70 0 
2. Charlie-I 1967-73 11 4.800 300 16 26 1xPWR 35.000 89 8 
3. Papa 1969-71 1 8.000 400 39 45 2xPWR 60.000 2X177 0 

4. Charlie-II 1973-80 6 5.500 300 16 24 1xPWR 35.000 275 3 
5. Oscar-I 1978- 2 16.000 500 15 30 2xPWR 90.000 2X190 2 
6. Oscar-II 1982 11 18.000 500 20 28 2xPWR 90.000 2x190 11 
7. Yankee 1983 34 13.650 400 23 26 2xPWR 35.000 2X90 1 
Total  92        25 
SSN           
1. Hotel-II 1958-62 8 6.500 300 20 25 2xPWR 35.000 2X70 0 
2. November 1958-63 13 5.300 300 28 30 2xPWR 30.000 2x70 0 
3. Echo-I 1960-62 5 5.500 300 20 29 2xPWR 30.000 2x80 0 
4. Victor-I 1968-75 15 5.100 350 20 24 1XPWR 30.000 75 0 
5. Victor-II 1972-78 7 5.700 350 20 24 2xPWR 30.000 2x75 5 
6. Victor-III 1978-86 26 6.300 400 20 29 2xPWR 30.000 2x80 26 
7. Alfa 1979-83 7 3.700 750 41 45 1xLMR 47.000 155 1 
8. Uniform 1982 3 2.500 900 20 30 1XPWR 6.000 10 0 
9. X-Ray 1982 1 1.000 900 - - 1XPWR - 10 1 
10. Sierra 1983 6 7.550 800 30 35 1xPWR 40.000 190 6 
11. Mike 1983 1 9.700 1.020 30 36 1xPWR 60.000 190 0 
12. Akula 1984- 14 8.000 500 35 42+ 1xPWR 43.000 190 10 
13. Severodvinsk 1996- 3 11.800 700 30 35 1xPWR 43.000 200 0 
Total  109        49 

Total Rússia   283               116 
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Tabela 2.1:  Submarinos nucleares no mundo (continuação).  

Velocidade 
(nós) Potência 

País / Classe 
Data de 

construção Qtd 

Deslocam. 
submerso 

(ton) 

Profund. 
mergulho 

(m) sup merg 
Tipo do 
reator SHP MWt 

Em 
serviço 

FRANÇA           
SSBN           
1. L’Inflexible 1979 2 8.900 300 20 25 1xPWR 10.000 48 1 
2. Le Triomphant 1986- 4 14.700 300 20 25 1xPWR 41.500 150 2 
Total  6        3 
SSN           
1. Rubie 1976- 6 2.670 300 20 25 1xPWR 9.500 48 6 
2. Le Redoutable 1969-80 5 8.900 250 20 25 1xPWR 16.000 48 1 
Total  11        7 

Total França  17        10 

CHINA           
SSBN           
1. Xia 1981 2 6.500 250 28 22 1PWR 14.000 90 1 
SSN           
1. Han 1967-87 5 5.500 250 12 25 1PWR 12.000 90 2 

Total China  7        3 
           

Total Global   544               215 
 
 
 

Tabela 2.2-  Previsão do número total de submarinos das classes SSBN e SSN existentes 
no mundo em 2010 e em 2020 (MONTALVÃO, 1999). 

 
2010 2020 País 

SSBN SSN SSBN SSN 
China 2 3 4 6 
USA 14 66 14 66 

França 4 6 4 6 
Inglaterra 4 9 4 8 

Índia 0 0 4 0 
Rússia 9 26 10 16 
Totais 33 110 40 112 

 

2.1.1-  HISTÓRICO DOS SUBMARINOS DOS E.U.A 

Em 1949, a Marinha dos E.U.A. começou a estudar a possibilidade de utilizar a 

energia nuclear nos submarinos dela. Corporações tais como Westinghouse, General 
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Eletric, Combustion Engineering e Babcock & Wilcox foram participantes importantes no 

processo. Para encontrar o melhor reator para ser usado a bordo do submarino, foram 

construídos, em terra, modelos de testes de diferentes tipos de reatores. 

2.1.1.1-  Submarinos nucleares de ataque (SSN) 

A construção do primeiro submarino nuclear do mundo, o USS Nautilus, começou 

no início dos anos 50. O USS Nautilus (SSN 571) foi lançado ao mar em 1954. Em 1957, 

ele foi o primeiro submarino a navegar abaixo do gelo polar. O protótipo possuía, como 

fonte de energia, um reator de água pressurizada (tipo S2W) de 70 MWt. Foi seguido por 

um segundo protótipo, o USS Seawolf (SSN 575), equipado com um reator refrigerado a 

sódio, projetado para ser mais eficiente dentro de um volume menor. Tal reator mostrou-se 

ser de difícil utilização, sendo posteriormente substituído por um reator à água 

pressurizada (CLANCY, 1993). 

Com base na construção do USS Nautilus, foi lançada uma frota de quatro 

submarinos da classe Skate, equipados com um reator à água pressurizada, tipo S3W, com 

energia térmica de 70 MWt. 

  A classe Skipjack foi a próxima a ser desenvolvida. Os cascos dos submarinos dessa 

classe foram moldados como uma gota, a chamada forma de peixe Albacora. A forma do 

casco, junto com o reator à água pressurizada do tipo S5W, com potência térmica de 70 

MWt, permitia ao submarino navegar em velocidades acima de 55 km h-1 (30 nós), sendo 

os submarinos mais rápidos daquela época (CLANCY, 1993). 

Até os anos 70, a Marinha dos Estados Unidos usou predominantemente o reator 

S5W, com energia térmica de 70 MWt, equipado com dois geradores de vapor, duas 

turbinas e dois turbogeradores. O próximo passo foi o desenvolvimento de submarinos 

anti-submarinos. Foi assim construído o USS Tullibee, um protótipo silencioso (SSN 597). 

O protótipo foi equipado com um pequeno reator, gerando uma energia de 20 MWt. 

Todavia, havia problemas técnicos consideráveis com esse submarino, e o protótipo foi o 

único construído. Todavia, os aspectos técnicos do Tullibee foram melhorados, e o projeto 

dele foi usado nos submarinos que o sucederam (CLANCY, 1993). 
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Seguindo o USS Tullibee veio uma nova classe de submarinos de ataque, que 

navegavam fundo e de forma silenciosa, a classe Permit. O primeiro submarino dessa 

classe foi o USS Thresher (SSN 593), equipado com um reator S5W. Tal submarino 

afundou durante um teste de mergulho em 10 de abril de 1963, e a perda dele levou a 

grandes modificações na construção dessa classe de submarinos. O submarino subseqüente 

foi uma versão modificada, o USS Permit (SSN 594), que deu nome à classe de 

submarinos. 

A classe Permit de submarinos de ataque foi seguida pela classe Sturgeon, que 

também utilizava um reator S5W. O barulho desses submarinos foi reduzido em 

comparação aos submarinos Permit, mas a velocidade máxima era somente de 25 nós. A 

profundidade máxima de mergulho era de 400 metros. Foram construídos 37 submarinos 

dessa classe. 

Em 1976, o USS Los Angeles (SSN 688) foi terminado. Ele foi o primeiro de 

aproximadamente 60 submarinos da classe Los Angeles, equipada com um reator do tipo 

S6G à água pressurizada de 120 MWt. Com este reator, o submarino alcançava uma 

velocidade máxima, submerso, de 32 nós. O aumento da velocidade máxima comparada 

com a dos submarinos das classes Permit e Sturgeon levou a uma redução na profundidade 

máxima de mergulho, para somente cerca de 300 metros, devido ao casco ser mais fino 

(CLANCY, 1993). 

2.1.1.2-  Submarinos nucleares de mísseis balísticos (SSBN) 

O primeiro submarino nuclear de míssil balístico (SSBN) construído nos E.U.A. foi 

o USS George Washington (SSBN 598), sendo uma versão modificada do submarino 

Skipjack, com o casco aumentado para acomodar 16 mísseis Polaris. O primeiro teste de 

lançamento foi perto do Cabo Canaveral, no estado da Flórida, em 20 de julho de 1960. 

Um total de cinco submarinos foi construído nessa classe. 

Havia também cinco submarinos da classe Ethan Allen, especificamente projetados 

para carregarem os mísseis Polaris. Esses submarinos eram maiores e mais silenciosos do 

que os seus predecessores, da classe George Washington. 
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Na classe seguinte, os tubos dos mísseis foram aumentados para acomodar os 

Polaris A3 recentemente desenvolvidos. Assim, essa classe pôde vir a transportar os 

mísseis Poseidon C3 e Trident C4. Foi também instalada a tecnologia utilizada na 

fabricação da classe Permit, tal como seu silêncio. O primeiro submarino dessa classe foi o 

USS Lafayette (SSBN 616), do qual a classe toma seu nome. Foram construídos nove 

submarinos da classe Lafayette (TOPPAN, 1995). 

A quarta geração de submarinos SSBN foi a classe Ohio, construída para navegar o 

mais silenciosamente possível. Com um comprimento de 170,7 metros e um deslocamento 

18.750 toneladas, é o maior submarino da Marinha dos E.U.A. Originalmente essa classe 

era para ser impulsionada pelo mesmo reator S5W da classe Lafayette, mas em seu lugar 

foi instalado um reator do tipo S8G. Este é um reator silencioso, ao operar com potência de 

220 MWt. O refrigerante circula através de convecção natural. Todos os submarinos da 

classe Ohio são equipados com 24 mísseis Trident C-4 ou mísseis Trident-II D-5. Os 

planos originais previam a construção de 20 submarinos dessa classe, mas devido ao 

acordo START II, somente 18 submarinos foram construídos. 

2.1.2-  SUBMARINOS NUCLEARES DO REINO UNIDO 

O desenvolvimento e a pesquisa em submarinos nucleares no Reino Unido 

começou em 1954, com um protótipo de reator em terra, chamado DS/MP, que foi 

terminado em Dounreay, na Escócia, em 1963.  

O primeiro submarino nuclear da Marinha Real do Reino Unido foi carregado com 

um reator americano do tipo S5W à água pressurizada. O reator foi instalado no submarino 

HMS Dreadnought, o qual foi lançado em 1963. Tal submarino é de uma classe bem 

parecida com a classe americana Skipjack. 

2.1.2.1-  Submarinos nucleares de ataque (SSN) 

A operação do reator DS/MP em Dounreay, e as experiências com o reator S5W, 

levaram ao desenvolvimento da primeira geração de reatores britânicos navais à água  

pressurizada, os PWR-1, com uma potência térmica de 70 MWt. Tal reator foi instalado na 

primeira geração de submarinos nucleares britânicos, a classe Valiant, sendo o primeiro 

instalado no HMS Valiant, que deu nome à classe. 
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A segunda geração de reatores PWR-1 foi instalada na classe Swiftsure, que entrou 

em serviço em 1973. Tal classe de submarinos tinha uma velocidade acima de 30 nós. 

Naquela época havia cinco submarinos dessa classe em operação. 

Uma terceira geração de reatores PWR-1 foi desenvolvida para prolongar a vida 

operacional dos núcleos dos reatores. O reator foi instalado na classe Trafalgar, que entrou 

em serviço no fim dos anos 70. Muito esforço foi despendido para reduzir o barulho dos 

submarinos dessa classe. A classe Trafalgar possui velocidade máxima de 32 nós, e 

existem sete submarinos desses em serviço militar. 

2.1.2.2-  Submarinos nucleares de míssil balístico (SSBN) 

Tomando como base a classe Valiant, a classe de submarinos Resolution foi 

desenvolvida para acomodar os mísseis balísticos Polaris. A classe Resolution foi operada 

com a primeira geração de reatores navais PWR-1. A Marinha Real Britânica encomendou 

quatro submarinos desse tipo em 1963 (ERIKSEN, 1990). 

Em 1976, um novo tipo de reator foi encomendado, de tal forma que aumentasse a 

margem de segurança, facilitando a operação e possuindo melhor potência de saída. Foi 

construído, em Dournreay, um protótipo em terra, o STF2, um novo tipo de reator, o PWR-

2, desenvolvido para gerar uma energia térmica de 130 MWt. Este reator foi utilizado pela 

primeira vez num submarino da classe Vanguard, que veio a substituir a classe Resolution 

de submarinos. Os submarinos de classe Vanguard são equipados com mísseis Trident. 

2.1.3-  SUBMARINOS NUCLEARES DA FRANÇA 

Ao contrário dos outros países, que primeiramente desenvolveram submarinos 

nucleares de ataque, os primeiros esforços da França foram direcionados na construção de 

um submarino de míssil balístico. O programa francês começou em 1959. Por volta de 

1964, havia um protótipo de reator em terra pronto em Cadarache, no sul da França. Um 

reator protótipo foi instalado primeiro na classe de submarinos de míssil balístico. Lançado 

em 1969, o Le Redoutable tinha uma velocidade máxima, submerso, de 25 nós. Um total 

de seis submarinos dessa classe foram construídos até 1984. A classe de submarinos Le 

Redoutable foi seguida pela classe Le Triomphant, impulsionada por um reator do tipo 

K15, com energia térmica de 150 MWt.  
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A primeira classe de submarinos franceses nucleares de ataque foi equipada com 

reatores de segunda geração. O primeiro submarino dessa classe foi o Le Rubis, que deu 

nome à classe. Com um comprimento de 72,1 metros e deslocamento de 2.670 toneladas, é 

o menor submarino nuclear do mundo. Os submarinos da classe Le Rubis têm velocidade 

máxima de 25 nós. Existem em operação seis submarinos dessa classe, incluindo o 

Amethyste e o Perle, que são projetos bastante melhorados. 

2.1.4-  SUBMARINOS NUCLEARES DA CHINA 

A China já construiu 7 submarinos nuicleares e tem, atualmente, um total de três 

submarinos nucleares em operação, sendo dois  submarinos de ataque e um submarino 

nuclear de míssil balístico. Os cinco submarinos de ataque são da classe Han, equipados 

com um reator à água pressurizada. Os submarinos são muito barulhentos, e têm 

velocidade máxima de 25 nós. A China tem unicamente uma classe de submarino de míssil 

balístico, denominada Xia, comparável ao submarino russo Yankee-II. A classe de 

submarinos Xia usa o mesmo tipo de reator que o submarino Han, e tem velocidade 

máxima de 25 nós. 

2.1 5-  SUBMARINOS NUCLEARES DA RÚSSIA 

A primeira geração de submarinos russos foi construída entre os anos de 1955 e 

1966; a segunda geração, entre 1963 e 1992; e a terceira geração, do período de 1976 até o 

presente. A construção do primeiro submarino da quarta geração começou em 1993. 

A potência dos submarinos russos pode variar de 10 MWt, para os menores, até 220 

MWt, para os reatores dos submarinos da quarta geração. A maioria dos submarinos russos 

usa dois reatores, porém os mais novos são equipados com um único reator. 

Dependendo do tipo do reator, o núcleo dele pode conter entre 248 e 252 elementos 

combustíveis. Um elemento combustível armazena dezenas de barras de combustível, que 

podem ser redondas ou achatadas. A barra de combustível achatada aumenta a área da 

superfície, para uma melhor eficiência térmica, e são mais comuns nas últimas gerações de 

reatores. 
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Estima-se que foram instalados 468 reatores navais em 258 submarinos e navios de 

serviço, sendo o combustível de 24 deles o U-235 enriquecido isotopicamente a 90%. A 

maioria dos reatores utiliza urânio enriquecido entre 21 e 45%. 

Um núcleo típico de um reator russo contém 315 kg de urânio, sendo que o nível de 

enriquecimento do combustível de urânio varia com projeto do reator. A primeira e 

segunda gerações dos reatores russos utilizam combustível enriquecido a 21% de U-235. A  

segunda geração de submarinos contém 250 kg de urânio, dos quais 50 kg são de U-235. 

A terceira geração de reatores tem núcleos com diferentes zonas de enriquecimento. 

Os elementos combustíveis da seção central do reator são enriquecidos a 21% de U-235, 

enquanto que os elementos combustíveis mais externos são enriquecidos a até 45% de U-

235. Essa terceira geração de submarinos russos contém  aproximadamente 115 kg de U-

235. 

2.1.5.1-  Primeira geração de reatores dos submarinos russos 

Em 1952, a construção do primeiro submarino nuclear precisou resolver uma  série 

de problemas de engenharia. Decidiu-se desenvolver um reator à água pressurizada para 

gerar potência para o submarino, e foi construído um pequeno reator. 

Contudo, sob o ponto de vista da segurança radiológica, os reatores tinham defeitos 

sérios, que resultaram em acidentes com graus variados de severidade. Durante o tempo de 

vida ativa da primeira geração de submarinos, aconteceram cinco acidentes, nos quais os 

reatores foram irreparavelmente avariados. 

A primeira geração de reator refrigerado a metal líquido foi a do submarino K-27, 

lançado ao mar em 1968. 

2.1.5.2-  Segunda geração reatores dos submarinos russos 

A segunda geração de submarinos russos incluiu as classes Yankee, Delta, Charlie e 

Victor, tendo sido desenvolvida e construída a partir de 1967. Foi desenvolvida com base 

na experiência anterior. Contudo, a consciência sobre a segurança radiológica ainda estava 

no início, na antiga União Soviética. Havia vazamentos na tubulação de transferência de 

calor. A experiência na primeira geração de reatores mostrou que o principal problema 
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operacional era o vazamento de água do circuito primário para o secundário, 

principalmente através dos geradores de vapor, mas também devido a vazamentos nas 

bombas e nos respectivos selos. 

Tais experiências formaram as bases para as alterações introduzidas na segunda 

geração de reatores. O volume e a distribuição do circuito primário e os diâmetros dos 

tubos usados nas conexões foram bastante reduzidos. Praticamente todas as tubulações 

foram colocadas com blindagem biológica nas partes não habitadas do submarino. 

Os sistemas de monitoração e os sistemas automáticos de controle também foram 

modificados consideravelmente. Os equipamentos de comando à distância tornaram-se 

mais comuns, e o sistema de corrente alternada foi substituído pelo de corrente contínua, 

utilizado na primeira geração, o que possibilitou diminuir o tamanho de parte dos 

equipamentos. 

Finalmente, o sistema gerador da turbina foi automatizado. Apesar das alterações, 

havia ainda problemas de segurança na operação dos  reatores nucleares. Um defeito 

básico era a má qualidade do equipamento utilizado no núcleo do reator, nos geradores de 

vapor e no equipamento automático. Os acidentes eram causados principalmente devido a 

rachaduras nos elementos combustíveis, com vazamento de  água do circuito primário para 

os outros circuitos, através dos geradores de vapor.  

Outro problema, não resolvido àquela altura, era a refrigeração do reator durante 

uma falha no fornecimento total de energia. Próximo ao final dos anos 70, cresceu a 

atenção aos itens de segurança. Surgiram as regulamentações para a segurança radiológica, 

e as normas gerais de segurança. 

2.1.5.3-  Terceira geração de reatores dos submarinos russos 

O desenvolvimento da terceira geração de reatores dos submarinos nucleares russos 

começou no início dos anos 70. Tais reatores equiparam as classes Typhoon, Oscar, Sierra 

e Akula. A intenção era minimizar a probabilidade de acidentes e de avarias. Foram 

desenvolvidos novos sistemas de segurança, especialmente para assegurar a refrigeração 

do núcleo do reator em situações de emergência. 
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Surgiram novos instrumentos e equipamentos de monitoração, que foram 

desenvolvidos a fim de minimizar e identificar os diferentes tipos de vazamentos das 

tubulações, a qualquer momento. 

Um novo sistema foi desenvolvido para proteger os vazamentos dos circuitos de 

refrigeração. Os sistemas antigos de tubulações foram substituídos por um só bloco, unindo 

o reator e o sistema de refrigeração. As dimensões das tubulações e de outros componentes 

puderam ser reduzidas, devido à melhor eficiência do sistema de refrigeração. 

Do ponto de vista da segurança, tais modificações resolveram muitos  problemas, 

uma vez que esse sistema permitiu uma circulação natural de refrigerante dentro do 

circuito primário, mesmo em alta potência, o que foi importante para manter o fluxo de 

refrigerante no interior do núcleo do reator, no evento de uma falha parcial ou total de 

potência. 

Os reatores foram equipados com um sistema de refrigeração que operava 

independentemente das baterias, e que dava partida automaticamente no caso de falta de 

potência. A blindagem e o sistema de controle foram também significativamente alterados. 

O equipamento de partida de emergência ganhou a possibilidade de controlar a condição 

do reator, em qualquer nível de potência, e foi instalado um mecanismo automático em 

algumas barras de controle para, em caso de falha de potência, descer para o seu nível mais 

baixo, parando completamente o reator. 

Foram introduzidos muitos outros melhoramentos técnicos, contribuindo para o 

aumento da segurança e tornando mais fácil localizar danos e implementar reparos. Os 

principais problemas de segurança da terceira geração de reatores estavam relacionados 

com os principais componentes, especialmente o núcleo do reator, e em como mantê-lo 

adequadamente resfriado durante a operação. 

2.1.5.4-  Quarta geração de reatores dos submarinos russos 

Até o momento nenhum submarino russo da quarta geração, classe  Severodvinsk, 

está em serviço. O reator para o primeiro submarino dessa classe foi terminado em 1995. 

Os reatores da quarta geração têm a forma de um bloco único, e são construídos de forma 

consistente com as exigências modernas de segurança radiológica. Devido a dificuldades 
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de acesso às partes mecânicas do reator, é necessário um equipamento de controle remoto 

durante a operação, manutenção e reparos. 

2.1.5.5-  Reatores refrigerados a metal líquido 

O reator refrigerado a metal líquido (AIFMV) é uma categoria especial de reatores 

nucleares de submarinos. A classe Alfa e o K-27, da classe ZhTS, são equipados com esse 

tipo de reator. O reator do K-27 foi gravemente avariado após uma tubulação no 

compartimento do reator ter sido contaminada por partículas de corrosão do metal líquido 

(uma mistura de bismuto e chumbo). Subseqüentemente, um dos reatores nucleares 

superaqueceu. Foi construída uma série de sete submarinos da classe Alfa. O primeiro da 

série teve muitos problemas e pequenos acidentes, sendo logo desativado e 

descomissionado no estaleiro naval de Severodvinsk. Os outros seis restantes, dessa classe, 

operaram por 10 anos. 

A vantagem do reator refrigerado a metal líquido está na sua dinâmica de 

proporcionar uma potência maior para o reator, que é mais compacto do que o tradicional à 

água pressurizada. O sistema elétrico principal foi projetado para operar em uma 

freqüência de 400 hertz, que por sua vez permitiu uma diminuição no tamanho de parte do 

equipamento do reator. Por outro lado, tornou mais complexa a operação do reator. 

O principal problema era que a mistura metálica solidificava-se caso a temperatura 

caísse abaixo de 1250C. Se isso ocorresse, o reator poderia ser danificado. No estaleiro 

havia uma sala especial com um boiler para fornecer vapor para os submarinos, de forma a 

evitar que o metal líquido se solidificasse, quando os reatores fossem desligados. Para 

evitar tal problema, os reatores dos submarinos usualmente eram mantidos funcionando em 

baixa potência. 

O alto grau de automatização era uma causa a mais dos problemas operacionais 

com esses submarinos. Apenas dois dos compartimentos eram habitáveis. Todos os 

sistemas e equipamentos eram controlados a partir de um painel de controle, no centro de 

comando. Uma vez que esses submarinos foram concebidos para serem compactos, a 

tripulação da classe Alfa era consideravelmente menor do que as dos outros tipos de 

submarinos russos, contendo 30 tripulantes, ao contrário de 100. 
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Apesar da ocorrência de dois acidentes com esses submarinos, eles são 

considerados mais seguros do que aqueles com reatores à água pressurizada. As razões 

estão relacionadas ao projeto do reator, às qualidades da refrigeração a metal líquido, que 

inclui um alto ponto de ebulição da mistura metálica (aproximadamente 1.680°C), com 

baixa pressão no circuito primário e muito pouca atividade de radionuclídeos emissores 

alfa com meia-vida longa no refrigerante. 

 A pressão imediatamente fora do circuito primário é mais elevada do que dentro do 

circuito, evitando a liberação de refrigerante radioativo. Os projetistas desse reator teriam 

então que resolver os problemas de congelamento e de descongelamento na mistura de 

metal líquido no núcleo, porém esses submarinos já não estão sendo construídos na Rússia. 

O único submarino desse tipo em operação é o K-123. 

2.1.6-  SUBMARINOS NUCLEARES QUE APORTARAM NO BRASIL 

 No período de 1993 a 2003, existem registros relativos a 13 visitas de submarinos 

nucleares a portos brasileiros, listados a seguir, nos Quadros 2.1 a 2.13. 

 

Quadro 2.1-  Visita do USS Pintado (SSN 672) 

Nome / Código USS Pintado SSN 672 -- 
Data 4 a 8 /11/1993 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Sturgeon -- -- 

Reator / Fabricante S5W Westinghouse -- 
Potência do reator 70 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Rio de Janeiro RJ  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 22o 52’ 42’’ S Longitude 043o 09’ 42’’W Profundidade 
15 - 20 m 

Terra mais próxima 900 m da Ilha das Cobras -- -- 
Área de “fundeio” 

de emergência Latitude 23o 01’ 00’’S Longitude 043o 08’ 46’’W Profundidade 
25 - 35 m 

Terra mais próxima 6 km da Ponta do Arpoador -- -- 
Tripulação 119 -- -- 
Dimensões Comprimento 89,0 m Boca 9,8 m Calado 9,5 m 

Deslocamento 4.640 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 11/11/1971 Estaleiro naval Mare Island, 
Vallejo, Califórnia -- 

Situação atual Alienado em 27/10/1998 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 
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Quadro 2.2-  Visita do USS Seahorse (SSN 669) 

Nome / Código USS Seahorse SSN 669 -- 
Data 14 a 17 /08/1994 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Sturgeon -- -- 

Reator / Fabricante S5W Westinghouse -- 
Potência do reator 70 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Salvador BA  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 12o 57,1’S  Longitude 038o 33,5’W  Profundidade 
16 - 40 m 

Terra mais próxima 1 km do Banco da Panela -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 13o 57,3’S  Longitude 038o 32,5’W  Profundidade 
20 - 25 m 

Terra mais próxima 3 km da Praia da Aratuba  Ilha de Itaparica -- 
Tripulação 136 -- -- 
Dimensões Comprimento 89,0 m Boca 9,8 m Calado 9,5 m 

Deslocamento 4.640 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 19/09/1969 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 01/03/1995 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 

 

Quadro 2.3-  Visita do USS Seahorse (SSN 669) 

Nome / Código USS Seahorse SSN 669 -- 
Data 21 a 24 /08/1994 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Sturgeon -- -- 

Reator / Fabricante S5W Westinghouse -- 
Potência do reator 70 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Rio de Janeiro RJ  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 22o 52’ 42’’ S  Longitude 043o 09’ 42’’W   Profundidade 
15 - 20 m 

Terra mais próxima 900 m da Ilha das Cobras -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 23o 01’ 00’’S  Longitude 043o 08’ 46’’W  Profundidade 
25 - 35 m 

Terra mais próxima 6 km da Ponta do Arpoador Ilha de Itaparica -- 
Tripulação 136 -- -- 
Dimensões Comprimento 89,0 m Boca 9,8 m Calado 9,5 m 

Deslocamento 4.640 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 19/09/1969 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 01/03/1995 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 
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Quadro 2.4-  Visita do USS Narwhal (SSN 671) 

Nome / Código USS Narwhal SSN 671 -- 
Data 21 a 24 /08/1994 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Narwhal -- -- 

Reator / Fabricante S5G Westinghouse -- 
Potência do reator 70 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Fortaleza CE  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 03o 40’.1 S  Longitude 038o 30’.0 W  Profundidade 
14 m 

Terra mais próxima 4.444,8 m Ponta Mucuripe -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 03o 35’.0 S  Longitude 038o 35’.0 W  Profundidade 
19 m 

Terra mais próxima 12,4 km da Praia de Icaraí -- -- 
Tripulação 146 -- -- 
Dimensões Comprimento 110,3 m Boca 10,1 m Calado 10,0 m 

Deslocamento 5.292 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 12/07/1969 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 1999 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 

 

 

Quadro 2.5-  Visita do USS Trepang  (SSN 674) 

Nome / Código USS Trepang SSN 674  
Data 10 a 14 /08/1995 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Sturgeon -- -- 

Reator / Fabricante S5W Westinghouse -- 
Potência do reator 70 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Rio de Janeiro RJ  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 22o 52’ 42’’ S  Longitude 043o 09’ 42’’W  Profundidade 
15 - 20 m 

Terra mais próxima 900 m da Ilha das Cobras -- -- 
Área de “fun deio”  

de emergência Latitude 23o 01’ 00’’S  Longitude 043o 08’ 46’’W  Profundidade 
25 - 35 m 

Terra mais próxima 6 km da Ponta do Arpoador -- -- 
Tripulação 140 -- -- 
Dimensões Comprimento 89,0 m Boca 9,7 m Calado 10,4 m 

Deslocamento 4.640 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 14/08/1970 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 07/04/2000 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 

 

 



 20 

Quadro 2.6-  Visita do USS Trepang  (SSN 674) 

Nome / Código USS Trepang SSN 674  
Data 18 a 21 /11/1995 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Sturgeon -- -- 

Reator / Fabricante S5W Westinghouse -- 
Potência do reator 70 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Salvador BA  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 12o 57’ 12’’ S  Longitude 038o 32’ 38’’W  Profundidade 
16 - 40 m 

Terra mais próxima 1 km do Banco da Panela -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 13o02.4’S  Longitude 038o 36,2’W  Profundidade 
20 - 25 m 

Terra mais próxima 3 km Praia da Aratuba Ilha de Itaparica -- 
Tripulação 140 -- -- 
Dimensões Comprimento 89,0 m Boca 9,7 m Calado 10,4 m 

Deslocamento 4.640 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 14/08/1970 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 07/04/2000 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 

 

 

Quadro 2.7-  Visita do USS Narwhal (SSN 671) 

Nome / Código USS Narwhal SSN 671  
Data 08 a 10 /08/1996 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Los Angeles -- -- 

Reator / Fabricante S5G Westinghouse -- 
Potência do reator 70 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Salvador BA  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 12o 57’ 12’’ S  Longitude 038o 32’ 38’’W  Profundidade 
16 - 40 m 

Terra mais próxima 1 km do Banco da Panela -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 13o 57,3’S  Longitude 038o 32,5’W  Profundidade 
20 - 25 m 

Terra mais próxima 3 km da Praia da Aratuba Ilha de Itaparica -- 
Tripulação 146 -- -- 
Dimensões Comprimento  110,3 m Boca 10,1 m Calado 10,0 m 

Deslocamento 5.292 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 12/07/1969 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 1999 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 
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Quadro 2.8-  Visita do USS Narwhal (SSN 671) 

Nome / Código USS Narwhal SSN 671  
Data 16 a 18 /08/1996 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Los Angeles -- -- 

Reator / Fabricante S5G Westinghouse -- 
Potência do reator 70 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Salvador BA  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 12o 57’ 12’’ S  Longitude 038o 32’ 38’’W  Profundidade 
16 - 40 m 

Terra mais próxima 1 km do Banco da Panela -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 13o 02’ 24’’S  Longitude 038o 36’ 12’’W  Profundidade 
20 - 25 m 

Terra mais próxima 3 km da Praia da Aratuba Ilha de Itaparica -- 
Tripulação 146 -- -- 
Dimensões Comprimento  110,3 m Boca 10,1 m Calado 10,0 m 

Deslocamento 5.292 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 12/07/1969 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 1999 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 

 

 

Quadro 2.9-  Visita do USS Boston (SSN 703) 

Nome / Código USS Boston SSN 703  
Data 02 a 05 /08/1998 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Los Angeles -- -- 

Reator / Fabricante S6G Westinghouse -- 
Potência do reator 130 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Fortaleza CE  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 03o 40’.1S  Longitude 038o 30’.0W  Profundidade 
14 m 

Terra mais próxima 4,4 km Ponta de Mucuripe -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 03o 35’.0S  Longitude 038o 35’.0W  Profundidade 
19 m 

Terra mais próxima 12,4 km da Praia de Icaraí -- -- 
Tripulação 146 -- -- 
Dimensões Comprimento  110,3 m Boca 10,1 m Calado 10,0 m 

Deslocamento 6.927 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 30/01/1982 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 19/11/1999 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 

 

 



 22 

Quadro 2.10-  Visita do USS Boston (SSN 703) 

Nome / Código USS Boston SSN 703  
Data 12 a 18 /08/1998 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Los Angeles -- -- 

Reator / Fabricante S6G Westinghouse -- 
Potência do reator 130 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Rio de Janeiro RJ  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 22o 52’ 42’’ S  Longitude 043o 09’ 42’’W  Profundidade 
15 - 20 m 

Terra mais próxima 900 m da Ilha das Cobras -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 23o 01’ 00’’S  Longitude 043o 08’ 46’’W  Profundidade 
25 - 35 m 

Terra mais próxima 6 km da Ponta do Arpoador -- -- 
Tripulação 146 -- -- 
Dimensões Comprimento  110,3 m Boca 10,1 m Calado 10,0 m 

Deslocamento 6.927 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 30/01/1982 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 19/11/1999 Estaleiro naval Puget Sound, 
Bremerton, Washington -- 

 

 

Quadro 2.11-  Visita do USS City of Corpus Christi (SSN 705) 

Nome / Código USS City of Corpus Christi SSN 705  
Data 03 a 11 /10/1999 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Los Angeles -- -- 

Reator / Fabricante S6G Westinghouse -- 
Potência do reator 130 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Rio de Janeiro RJ  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 22o 52’ 42’’ S  Longitude 043o 09’ 42’’W  Profundidade 
15 - 20 m 

Terra mais próxima 900 m da Ilha das Cobras -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 23o 01’ 00’’S  Longitude 043o 08’ 46’’W  Profundidade 
25 - 35 m 

Terra mais próxima 6 km da Ponta do Arpoador -- -- 
Tripulação 146 -- -- 
Dimensões Comprimento  110,3 m Boca 10,1 m Calado 10,0 m 

Deslocamento 6.927 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 08/01/1983 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 19/11/1999 Em operação -- 
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Quadro 2.12-  Visita do USS City of Corpus Christi (SSN 705) 

Nome / Código USS City of Corpus Christi SSN 705  
Data 21 a 25 /10/1999 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Los Angeles -- -- 

Reator / Fabricante S6G Westinghouse -- 
Potência do reator 130 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Salvador BA  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 12o 57’ 12’’S  Longitude 038o 32’ 38’’W  Profundidade 
16 - 40 m 

Terra mais próxima 1 km do Banco da Panela -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 13o 02’ 24’’S  Longitude 038o 36’ 12’’W  Profundidade 
20 - 25 m 

Terra mais próxima 3 km da Praia da Aratuba Ilha de Itaparica -- 
Tripulação 146 -- -- 
Dimensões Comprimento  110,3 m Boca 10,1 m Calado 10,0 m 

Deslocamento 6.927 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 08/01/1983 Estaleiro naval de Groton, 
Connecticut -- 

Situação atual Alienado em 19/11/1999 Em operação -- 

 

 

 

Quadro 2.13-  Visita do USS Montpelier (SSN 765) 

Nome / Código USS Montpelier SSN 765  
Data 26 a 31 /10/2000 -- -- 

Nacionalidade Norte-americana -- -- 
Classe Los Angeles -- -- 

Reator / Fabricante S6G Westinghouse -- 
Potência do reator 130 Mwatt -- -- 

Cidade visitada / UF Rio de Janeiro RJ  
Área de “fundeio” 

normal Latitude 22o 52’ 4 2’’ S  Longitude 043o 09’ 42’’W  Profundidade 
15 - 20 m 

Terra mais próxima 900 m da Ilha das Cobras -- -- 
Área de “fundeio”  

de emergência Latitude 23o 01’ 00’’S  Longitude 043o 08’ 46’’W  Profundidade 
25 - 35 m 

Terra mais próxima 6 km da Ponta do Arpoador -- -- 
Tripulação 106 -- -- 
Dimensões Comprimento  110,3 m Boca 10,1 m Calado 10,0 m 

Deslocamento 6.927 toneladas -- -- 

Comissionamento / Local 13/03/1993 Estaleiro naval de 
Newport News, Virgínia -- 

Situação atual Alienado em 19/11/1999 Em operação -- 
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2.1.7-  DESCRIÇÃO GERAL DE UM SUBMARINO MOVIDO A PROPULSÃO 

NUCLEAR 

Na Figura 2.1 são apresentados esquemas de submarinos movidos a propulsão 

nuclear. A Figura superior apresenta um corte no casco de um submarino nuclear; a Figura 

central representa o reator, o circuito primário e a turbina; e a Figura inferior mostra o 

submarino com todos os seus sistemas internos. 

2.1.8-  PROCESSO DE FORMAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS PRODUTOS DE  FISSÃO 

DO REATOR DO SUBMARINO NUCLEAR 

O combustível mais usual em reatores de submarinos nucleares é composto de 

urânio-235 enriquecido até 97,3%. Em um reator tipo PWR, produtos de fissão são 

formados quando o 235U é fissionado, sendo dividido em dois núcleos mais leves. Os 

isótopos produzidos na reação de fissão normalmente são radioativos e emitem, 

principalmente, radiação β e γ, como parte de sua transformação para isótopos estáveis. Os 

produtos de fissão formados no combustível permanecem aprisionados dentro do 

combustível, durante condições normais de operação. 

No líquido do circuito primário costuma haver pequenas quantidades de produtos 

de ativação, principalmente trício, e traços isótopos de Co, Fe e Mn,  provenientes de 

corrosão do material estrutural do reator e dos elementos combustíveis (LAMARSH, 

1983). 

A elevação de temperatura durante um acidente severo pode levar à ruptura da 

barreira primária, isto é, do revestimento das varetas de combustível, levando à 

contaminação do refrigerante primário por produtos de fissão. Se ocorrer o rompimento da 

barreira secundária, relativa à tubulação do circuito primário, pode haver liberação de 

refrigerante para dentro da contenção do compartimento do reator. Se houver ainda falha 

na contenção, os produtos de fissão podem ser liberados para dentro do casco do 

submarino. 
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Figura 2.1 Esquemas das partes internas de um submarino nuclear. A figura superior apresenta um 
corte no casco de um submarino nuclear; a figura central representa o reator, o circuito primário e a 
turbina; e a figura inferior mostra o submarino com todos os seus sistemas internos. 
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2.1.9-  ENRIQUECIMENTO ISOTÓPICO (GUIMARÃES, 1999) 

 O urânio no estado natural é uma mistura de três isótopos: U-238 (99,29%), U-235 

(0,71%) e U-234 (traços). A operação de enriquecimento consiste em elevar a parcela do 

U-235 até porcentagens superiores à natural. 

 Na etapa de enriquecimento, o UF6 sólido é sublimado e injetado, sob a forma 

gasosa, em conjuntos de máquinas de separação isotópica, ligadas em determinados 

arranjos, em série ou em paralelo, que formam as chamadas “cascatas”, const ituintes das 

usinas de enriquecimento. 

Ao longo do escoamento em direção à parte “alta”da cascata, o teor do isótopo de 

urânio de massa atômica 235 (U-235), presente no UF6 natural (0,71%), é aumentado 

(enriquecido) para um valor superior (>20%), adequado à “queima” em reatores de 

propulsão naval. O produto do UF6 enriquecido é então extraído, condicionado, 

dessublimado e remetido para a etapa seguinte de reconversão. 

Ao longo do escoamento em direção à parte “baixa”da cascata (extração do rejeito), 

o teor do isótopo de urânio de massa atômica 235 (U-235), presente no UF6 natural, é 

reduzido (empobrecido) para um valor inferior (0,2-0,3%). 

O rejeito (UF6 empobrecido) é então extraído dessa região, condicionado, 

dessublimado e armazenado de forma segura. Para reduzir o volume dos rejeitos 

armazenados, pode-se converter o UF6 empobrecido em diuranato de amônia (DUA). 

Os dois tipos clássicos de máquinas de separação isotópica empregadas para o 

enriquecimento de urânio em escala industrial são os difusores gasosos e as 

ultracentrífugas. O princípio de funcionamento de ambos baseia-se na diferença de 

densidade (peso atômico) dos dois isótopos naturais (U-238 e U-235). 

Em um difusor, as moléculas mais leves atravessam em maior número uma barreira 

porosa (pó de Al3O3 ou Ni sinterizado), cujo diâmetro dos poros é muito pequeno em 

relação ao livre percurso médio das moléculas do gás. Isso faz com que a concentração de 

U-235 na região posterior à barreira seja maior do que na região anterior. 
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A ultracentrifugação, como o nome indica, é baseada na diferença de pressão 

parcial entre as moléculas de UF6 contendo U-235 e U-238, provocada pela força 

centrífuga dentro de um cilindro girando a velocidades muito elevadas (>50.000 rpm). O 

gás mais pesado (teor de U-235 reduzido) concentra-se na periferia; o gás mais leve (teor 

de U-235 aumentado), no centro do cilindro. Repete-se várias vezes a operação dentro de 

uma mesma máquina, por meio de uma circulação interna em contra-corrente. O consumo 

de energia elétrica de uma cascata de centrifugação é cerca de 10 vezes inferior ao de uma 

cascata de difusão equivalente, mas o custo inicial do investimento tende a ser superior. O 

coeficiente de separação unitário (medido em termos de unidades de trabalho separativo – 

UTS) é muito superior ao dos difusores, o que implica menor número de estágios em série 

na cascata. Por outro lado, a vazão em cada máquina é pequena, o que implica um número 

maior de máquinas em paralelo. Isso torna as cascatas de centrifugação especialmente bem 

adaptadas para produções pequenas, com custos de investimento reduzidos. 

Pode-se hoje afirmar que a difusão gasosa é uma tecnologia que está se tornando 

obsoleta. Os desenvolvimentos industriais modernos estão voltados para a centrifugação. 

Em escala experimental, existem novas tecnologias baseadas no emprego de lasers que, 

entretanto, têm ainda um longo caminho para atingir a maturidade industrial. 

2.1.10-  PRINCIPAIS TIPOS DE ACIDENTES EM SUBMARINOS NUCLEARES 

Os principais acidentes citados na literatura, que podem levar à liberação de 

material radioativo para fora do ambiente do reator, estão relacionados à ocorrência de 

danos ao núcleo do reator, perda de refrigerante (LOCA − “ loss-of-coolant accident”) e 

perda da integridade da contenção (ROCHEDO, 1979). 

(a) Acidente de dano no núcleo do reator: Acontece quando há danos e rupturas nos  

revestimentos de zircônio das varas de combustível. Levam a uma liberação de produtos de 

fissão para o circuito primário. Se não há ruptura no circuito primário do reator, é um 

acidente cuja liberação é contida dentro do circuito primário do reator. 

(b) Acidente de perda de refrigerante: Acontece quando há uma ruptura no circuito 

primário. Ocorre a liberação do refrigerante primário para o compartimento do reator. 

Normalmente esse é o acidente base de projeto para reatores do tipo PWR, cujo sistema é 

projetado para que a contenção do reator permaneça intacta caso ocorra o acidente. A 
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chance desse tipo de acidente é 1 em 10.000 anos de reator. A severidade dependerá da 

localização e da dimensão da ruptura, bem como da ocorrência de falha da integridade dos 

elementos combustíveis. 

(c) Acidente de ruptura da contenção: Em condições mais severas, como por exemplo 

falhas nos sistemas de segurança projetados para refrigerar o núcleo ou na contenção, pode 

haver falha da contenção, com a conseqüente liberação do refrigerante primário para outros 

compartimentos do submarino. O casco do submarino é uma barreira extra entre o reator e 

o ambiente. Realmente, os produtos de fissão liberados do compartimento do reator devem 

ainda viajar através de um labirinto de paredes separadoras, e de conveses, para que 

alcancem o ambiente pela abertura no casco.  Portanto, o casco é uma contenção 

secundária. Assim, espera-se que somente uma pequena fração dos produtos de fissão 

alcance a atmosfera, se as barreiras de engenharia não forem comprometidas. Caso 

contrário, uma grande quantidade de produtos de fissão poderia ser liberada para a 

atmosfera e para o meio aquático, com possibilidade de exposição dos  tripulantes e de 

indivíduos do público em geral.  

Algumas unidades navais, tais como porta-aviões nucleares, podem possuir até oito 

reatores nucleares. O reator de um submarino pode conter, em média, 200 kg de 235U, 

enriquecido a 97,3 %. Nesses reatores, o total de material liberado pode chegar a 1,85 x 

1017 Bq, e mais 8,1 x 1016 Bq de gases nobres, como foi o caso no acidente de falha da 

contenção ocorrido no submarino russo da classe Victor, na Baía de Chazhma, em 1985. 

Durante um acidente de perda de refrigerante, pode haver uma série de explosões, 

uma das quais pode romper a contenção, podendo haver liberação de até 100% do iodo, 

césio e gases nobres contidos no reator, bem como de outros radionuclídeos, em 

proporções menores, segundo relato do acidente ocorrido no submarino inglês Trident da 

classe Valiant (SCOTTISH, 2004). 

A maior parte dos acidentes ocorridos com submarinos nucleares não envolveu 

acidentes nucleares ou radiológicos. Como conseqüências de acidentes e grandes danos, 

existem seis submarinos nucleares no fundo do oceano: dois americanos (USS Thresher e 

USS Scorpion) e quatro soviéticos (K-8, K-219, K-278 Komsomolets e K-27). 
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Um acidente no reator do submarino pode ser resultado de causas internas, tais 

como falha do sistema de controle, falta de refrigeração do combustível, ou de causas 

externas, tais como colisões, encalhamento e outras. 

A liberação acidental de radioatividade para o meio ambiente necessita de ruptura 

da blindagem do elemento combustível, do circuito primário do reator e da contenção. 

Entretanto, um certo número de fatores limitará o efeito das conseqüências de um acidente 

no submarino. Os reatores são protegidos e possuem blindagens ao redor da contenção. 

Além disso, o casco atuará como uma contenção adicional de segurança. 

Geralmente os submarinos soviéticos possuem dois cascos, o que significa uma 

blindagem extra do reator, bem como os torna mais resistente à colisão. 

Um incêndio no combustível de um foguete pode levar a temperaturas 

extremamente altas, e destruir partes dos sistemas do reator. Muitos acidentes em 

submarinos ocorreram tendo um incêndio como início. Porém, nenhum acidente resultou 

em emissão radioativa significante, o que dá uma indicação de que os sistemas do reator 

são relativamente seguros. 

Uma outra questão é se o reator pode tornar-se crítico, após ter sido desligado por 

um período curto ou longo de tempo. Isso pode ocorrer, por exemplo, se as barras de 

controle corroeram-se, não garantindo a reatividade no mesmo grau como antes. 

 Até o momento não foi possível obter-se informações claras relacionadas às 

liberações rotineiras e acidentais em reatores de submarinos nucleares. Tais informações 

são consideradas “confidenciais” pelos países proprietários dos submarinos, e não são 

facilmente encontradas na literatura. 

2.1.11-  ACIDENTES OCORRIDOS COM SUBMARINOS NUCLEARES 

2.1.11.1-  Acidentes com submarinos russos (OELGAARD, 1993) 

Desde o ano de 1961 aconteceram acidentes e incidentes envolvendo submarinos 

nucleares soviéticos ou russos. A maioria dos acidentes sérios tem sido causada por 

incêndios, os quais resultam no afundamento do submarino, ou em dano sério ao reator 
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nuclear, seguido de superaquecimento do núcleo, por perda de refrigeração, ou devido a 

inúmeros incidentes menores. 

2.1.11.2-  Submarinos russos afundados 

Existem quatro submarinos nucleares russos no fundo do oceano, em conseqüência 

de acidentes: (OELGAARD, 2001) 

• K-8, em 8 de abril de 1970, na Baía de Biscaya, a uma profundidade de 4.680 metros, 

após um início de incêndio; 

• K-219, em outubro 1986. O submarino nuclear estratégico K-219, da classe Yankee, 

afundou ao norte do oceano Atlântico, próximo às Ilhas Bermudas, após uma explosão 

em um dos tubos de míssil. O submarino possuía dois reatores nucleares, e estava 

carregado com 16 mísseis nucleares; 

• K-278 Komsomolets, em abril de 1989, no mar da Noruega. O submarino tinha um 

reator e duas ogivas nucleares a bordo. Afundou a uma profundidade de 1.685 metros, 

próximo à Ilha Spitzbergen Medvezhy, também após um início de incêndio; 

• K-159, afundado em 30 de agosto de 2003 no Mar de Barents, próximo à Base Naval 

de Murmansk, a cerca de 240 metros de profundidade. 

Os três primeiros submarinos citados acima afundaram como resultado de 

acidentes. Mesmo com as diferenças em data e em localização, todos os acidentes com os 

submarinos soviéticos seguiram um modelo parecido (MORMUL, 1995), cujas principais 

características são: 

• Incêndio enquanto submerso, quando do retorno de operação de patrulha; 

• Perda de potência quando da subida para a superfície; 

• Perda de contato com o exterior; 

• Penetração de água salgada dentro do submarino; 

• Perda dos postos de comando de controle de todos os sistemas essenciais do 

submarino; 

• Perda de flutuação e de estabilidade de mergulho; 

• Emborcação e afundamento. 
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Em todos os submarinos soviéticos que afundaram, o mecanismo de desligamento 

do reator foi acionado. Para segurança extra, as varas de controle foram baixadas 

manualmente, operação esta de grande risco radiológico para a tripulação (OELGAARD, 

1994). 

Além dos acidentes acima citados, em 12 de agosto de 2000 o submarino Kursk, da 

classe Oscar II, afundou a 108 m de profundidade no Mar de Barents, no norte da Rússia, 

após uma explosão. O Kursk foi içado do fundo do mar com seus dois reatores, no dia 8 de 

outubro. Em outubro de 2001, o submarino chegou ao dique seco da Base Naval de 

Murmansk. Os reatores não sofreram danos (OELGAARD, 2001).  

Existem ainda outros três afundamentos não confirmados pelas autoridades russas, 

dois no Oceano Atlântico (em 1958 e em 1979), e um no Oceano Pacífico, próximo à 

Península da Kamchatka, em 1983 (LEWIS e HUGRON, 1999). 

2.1.11.3-  Acidentes nucleares nos submarinos russos 

(a) K-19:  Foi o primeiro acidente nuclear ocorrido em um submarino russo. O K-19 era da 

classe Hotel, com míssil balístico. Em 4 de julho de 1961, durante exercícios no Atlântico 

Norte, houve um vazamento em uma parte inacessível do circuito primário do reator do 

submarino, localizado num tubo que regulava a pressão do circuito primário. O vazamento 

causou uma queda repentina da pressão, que desligou os sistemas de emergência do reator. 

Para evitar o superaquecimento do reator, o calor excessivo teve de ser removido, 

circulando continuamente o refrigerante através do reator. Não havia sistema de 

refrigeração auxiliar do circuito primário, e foi feito um sistema improvisado para fornecer 

refrigeração ao reator, controlando assim o vazamento do circuito primário, mas 

envolvendo a exposição significativa de membros da tripulação. 

Toda a tripulação foi exposta à radiação, liberada sob a forma de gases e vapores, e 

oito homens morreram de doença aguda da radiação, tendo recebido doses de 50 a 60 Sv. 

A tripulação foi evacuada para um submarino auxiliar a diesel, e o K-19 retornou à base na 

Península Kola. 
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(b) K-11:  O segundo acidente nuclear ocorreu em fevereiro de 1965, a bordo desse 

submarino da classe November. O submarino havia ido para a doca naval de Severodvinsk, 

onde começara o trabalho para a remoção do núcleo do reator. Em 6 de fevereiro a tampa 

do reator foi solta. No dia seguinte, a tampa foi levantada, sem que primeiramente 

houvessem prendido as barras de controle. 

Houve liberação de vapor radioativo, e todo o pessoal foi evacuado. Nenhum 

trabalho foi realizado no submarino no decurso de cinco dias, enquanto especialistas 

tentavam descobrir a razão do problema. Os procedimentos errados foram refeitos, e foi 

tentado um novo levantamento da tampa do reator no dia 12 de fevereiro. Uma vez mais, 

as varas de controle não estavam firmes e, quando a tampa do reator foi levantada, houve 

liberação de vapor, iniciando-se um incêndio. Não há dados sobre o nível de contaminação 

radioativa nem sobre a exposição do pessoal à radiação. 

(c) K-27:  Durante exercícios de navegação, o reator nuclear operava com potência 

reduzida. Porém, a potência começou a cair inexplicavelmente, de forma repentina. A 

tripulação tentou restaurar os níveis de potência. Simultaneamente, a radiação gama no 

compartimento do reator aumentou para 150 R h-1. Gases radioativos foram liberados no 

compartimento do reator, vindos do tanque de armazenamento de segurança. A radiação 

aumentou a bordo do submarino. O reator foi desligado, e aproximadamente 20% dos 

elementos combustíveis foram danificados. O incidente foi causado por problemas na 

refrigeração do núcleo do reator. O submarino afundou no Mar de Kara, em 1981. 

(d) K-140:  Em agosto de 1968, durante uma parada para reparos na doca naval de 

Severodvinsk, ocorreu um aumento descontrolado da potência do reator. Um dos reatores 

deu partida automaticamente, quando as barras de controle foram levantadas para uma 

posição mais alta. A partida automática do reator foi causada pela instalação incorreta de 

cabos elétricos das barras de controle, e por erro do operador. 

(e) K-429:  Em 1970, este submarino da classe Charlie estava nas docas de Krasnoe 

Sormovo, na cidade de Nizhny Novgorod, quando houve uma partida descontrolada no 

reator do submarino. Houve fogo e liberação de radioatividade. 

(f) K-222:  Em setembro de 1980, durante uma parada no estaleiro em Severodvinsk, para 

uma inspeção no reator do submarino, o pessoal do estaleiro não seguiu as instruções e 
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procedimentos corretos. Foi dada potência através dos mecanismos das barras de 

segurança, sem que os controles estivessem conectados. Seguiu-se uma falha no 

equipamento automático, e houve aumento descontrolado da potência, com subseqüente 

partida do reator. O núcleo de reator foi danificado. 

(g) Submarino da classe Echo-I:  No dia 21 de agosto de 1980, esse submarino sofreu um 

vazamento de radioatividade do reator, seguindo-se um incêndio, enquanto navegava na 

costa do Japão. A tripulação foi reunida no convés e vestiu os equipamentos de proteção 

individuais contra gases radioativos. 

(h) K-123:  Em 8 de agosto de 1982, enquanto navegava em missão no Mar de Barents, 

houve uma liberação do refrigerante de metal líquido do reator desse submarino da classe 

Alfa. O acidente foi causado por um vazamento no gerador de vapor. Aproximadamente 

duas toneladas de mistura metálica vazaram dentro do compartimento do reator, que foi 

severamente danificado. Foram gastos nove anos para o reparo do submarino. 

(i) K-314:  No dia 10 de agosto de 1985, esse submarino da classe Victor-I estava na Baía 

de Chazhma, fora das docas da Base Naval de Vladivostok. O reator tornou-se crítico 

durante as operações de recarga, porque as barras de controle foram incorretamente 

removidas, quando a tampa do reator foi levantada. Aconteceu uma explosão levando à 

liberação de grandes quantidades de radioatividade, contaminando uma área de 6 km2 na 

Península de Shotovo e no mar fora das docas. O compartimento danificado do reator 

ainda está com o respectivo combustível nuclear. 

(j) K-431: Em dezembro de 1985, o reator desse submarino da classe Eco-II superaqueceu, 

enquanto voltava para a base de Vladivostok. O submarino encontra-se atualmente no 

dique seco da base naval em Pavlovsk. 

(k) K-192 (antes K-131):  Em  junho de 1989, no caminho de retorno para a base em 

Gadzhievo, na Península de Kola, esse submarino da classe Echo-II sofreu um acidente, 

envolvendo um dos dois reatores de bordo. No momento do acidente, o submarino estava 

no Mar da Noruega, aproximadamente a 100 km a noroeste (NW) de Senja, e a 350 km ao 

sul da Ilha de Bear. Foi descoberto um vazamento no circuito primário, e o submarino veio 

à superfície imediatamente. Por causa do vazamento, os níveis de refrigeração do circuito 

primário caíram. O reator não foi desligado imediatamente. O vazamento de água 
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contaminada foi desviado para o mar, mas não há informação sobre o nível de atividade 

resultante na água ou sedimentos. Quando o suprimento de água potável do submarino 

esgotou-se, uma mangueira foi conectada ao navio Konstantin Yuon, para suprir água de 

refrigeração para o reator. (NIELSEN, 1995) 

Posteriormente o reator foi fechado, e o submarino continuou navegando com seu 

motores a diesel, próximo à costa de Finnmark, até a Península de Kola. 

O K-192 permaneceu no dique seco daquela base até 1994, quando foi levado  para 

o estaleiro naval de Shkval. Foi bombeado ar comprimido para dentro do casco dele, para 

manter a flutuação. Os elementos combustíveis danificados do reator não puderam ser 

removidos pelos padrões normais. (OELGAARD, 1994) 

(l) K-8:  Em outubro de 1960, esse submarino da classe November fazia exercício no Mar 

de Barents, quando houve um vazamento em um dos geradores de vapor e em uma 

tubulação de carga do condensador. O equipamento de bloqueio desses vazamentos falhou, 

e a tripulação iniciou o trabalho de interromper os vazamentos. Eles montaram um sistema 

provisório de fornecimento de água para o reator, para assegurar a refrigeração e, com isso, 

evitar o risco de derretimento do núcleo. O vazamento de grandes quantidades de gases 

radioativos contaminou o submarino. A atividade dos gases não pôde ser determinada, 

devido a um defeito na instrumentação. Três tripulantes sofreram danos devido à radiação, 

pois foram expostos a doses de até 1,8 e 2 Sv. 

São também citados na literatura cerca de 15 acidentes com liberação de material 

radioativo para o meio ambiente, envolvendo os submarinos listados no Quadro 2.14. 

2.1.11.4-  Submarinos americanos afundados 

Existem dois submarinos americanos afundados em oceanos. O US SSN Thresher 

afundou aproximadamente a 160 km a leste do Cabo Cod, nas coordenadas 41o43'N e 

64o57'W. O submarino foi esmagado pela pressão da água, e encontra-se dividido em seis 

partes, a uma profundidade de 2.600 metros.  
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Quadro 2.14-  Acidentes em reatores nucleares soviéticos com a possível liberação 
de material radioativo para o meio ambiente. 

 
Submarino Ano Ocorrência 

K-386 1976 Ruptura do condensador principal (dois óbitos) 
TK-208 1986/87 Vazamento na unidade de purificação 
K-279 1984 
K-447 1985 
K-508 1984 
K-208 1985 
K-210 1984 
K-216 1984 
K-316 1987 

Vazamento no gerador de vapor 

K-462 1984/86 
K-38 1984/86 
K-37 1984/86 
K-371 1986 

Vazamento crítico do circuito primário 

K-367 1985 Ruptura do controle automático 
 
 

Foram feitas monitorações da área em 1965, 1977, 1983 e em 1986. Nenhuma 

amostra coletada apresentou produtos de fissão e urânio acima dos níveis da radiação de 

fundo natural (background). As amostras dos sedimentos originados devido à corrosão dos 

componentes ativados do circuito primário indicaram baixas concentrações de 

radioatividade, de cerca de 12 Bq/kg de 60Co (OELGGARD, 1993). A concentração 

máxima encontrada foi de 12,2 Bq/kg. Não foi detectado 60Co em amostras de peixe ou de 

qualquer outra espécie marinha coletada na área. 

O USS Scorpion, submarino de ataque da classe Skipjack, afundou em 22 de maio 

de 1968, aproximadamente a 650 km a sudoeste (SW) do arquipélago de Açores, a uma 

profundidade de 3.600 metros. Além do reator nuclear, havia também a bordo dois 

torpedos com ogivas nucleares.  

A área do acidente foi monitorada nos anos de 1968, 1979 e 1986, mas nenhuma 

amostra coletada na área indicou evidência de liberação de radioatividade do combustível 

do reator. Somente baixas concentrações de 60Co e produtos de corrosão do circuito 

primário do reator foram detectados em amostras de sedimentos. A concentração máxima 

de 60Co medida foi 46 Bq/kg. Não foi detectado 60Co em amostras de peixes ou em outras 

espécies marinhas locais. 
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2.2-  TERMO-FONTE DE LIBERAÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE    

2.2.1-  INVENTÁRIO DE PRODUTOS DE FISSÃO NO NÚCLEO 

O inventário dos produtos de fissão do núcleo do reator de um submarino nuclear 

pode ser determinado pelo histórico da potência operacional do reator, o qual, por sua vez, 

depende da quantidade inicial de 235U. Durante a operação do reator, o inventário dos 

isótopos de meia-vida curta atinge um valor de saturação, o qual depende das meias-vidas 

desses isótopos. 

O inventário dos produtos de fissão do urânio-235 em uma usina nuclear 

convencional, de 100 MWt, operada à potência total, por 600 dias, é apresentada na Tabela 

2.3 (WETHE, 1992). Na referida Tabela foram eliminados os produtos de fissão com 

meias-vidas de horas, ou tempos mais curtos. 

 
Tabela 2.3-  Inventário de produtos de fissão em reator de 100 MWt (WETHE, 1992). 

 

Produtos de fissão Meia-vida Acúmulo de atividade (105 TBq) 

Gases nobres   
 Criptônio-85 10,6 a 0,096 
 Xenônio-133 5,28 d 2,07 
Halogêneos   
 Iodo-131 8,05 d 0,97 
 Iodo-132 0,1 d 1,50 
 Iodo-133 21 h 2,16 
 Iodo-135 6,7 h 1,91 
Metais alcalinos   
 Césio-134 2,05 a 1,11 
 Césio-136 13 d 0,002 
 Césio-137 30 a 0,0724 
Metais alcalinos terrosos   
 Estrôncio-89 51 d 1,50 
  Estrôncio-90 28 a 0,0724 

Os elementos transurânicos não estão presentes no combustível altamente 

enriquecido. Não foram encontradas informações relacionadas à liberação de rotina a partir 

de reatores de submarinos nucleares. 
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Os nêutrons excedentes do processo em cadeia no núcleo são absorvidos nos 

principais componentes do reator, que são a estrutura de suporte do núcleo, o tanque de 

pressão e a blindagem. Tais componentes tornam-se radioativos. Os produtos de corrosão, 

no sistema primário e nas superfícies do combustível, são também radioativos. Na Tabela 

2.4 são apresentados cálculos feitos pelo British National Radiological Protection Board − 

BNRPB (WETHE, 1992), sobre o nível de atividade dos componentes sólidos e das 

incrustações, para um submarino genérico, após um ano de desligamento. 

 
Tabela 2.4-  Atividade acumulada nos componentes sólidos e incrustações no circuito primário de 

reator de submarino desligado, após um ano de desligamento (WETHE, 1992). 
Atividade (Bq) 

Radionuclídeo Meia-vida 
(anos) Componentes do 

reator 
Incrustações no 

circuito primário 

Carbono-14 5730 4,23x1015 0,58x106 

Ferro-55 2,73 2,26x1015 7,16x1010 

Cobalto-60 5,27 4,71x1014 4,02x1012 

Níquel-59 7,5x104 1,73x1012 5,07x107 

Níquel-63 100,1 1,93x1014 9,64x109 

Total  2,93x1015 4,10x1012 
 
 

2.2.2-  TERMO-FONTE RELACIONADO A ACIDENTES EM REATORES DE 

SUBMARINO NUCLEAR (LEWIS e HUGRON, 1999) 

O cenário de acidente descrito a seguir foi simulado pelo Departamento de Química 

e Engenharia Química do Real Colégio Militar do Canadá (LEWIS e HUGRON, 1999). O 

reator de referência é à água pressurizada (PWR), de 200 MWt, carregado com elemento 

combustível de U-235 enriquecido a 97% em massa. O combustível é de liga de urânio e 

zircônio, com revestimento de zircaloy-2. A massa total de urânio no núcleo, no início da 

vida, é de 400 kg, ou seja, 388 kg de U-235. A composição do combustível é estimada 

como contendo, aproximadamente, U-235 a 26% em peso na liga U-Zr. 

 Foram considerados 37 elementos combustíveis no núcleo do reator, com 17 no 

núcleo interno e 20 no externo. O material da estrutura dos elementos combustíveis é o aço 
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inoxidável. O elemento combustível está em forma de placas, nas quais o combustível de 

urânio, em cada placa, está distribuído em tubos de revestimento, de zircaloy. 

 A vida útil do reator é considerada como sendo de 12 anos, operando a uma 

potência média de 25% da potência total. Para maximizar o inventário dos radionuclídeos 

no núcleo, foi considerado que o reator, antes do acidente, estava próximo ao final de vida, 

e havia sido operado à potência total por 100 horas. Após esse tempo, a potência foi 

reduzida à metade, para atracar no ponto de “fundeio”. Assumiu -se que o acidente ocorreu 

duas horas após o reator ter sido operado à meia-potência, enquanto chegava ao ponto de 

“fundeio”.  

O cenário do acidente postulado é um LOCA (“l oss-of-coolant accident”) na perna 

fria do reator, entre o vaso do reator e a válvula de isolamento. Como a ruptura não pode 

ser isolada, ela conduz a uma grande taxa de descarga para dentro da contenção, e a uma 

rápida taxa de aquecimento do núcleo. Não foi considerada a refrigeração no sistema 

durante o acidente. Assumiu-se também que a saída de escape do compartimento de 

máquinas foi deixada aberta, de tal forma que há liberação para a atmosfera. 

Para simular o núcleo do reator, foi usado o código CATHENA (BOWSLAUGH et 

al., 1992). Foi usado o código ORIGEN2 (CROFF, 1990) para calcular o inventário do 

núcleo, para o histórico de irradiação dado. O inventário dos produtos de fissão no 

combustível foi calculado no momento do derretimento de cada parte do núcleo, usando 

uma biblioteca desenvolvida para reator comercial PWR. Mesmo havendo diferenças entre 

reatores de submarinos e os comerciais, tais diferenças não alteram significativamente o 

inventário dos produtos de fissão, que são dependentes da quantidade inicial de U-235 no 

combustível, e do histórico de potência do reator. 

A Tabela 2.5 apresenta o inventário de 74 isótopos, tais como produtos de fissão e 

actinídeos, que contribuem para a maior parte da atividade durante o acidente, bem como 

alguns isótopos de ativação importantes (LEWIS e HUGRON, 1999). Para o histórico de 

irradiação dado, a atividade total é de 21 EBq. A presente análise também levou em conta 

o decaimento após o desligamento do reator. 
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Tabela 2.5-  Inventário do núcleo e a liberação para a contenção secundária (casco do submarino) e 
para a atmosfera, após um acidente LOCA no reator (LEWIS e HUGRON, 1999). 

Liberação acumulada dos produtos de fissão 
após 24 horas Isótopo Meia-vida Inventário do núcleo 

(x1016 Bq) Liberação para o casco 
(x1011 Bq) 

Liberação para a 
atmosfera (Bq) 

Se-81 0,308 h 0,669 1,50 1,89 x 102 
Se-83 0,357 h 0,6334 1,57 1,32 x 103 
Se-84  3,068 0,592 <3,7 
Br-83 2,39 h 2,626 10,3 4,74 x 108 
Br-84 0,53 h 3,273 7,73 1,14 x 105 
Br-85  3,889 0,459 <3,7 

Kr-83m 1,83 h 3,092 114 1,09 x 109 
Kr-85 10,7 a 0,286 73,3 9,77 x 1010 

Kr-85m 4,48 h 6,827 566 7,77 x 1010 
Kr-87 1,27 h 10,61 238 3,89 x 108 
Kr-88 2,84 h 18,10 951 4,07 x 1010 
Kr-89  14,24 2,94 <3,7 
Rb-86 18,7 d 0,02907 0,0699 1,41 x 108 
Rb-88 0,297 h 19,03 18,6 1,47 x 103 
Rb-89 0,253 h 14,02 8,99 1,49 x 102 
Rb-90  14,66 0,599 <3,7 
Sr-89 50,5 d 8,621 3,96 8,10 x 109 
Sr-90 29,1 a 2,207 1,01 2,08 x 109 
Sr-91 9,5 h 33,75 12,2 8,62 x 109 
Sr-92 2,71 h 29,59 8,36 5,62 x 108 
Sr-93  19,63 0,770 <3,7 
Nb-97 1,2 h 35,45 3,77 1,10 x 107 

Nb-97m  32,87 0,263 <3,7 
Mo-99 2,75 d 27,43 4,85 8,47 x 109 
Tc-99m 6,02 h 23,48 3,25 1,27 x 109 
Tc-101 0,237 h 16,17 0,778 <3,7 

Ag-109m  0,4699 0,132 <3,7 
Ru-103 39,3 d 6,020 0,544 1,11 x 109 
Ru-105 4,44 h 5,776 0,366 8,36 x 107 
Rh-105 1,47 d 5,365 0,455 6,96 x 108 
Sn-127 2,10 h 0,4814 2,57 7,77 x 107 
Sn-128 0,985 h 1,429 5,99 5,59 x 106 
Sn-130  2,926 0,710 <3,7 
Sb-127 3,85 d 0,6386 5,70 1,05 x 1010 

Sb-128m 0,173 h 1,528 3,40 <3,7 
Sb-129 4,32 h 3,695 23,3 5,22 x 109 
Sb-130 0,667 0,7618 2,66 1,58 x 105 

Sb-130m  3,608 3,32 <3,7 
Sb-131 0,383 h 8,125 20,8 2,34 x 104 
Sb-132  5,169 1,03 <3,7 

Sb-132m  3,308 0,751 <3,7 
Sb-133  6,945 0,662 <3,7 
Te-127 9,35 h 0,5535 4,11 2,86 x 109 
Te-129 1,16 h 3,694 1,91 4,22 x 106 

Te-129m 33,6 d 0,1956 1,79 3,64 X 109 
Te-131 0,417 h 9,302 31,7 7,77 x 104 

Te-131m 1,25 d 2,051 17,4 2,58 x 1010 
Te-132 3,26 d 18,21 162 2,90 x 1011 
Te-133 1,207 h 12,08 21,1 2,45 x 101 

Te-133m 0,923 h 11,06 45,5 2,90 x 107 
Te-134 0,696 h 23,58 85,5 9,47 x 106 
I-130 12,4 h 0,8569 4,66 1,36 x 108 
I-131 8,04 d 8,303 68,8 5,11 x 109 
I-132 2,30 h 18,24 50,0 2,49 x 107 
I-133 20,8 h 39,33 253 1,10 x 1010 
I-134 0,876 h 33,96 63.6 1.15 x 105 
I-135 6,61 h 35,16 147 1,80 x 109 

Xe-133 5,24 d 20,25 6110 3,53 x 1012 
Xe-133m 2,19 d 0,8484 234 1,20 x 1011 
Xe-135 9,10 h 7,981 1300 2,41 x 1011 

Xe-135m 15,3 m 6,046 33,8 7,07 
Xe-137  18,56 52,2 2,22 x 105 
Xe-138 14,2 m 19,35 57,4 3,77 
Cs-134 2,06 a 2,205 6,96 1,43 x 1010 

Cs-134m 2,90 h 1,403 2,42 2,00 x 108 
Cs-136 13,1 d 1,039 2,85 5,66 x 109 
Cs-137 30,0 a 2,302 6,36 1,31 x 1010 
Cs-138 0,536 h 23,50 25,8 5,48 x 105 
Cs-139  19,51 6,51 <3,7 
Ba-139 1,38 h 27,95 6,96 3,85 x 107 
Ba-140 12,7 d 15,41 7,03 1,40 x 1010 
Ba-141 0,305 h 18,27 1,95 2,20 x 102 
Ba-142 0,177 h 17,86 1,10 <3,7 
Ce-143 3,00 d 32,74 0,269 4,03 x 108 
Total  2067 11000 4,55 x 1012 
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Durante um acidente, o aquecimento do combustível é muito rápido, e devido às 

altas temperaturas do combustível, a integridade do revestimento pode não ser preservada, 

levando a grandes liberações de produtos voláteis de fissão do combustível. 

Uma análise termo-hidráulica efetuada com o código VICTORIA (HEAMES et al., 

1992) mostrou que, com exceção dos gases nobres, todos os produtos de fissão entram no 

vaso de contenção quase que exclusivamente na forma de aerossol. Por exemplo, mais do 

que 99% do iodo está na forma de particulado césio-iodo. 

Outros resultados, levantados para estimar-se as liberações prováveis dos produtos 

de fissão da matriz de elemento combustível, consideram que o acúmulo dos termos-fonte 

pode ser dividido em três regimes gerais de temperatura (WETHE, 1992), quer sejam: 

• Temperatura normal de operação até 1.3000C; 

• Temperaturas entre 1.3000C e 1.8000C; 

• Temperatura maior do que 1.8000C. 

No primeiro regime, interessa a liberação da matriz de combustível para dentro do 

volume livre da cavidade, durante a operação normal até 1.3000C. Os dados são 

apresentados na Tabela 2.6. Tais dados, baseados em dados experimentais, são 

conservativos, e válidos para combustível de óxido de urânio.  

Tabela 2.6-  Previsão de liberação em condições de temperatura do núcleo inferiores a 1.300oC 
(WETHE, 1992). 

 

Produto 
Inventário no Gap* 

(fração do inventário 
do núcleo) 

Liberação do Gap 
(fração do inventário 

do Gap) 

Liberação do Gap 
(fração do inventário do 

núcleo) 

Xe-Kr 0,005 1,0 0,005 
I-Br 0,005 1,0 0,005 

Cs-Rb 0,005 1,0 0,005 
Te-Se    

Sb 0,005 1 x 10-3 5 x 10-6 
Sr-Ba 0,005 1 x 10-4 5 x 10-7 

UO2 susp no ar  5 x 10-4  

* Gap é a parte de material liberado da matriz de combustível para dentro do volume livre da cavidade, 

durante a operação normal do reator. 
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O segundo regime compreende temperaturas maiores do que 1.3000C mas 

inferiores a 18000C, que podem ser atingidas como resultado de um acidente. A liberação 

dos produtos de fissão começa a tornar-se importante quando a temperatura chega próximo 

a 1.8000C, atingindo o ponto de derretimento do revestimento de zircônio. Espera-se a 

liberação de grandes frações do inventário total dos produtos de fissão mais voláteis. A 

estimativa de liberação, em função da temperatura do núcleo, é apresentada na Tabela 2.7. 

Tabela 2.7- Previsão de liberação em condições de temperatura do núcleo entre 1.300-1.800oC 
(WETHE, 1992). 

 
Fração do inventário liberada Produto 1.300oC 1.400oC 1.500oC 1.600oC 1.700oC 1.800oC 

Xe-Kr 0,10 0,24 0,44 0,70 0,93 1,0 
I-Br 0,10 0,24 0,44 0,70 0,93 1,0 

Cs-Rb 0,10 0,24 0,44 0,70 0,93 1,0 
Te-Se 2x10-4 8x10-4 3x10-4 0,012 0,047 0,17 

Sb - - - 0,002 0,007 0,003 
Mo - - - 0,0015 0,006 0,023 

Ba, Sr, Tc, Ru - - - - - desprezível 
Rh, Pd, terras raras - - - - - desprezível 

Zr - - - - - desprezível 

 

O terceiro regime de operação compreende temperaturas acima de 1.8000C. Inicia-

se o derretimento do combustível e do revestimento dele. A liberação dos gases inertes e 

dos produtos voláteis de fissão da matriz de combustível dentro do gap de combustível é 

muito dependente da temperatura, na faixa de 1.0000C a 2.0000C. 

Por prudência, previu-se, para temperaturas acima de 1.6000C e  superaquecimento 

com duração maior do que 10 minutos, a liberação de quase 100% de todos os produtos 

voláteis. Entretanto, a liberação dos isótopos mais voláteis será completa após alguns 

minutos, quando o reator atingir temperaturas superiores a 2.0000C. 

 Se o revestimento do combustível estiver muito oxidado, ele fragmentar-se-á 

quando estiver sujeito a forças de choque térmico, produzidas pelo resfriamento repentino, 

durante a inundação do núcleo, ou no caso de algum choque mecânico. Quando a 

temperatura do revestimento do combustível exceder 1.950oC, o zircaloy derrete, e a 

matriz de combustível é exposta à atmosfera local. 
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O uso do zircaloy como revestimento do combustível nuclear em submarinos é 

muito limitada. Como a primeira barreira consiste de 10.000 a 15.000 sub-barreiras 

individuais, uma liberação somente acontece se houver destruição dos revestimentos, 

devido à temperatura muito alta. Mesmo assim, a fração liberada é somente 12%, se 

considerarmos a temperatura máxima de 1.800oC (GUIMARÃES, 1996). 

Na Tabela 2.8 é apresentado o inventário do núcleo dos produtos de fissão para um 

reator de 100 MWt, operado por 600 dias, considerando-se o terceiro dia após o 

desligamento do reator, junto com as liberações potenciais do sistema primário, no caso de 

uma pane completa de todos os revestimentos dos elementos combustíveis. 

Tabela 2.8-  Previsão de liberação em condições de temperatura do núcleo acima de 1.800oC 
(WETHE, 1992). 

 

Produto 
de fissão 

Inventário do 
núcleo 

(x104TBq) 

Fração liberada a 
1.3000C (x104TBq) 

Liberação adicional a 
1.8000C (x104TBq) 

Liberação total a 
1.800oC (x104TBq) 

Xe-Kr 15,7 0,0785 15,6 15,7 
I-Br 7,5 0,0375 7,4 7,5 

Cs-Rb 1,7 0,0085 1,7 1,7 

Te-Se-Sb 10,6 0,053x10-3 1,8 1,8 

Sr-Ba 32,3 0,016x10-3 - 0,016x10-3 

Mo 8,5 - 0,2 0,2 

Outros 157 0,0785 - 78,5x10-3 

Total 223,3 0,203 26,7 27 

  

2.3-  CARACTERÍSTICAS DA BAÍA DE GUANABARA  

2.3.1-  HISTÓRICO DA BAÍA DE GUANABARA  

A Baía de Guanabara foi, no início de sua colonização, objeto de interesse dos 

protestantes franceses que, de 1555 a 1567, fundaram, na ilha de Serigipe (atual 

Villegagnon), a chamada França Antártica, em torno do Forte Coligny. A baía faz parte do 

que é considerado o mais belo conjunto natural do Brasil, mas vem sendo pouco a pouco 

degradada pela poluição e pela exploração desordenada à volta dela. Embora a pressão de 
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ocupação de seu entorno remonte ao início do processo de colonização do Brasil, apenas 

nos últimos 50 anos o equilíbrio ambiental tornou-se realmente comprometido.  

A Baía de Guanabara situa-se no Estado do Rio de Janeiro, entre as coordenadas 

22°50’00’’S e 43 °10’00’’W, tendo uma área de aproximadamente 400 km 2, com uma 

extensão de 28 km na direção norte-sul, e apresentando largura máxima de 20 km na 

direção leste-oeste. A largura da entrada da baía é de 1,8 km. Possui 53 praias. Possui em 

seu interior 50 km2 de ilhas e ilhotas, sendo as maiores as ilhas do Governador, do Fundão 

e de Paquetá. 

A Baía de Guanabara está situada na região de maior concentração populacional da 

zona costeira brasileira, com aproximadamente 10 milhões de habitantes, englobando 

praticamente toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Os manguezais da Baía de 

Guanabara, que na época do descobrimento ocupavam uma área aproximada de 260 km², 

foram extremamente prejudicados pela ocupação humana, de forma que hoje encontram-se 

ameaçados pela poluição, desmatamento, aterros e coleta predatória. 

A baía reflete hoje o uso indevido do ambiente a sua volta, durante séculos. Ela é o 

corpo receptor dos despejos de sua bacia hidrográfica, de 4.000 km², em grande parte 

coincidente com a região metropolitana do Rio de Janeiro. A maior parte do lixo e dos 

esgotos de uma população de 8,2 milhões vão ter a ela, através de 35 rios, quase sempre 

sem tratamento prévio algum. 

2.3.2-  ASPECTOS MORFOLÓGICOS DA BAÍA DE GUANABARA 

A configuração atual da baía, conforme ilustrado na Figura 2.2, é resultante do 

processo de assoreamento e aterros, acelerado nos tempos recentes. Na orla foram 

construídos, sobre aterros, portos, aeroportos, rodovias, bases militares e conjuntos 

habitacionais. Os rios a ela contribuintes foram bastante alterados por retificações e 

construção de canais, que facilitaram o transporte de sedimentos. 
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Figura 2.2-  Imagem de satélite da Baía de Guanabara, mostrando ao redor os rios da bacia de 

drenagem e a área urbanizada. Ao norte está visível a Serra do Mar. Escala: 1:100.000 
(IBGE, 2004).  

 

2.3.3-  CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BAÍA DE GUANABARA 

A linha da costa da Baía de Guanabara possui 131 km parcialmente cobertos por 

manguezais, em particular na área nordeste da baía (ARAÚJO e MACIEL, 1979). A 

profundidade média da Baía de Guanabara é 5,7 m, e a maior profundidade é 20 m. O 

volume médio do corpo d’água na Baía de Guanabara é 2,2 x 109 m3. 

A Baía de Guanabara está localizada na base de altas montanhas. A nordeste, é 

cercada pela Serra do Mar, com picos de 1.000 a 2.000 m. A sudeste existem elevações de 

500 a 1.000 m, que seguem paralelo à costa. 

A maior parte da Baía de Guanabara é cercada por planícies, que cobrem as áreas 

adjacentes a nordeste e a noroeste, cobertas por manguezais. 
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A baía é delimitada pelas baixadas, a leste e a oeste. Ao norte, pelas serras do Mar e 

dos Órgãos, de onde recebe o aporte de água doce (Figura 2.3). Ao sul, pelo Oceano 

Atlântico, responsável pela renovação das águas da baía e aporte de água oceânica (Figura 

2.4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.3-  Imagem computadorizada em perspectiva sul da Baía de Guanabara, mostrando 
ao norte a Serra do Mar e a leste e noroeste as áreas de manguezal (em verde) (CDRJ, 2002). 

Escala aproximada: 1:50.000. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.4-  Imagem computadorizada em perspectiva norte da Baía de Guanabara, mostrando 
ao sul o Oceano Atlântico e a leste e noroeste as áreas de manguezal (em verde) (CDRJ, 2002). 

Escala aproximada: 1:50.000. 
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A Baía de Guanabara possui uma bacia fluvial de 4.000 m2, composta por 45 rios, 

bem como riachos e córregos. Os rios Guapimirim, Cacerebu e Iguaçu possuem a maior 

área alagada, formando bosques de manguezais, e contribuindo com um grande aporte de 

água doce a leste da baía (JICA, 1994). Os rios que desembocam na Baía de Guanabara 

lançam, no corpo receptor dela, sedimentos e água doce, vindos da bacia de drenagem. Os 

sedimentos da Baía de Guanabara são basicamente de origem holocênica, apesar de seus 

tributários Rio Guapimirim, Rio Cacerebu e Rio Iguaçu carrearem continuamente para o 

interior sedimentos muito finos (MUEHE, 1983). 

Segundo BOUZAN (1985), RICHIER (1974) e FEEMA (1990), o sedimento do 

interior da Baía de Guanabara é formado quase que totalmente por lodo. Este distribui-se 

em parte da área central da baía, até as ilhas do Governador e do Fundão. A nordeste, no 

interior da baía, foram encontradas camadas de 10 m de silte e argila, depositados sobre 

seu leito (JICA, 1994). A baía, por ser um ambiente costeiro misto, marinho continental, 

vem sofrendo assoreamento contínuo, através do aporte de carga sólida trazida pelos 

sistemas fluviais por ela drenados. Grande parte da carga sólida recebida é retida no corpo, 

não só na desembocadura dos sistemas fluviais, por processo progradacional, mas também 

no assoalho da baía. A taxa de sedimentação da Baía de Guanabara foi calculada em 2,0 

cm ano-1 (JICA, 1994). No Quadro 2.15 encontram-se as principais características 

morfológicas e geográficas atuais da Baía de Guanabara (JICA, 1994). 

Quadro 2.15-  Características morfológicas e geográficas atuais da Baía de Guanabara. 
Baía de Guanabara Caracaterísticas 

Área (km2) 400 
Perímetro (km) 131 
Volume (m3) 2 trilhões de m3 
Largura (km) Máxima = 20; Mínima = 1,8 
Extensão (km) 28 

Profundidade (m) Média = 7,6; No “fundo” = 3; No “meio” = 8,2; Na entrada = 15,9  
Ilhas 42 

Áreas das Ilhas (km2) 41 
Praias 53 

Área ocupada no entorno (km2) 4.000 
População 8,2 milhões de habitantes 

Água de manguezais (km2) 43 
Pesca 13 toneladas/dia 

Colônias de pescadores 5 
Indústrias 5.000 
Estaleiros 12 

Terminais de óleo 15 
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2.3.4-  CARACTERIZAÇÃO ANTRÓPICA 

No Quadro 2.16 encontram-se dados sobre a população residente na cidade do Rio 

de Janeiro, por bairros, segundo o IBGE, a partir do senso realizado em 2000. Foram 

compilados os dados dos bairros no entorno da baía. 

Quadro 2.16-  População residente na cidade do Rio de Janeiro, por bairros. 
 

Bairros População residente 
Zona portuária 39.955 

Centro 39.316 
Paquetá 3.421 
Ramos 144.961 
Penha 304.200 

Ilha do Governador 199.347 
Favela da Maré 106.096 

Caju 17.675 
Niterói 459.451 

São Gonçalo 891.119 
Total 2.205.541 

 

2.3.5-  CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E TURISMO 

A entrada de turistas por via marítima representou somente 1,55 % do total de 

turistas recebidos pelo município do Rio de Janeiro em 1997. Em 1998, 64,83% dos 

turistas chegaram de avião, 22,41% de carro e 11,06% por outros meios de transporte. 

Somente 1,7% dos turistas utilizaram-se de navios. 

2.3.6-  CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

A configuração atual da Baía de Guanabara, com área de 400 km2, tem 

aproximadamente 3.000 anos. É, portanto, recente em termos geológicos. A tendência 

geológica da baía, dadas as condições de equilíbrio instável do sistema, seria, a longo 

prazo, a de um complexo entulhamento sedimentar, com a sobrevivência apenas de canais 

fluviais, que teriam a sua desembocadura em um ponto próximo à atual entrada. A baía é 

depositária dos sedimentos transportados pelos rios, os quais têm como característica 

comum a elevada declividade de seus cursos superiores, e a baixa declividade junto ao 

litoral. 



 48 

A baía de Guanabara possui profundidade média de 5,7 m, sendo 3 m no norte, 8,3 

m no centro e 16,9 m no sul, na entrada. O fundo é irregular. Os talvegues fluviais são hoje 

parcialmente soterrados por sedimentação recente. Diversos talvegues confluem para um 

talvegue grande e central, de orientação norte-sul, de profundidades superiores a 20 m. Na 

Figura 2.5 é ilustrado um mapa da Baía de Guanabara. 

 

Figura 2.5- Mapa atual da Baía de Guanabara (IBGE, 2004). 

O homem, desde o século XV, vem acelerando o processo de assoreamento. 

Primeiro foram as atividades agrícolas nas planícies ao longo dos rios, e depois a ocupação 

urbana e o desmatamento das encostas. Foram necessários aterros para o estabelecimento 

da população na área pantanosa. Com o passar dos anos, foram sendo feitos aterros na 

periferia da baía, que tem hoje seu contorno muito alterado em relação ao período colonial. 

Ao contrário de outras áreas litorâneas, alvo de aterros clandestinos, a Baía de Guanabara 

vem tendo seu espelho d’água reduzido por aterros oficiais. São exemplos a construção de 
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aeroportos, rodovias, bases militares e conjuntos habitacionais. As áreas portuárias do Rio 

de Janeiro e de Niterói foram profundamente modificadas ao longo do tempo, o que pode 

ser observado pelos contornos atuais comparados com os do ano de 1500, nas áreas 

portuárias do Rio e de Niterói. 

Em decorrência das ações do DNOS – Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento, realizadas nas décadas de 1930, 40 e 50, todos os grandes rios da baía foram 

modificados, restando como naturais apenas os trechos inferiores, situados entre a rodovia 

e as desembocaduras na Baía de Guanabara. As retificações causaram um encurtamento 

dos canais, de cerca de 3 vezes em média, fazendo aumentar consideravelmente a 

velocidade de escoamento e, em conseqüência, a capacidade de transporte de sedimentos. 

Os rios, ao perderem as planícies de inundação, passaram a produzir uma erosão 

remontante, e aumentaram a carga de sedimentos transportados para a baía. 

Em conseqüência, o assoreamento da baía foi bastante aumentado, passando de 24 

cm/século para 81 cm/século. Mais recentemente, para valores que chegam a 400 

cm/século. Por outro lado, o tipo de sedimento transportado para a baía também foi 

modificado. Os rios passaram a transportar areias, sendo comum a presença de deltas 

estuarinos, como no rio Estrela. 

Ao contrário de um estado erosivo, o assoreamento é resultante de um balanço 

positivo no resultado dos processos de sedimentação/erosão de um sistema. As variáveis 

físicas que influenciam os mecanismos relacionados à sedimentação na Baía de Guanabara 

são, principalmente, influxo fluvial (na interface baía-sistemas fluviais), ciclo de marés, 

ondas e/ou correntes (na interface baía-oceano). A ação do vento só é expressiva no 

transporte de sólidos flutuantes. 

Os sedimentos que chegam à baía são predominantemente de origem antrópica, e 

de procedência externa. Os sedimentos de fontes naturais e de procedência interna e 

marginal são hoje inexpressivos, predominando os de origem antrópica fluvial, sobre os de 

fonte oceânica. A contribuição fluvial para o assoreamento da baía é de cerca de 4 milhões 

de toneladas anuais de carga sólida, calculados com base na relação entre deflúvios médios 

mensais e as descargas sólidas dos rios que contribuem para a baía de Guanabara. 
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São também fontes de sedimentos para a Baía de Guanabara as estações de 

tratamento de esgotos situadas às margens dela, e que não dispõem corretamente o lodo 

gerado. 

Recentemente construídos, os emissários submarinos de esgotos de Paquetá e de 

Niterói foram calculados de forma a minimizar os problemas decorrentes da disposição dos 

sedimentos no interior da baía. Porém, mesmo assim contribuem para o assoreamento. 

Na Figura 2.6 encontra-se o mapa da distribuição espacial do assoreamento na Baía 

de Guanabara. Observa-se no cais do Porto do Rio de Janeiro o valor máximo das taxas de 

assoreamento, cerca de 4,85 cm/ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6-  Distribuição espacial do assoreamento na Baía de Guanabara (CDRJ, 2002). 
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2.3.7-  CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Embora com uma vazão contribuinte à Baía de Guanabara de somente 4,91% do 

total, a área portuária do Rio de Janeiro contribui com 6,28% de sólidos em suspensão. A 

zona portuária de Niterói tem a contribuição de 1,37% de sólidos em suspensão, e contribui 

com 0,79% da vazão total da baía. Os canais são hoje condutores dos esgotos de grande 

parte da população, sem tratamento. Apresentam condições anaeróbicas nas proximidades 

da baía. A carga de poluentes é muito alta, principalmente em função dos esgotos 

domésticos. A área de influência da bacia da Baía de Guanabara é de 4.000 km2, com uma 

população de 7.594.031 habitantes (1,86 hab/km2). 

2.3.8-  A REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 

A Baía de Guanabara pode ser considerada um estuário que engloba inúmeros rios. 

Tais rios levam a ela, em média, mais de 200 mil litros de água por segundo. A água é 

captada pelas bacias hidrográficas desses rios, os quais, somados, formam a Região 

Hidrográfica da Baía de Guanabara, ilustrada na Figura 2.7. 

� � �
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Figura 2.7- Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, dividida em sub-bacias. 

A região apresenta um relevo diversificado, modelado pela natureza durante 

milhões de anos, com quatro áreas distintas: a Baía de Guanabara; a Baixada Fluminense; 

as colinas e os maciços costeiros, e a Serra do Mar. 
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As maiores bacias são as do rio Guapi-Mirim/Macacu, Caceribu, Iguaçu/Sarapuí, 

Estrela/Inhomirim/Saracuruna, Guaxindiba/Alcântara, Meriti/Acari, Canal da Cunha, 

Canal do Mangue, Bomba, Imbuaçu, Suruí, Roncador, Magé e Iriri. Nas áreas densamente 

urbanizadas, os rios são quase todos canalizados. Em muitos trechos, são cobertos, 

conduzindo águas de péssima qualidade. 

2.3.8.1-  A Bacia do Rio Caceribu 

O rio Caceribu é um dos principais contribuintes para a Baía de Guanabara. Com 

quase 60 km de extensão, é a segunda maior área de drenagem, com 846 km2, cerca de 

20,7% de toda a região hidrográfica. O rio possui nascentes nas serras ainda florestadas nos 

municípios de Rio Bonito e Tanguá, atravessando este último, Itaboraí e parte de São 

Gonçalo, e desaguando na vertente leste da Baía de Guanabara, através do manguezal de 

Guapimirim. 

2.3.8.2-  A Bacia Hidrográfica do Rio Macacu 

A bacia do Guapi-Mirim/Macacu possui uma área de drenagem de cerca de 1.640 

km² e uma população estimada em 106.341 habitantes (JICA, 1994). É limitada ao norte e 

noroeste pela Serra dos Órgãos, a nordeste pela Serra de Macaé de Cima, a leste pelas 

serras da Botija e de Monte Azul, e ao sul pelas serras do Sambê e dos Garcias. 

O Rio Macacu nasce na Serra dos Órgãos, a cerca de 1.700 m de altitude, no 

município de Cachoeiras de Macacu. Percorre aproximadamente 74 km até a sua junção 

com o Guapimirim. A partir da confluência do Guapiaçu com o Macacu, inicia-se o Canal 

de Imunana, construído pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

(DNOS), com o objetivo de drenar as áreas adjacentes freqüentemente inundadas. Com a 

construção do canal, o curso natural do Macacu foi desviado, e ele uniu-se ao Guapimirim. 

Sua área de drenagem, por essa razão, foi enormemente aumentada. O rio Guapimirim, 

após receber as águas do Macacu/Guapiaçu, passou a chamar-se Guapi, até a sua foz na 

Baía de Guanabara. 

O Rio Caceribu, que também era afluente do Macacu pela margem esquerda, 

ganhou, a partir das obras do DNOS, desembocadura independente, ocupando o antigo 

baixo leito e a foz do Rio Macacu na Baía de Guanabara (JICA, 1994). 
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2.3.8.3-  A Bacia dos Rios Guaxindiba/Alcântara 

A bacia do Guaxindiba/Alcântara, com uma área de aproximadamente 144,6 km² 

(JICA, 94), situa-se na porção leste da Baía de Guanabara, ocupada pelos municípios de 

Niterói, São Gonçalo e uma pequena parte de Itaboraí. 

O Rio Guaxindiba nasce no bairro do Anaia, em São Gonçalo, numa altitude 

aproximada de 80 m. Atravessa os bairros de Sacramento, Barracão e Marambaia, num 

percurso de cerca de 29 km. Antes de desaguar na Baía de Guanabara, no trecho inferior, 

percorre parte da maior área preservada de manguezal da Baía de Guanabara, que é a Área 

de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim. 

O rio Guaxindiba tem como principal afluente o rio Alcântara, cuja nascente situa-

se na região compreendida pelo município de Niterói, na Serra Grande, numa altitude 

aproximada de 150 m. O rio Alcântara tem um percurso de cerca de 25 km, e seus 

principais afluentes são os rios Colubandê, Areal e Mutondo. 

A Bacia do Guaxindiba/Alcântara é atravessada por importantes rodovias, que 

facilitam o acesso ao interior do Estado, especialmente à Região dos Lagos. O uso do solo 

é predominantemente urbano, e grande parte da população, de aproximadamente um 

milhão de pessoas, desloca-se diariamente para trabalhar, no Rio de Janeiro ou em Niterói. 

Os contribuintes dos rios Guaxindiba e Alcântara recebem grande carga orgânica de 

esgotos domésticos e industriais não tratados, apresentando alto grau de deterioração. As 

águas chegam ao baixo curso da bacia muito poluídas, contribuindo para a degradação dos 

manguezais e da Baía de Guanabara (JICA, 1994). 

2.3.8.4-  A Bacia dos Rios Estrela/Inhomirim 

Abrange uma área aproximada de 667,5 km² (JICA, 94), e limita-se com as 

seguintes bacias: Paraíba do Sul, ao norte; Iguaçu/Sarapuí, a oeste; e Suruí, a leste. Ao sul, 

o limite faz-se com a Baía de Guanabara. A bacia compreende, parcialmente, os 

municípios de Duque de Caxias e Magé, e uma pequena área de Petrópolis. 

Os rios Inhomirim e Saracuruna nascem na Serra do Mar, respectivamente em 

Petrópolis e Duque de Caxias, numa altitude acima dos 1.000 m. A parte alta da bacia dos 
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rios Estrela/Inhomirim acha-se recoberta por vegetação arbórea, com remanescentes de 

Mata Atlântica, protegidos sob tutela federal no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, cuja 

área abrange parte de Magé, e na Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, que ocupa 

também áreas dos municípios de Magé e Duque de Caxias. 

A baixada apresenta ainda vegetação característica de meio salobro, com 

manguezais e áreas inundadas. Nesta área o rio Inhomirim, após receber o seu afluente 

Saracuruna, passa a denominar-se rio Estrela, até sua desembocadura na Baía de 

Guanabara (JICA, 1994). 

2.3.8.5-  A Bacia dos Rios Iguaçu/Sarapuí 

Apresenta uma área de drenagem de 726 km². Abrange totalmente os municípios de 

Belford Roxo e Mesquita, e parte dos municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de 

Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Limita-se com as seguintes bacias: ao norte, com 

a do Rio Paraíba do Sul; ao sul, com as dos rios Pavuna-Meriti; a leste, com as dos rios 

Saracuruna e Inhomirim-Estrela; e a oeste, com a do Rio Guandu e outros afluentes da 

Baía de Sepetiba. 

O Rio Iguaçu tem a nascente na serra do Tinguá, a uma altitude de cerca de 1.000 

m. Possui uma extensão de aproximadamente 43 km, e deságua na Baía de Guanabara. 

Seus principais afluentes são: Tinguá, Pati e Capivari, pela margem esquerda, e Botas e 

Sarapuí, pela margem direita. 

O Rio Sarapuí nasce na Serra de Bangu, no município do Rio de Janeiro, numa 

altitude de aproximadamente 900 m. De sua origem à foz, no Rio Iguaçu, o Rio Sarapuí 

tem cerca de 36 km. O Rio Sarapuí passou a pertencer à bacia do Rio Iguaçu no início do 

século XX, por ocasião das primeiras grandes obras de saneamento na Baixada 

Fluminense, quando seus cursos médio e inferior foram retificados, e sua foz desviada para 

o curso inferior do Rio Iguaçu. Ambos os rios apresentavam-se, anteriormente, bastante 

sinuosos. A população residente na bacia foi estimada em cerca de 2,1 milhões de pessoas, 

das quais 180 mil vivem na área inundável da bacia, onde as condições sócio-ambientais 

são precárias (JICA, 1994). 
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2.3.9-  TEMPERATURA E VENTOS 

A Região Sudeste, onde estão inseridos os municípios que compõem a bacia da 

Baía de Guanabara, situa-se em plena faixa intertropical, cuja característica principal é a 

presença de temperaturas elevadas, com chuvas de verão. Devido a fatores de ordem 

geográfica, tais como posição, maritimidade, continentalidade e topografia, e devido à 

dinâmica da circulação geral da atmosfera, podem ser encontrados, dentro da mesma faixa 

climática, uma notável variedade de regimes de temperatura e de distribuição da 

precipitação pluviométrica (JICA, 1994). 

O ciclo meteorológico na região litorânea que abrange os municípios de Niterói e 

Rio de Janeiro apresenta-se bem definido. Durante todo o ano, o litoral é soprado com 

freqüência pelos ventos de Este (E) e Nordeste (NE), originados do anticiclone semifixo do 

Atlântico Sul. Essa massa de ar tropical é caracterizada pela temperatura mais ou menos 

elevada, fornecida pela intensa radiação solar, e pela umidade proveniente da intensa 

evaporação marítima. Entretanto, em virtude de sua constante subsidência superior, e 

conseqüente inversão de temperatura, a umidade é limitada à camada superficial, o que lhe 

confere um caráter de homogeneidade e estabilidade. Este caráter caracteriza-se pelo 

“tempo bom”, sendo quebrado somente com a chegada das correntes perturbadas do Sul 

(S) e as do Oeste (W), que são responsáveis por instabilidade e bruscas mudanças de 

tempo, quase sempre acompanhadas de chuvas, principalmente as chuvas torrenciais de 

verão. 

As correntes perturbadas do Sul (S) são representadas pela invasão do anticiclone 

polar, que tem origem na superfície gelada do Continente Antártico. No inverno, após 

perder parte das suas características, atinge a Região Sudeste ao mesmo tempo que o 

anticiclone do Atlântico, responsável pelo tempo bom.  O anticiclone do Atlântico é 

afastado do continente para o oceano. Devido a essa dinâmica, durante o inverno as 

precipitações pluviométricas são menos expressivas na região. 

As correntes perturbadas de Oeste (W) correspondem à atuação de linhas de 

instabilidade tropical, também denominadas de frentes tropicais. Estão relacionadas a 

ventos de Oeste (W) e Noroeste (NW), que têm origem no interior do continente, atingindo 

a Baía de Guanabara com chuvas fortes, tipicamente tropicais. 
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As chuvas provocadas pelas frentes frias polares duram dias, enquanto que as 

chuvas originadas pelas linhas de instabilidade são intensas e efêmeras. São as chamadas 

“chuvas de verão”. A aproximação de frentes frias é sentida por uma queda da pressão 

atmosférica, por um aumento da temperatura do ar, por céu encoberto e por mudança na 

direção dos ventos. Os ventos de Norte (N) e Noroeste (NW), à passagem da frente, 

mudam subitamente de direção, assumindo o sentido Oeste-Sudoeste (WSW), soprando 

forte e em rajadas, ocorrendo uma queda brusca da temperatura do ar, acompanhada de 

fortes aguaceiros. À medida que a temperatura vai baixando, e a pressão atmosférica 

subindo, os ventos mudam novamente de sentido, assumindo a direção Sudoeste (SW) e 

Sul (S). O ciclo completa-se quando os ventos passam a Sudeste (SE) e Leste (E), 

aquecendo o anticiclone polar e restabelecendo o domínio do anticiclone tropical marinho. 

Esse giro do vento para a esquerda, de Oeste (W) a Sudeste (SE), marca a passagem da 

frente fria.  

Os municípios de Niterói e do Rio de Janeiro possuem características comuns. Uma 

delas é que ambos estão localizados no litoral, entre os paralelos 22º45’05’’e 23º04’ 10’’ao 

sul do Equador, sob influência direta das águas da Guanabara e oceânicas, e da dinâmica 

da circulação geral da atmosfera. Devido a esses fatores, o tipo de clima nos dois 

municípios é semelhante, tropical, quente e com chuvas concentradas no verão. 

2.3.10-  AS MARÉS NA BAÍA DE GUANABARA 

A velocidade das correntes na maré baixa e na maré alta alcançam 11 cm s-1 nas 

áreas mais estreitas, principalmente na entrada da baía, e 3 a 7 cm s-1 no canal central 

(JICA, 1994). As correntes de maré na baía não são unicamente controladas pela linha da 

costa e ilhas, mas também pela topografia submarina. 

A principal direção das correntes de maré é a área central localizada desde a entrada 

da baía até a Ilha do Governador, devido à profundidade, sendo usada como rota de 

navegação de navios e de submarinos. No fundo da baía, a velocidade da corrente diminui 

devido à pouca profundidade. A maior velocidade das correntes da maré é observada no 

canal central, e entre o continente e a Ilha do Governador, com velocidade de 150 cm s-1 

durante a maré alta, pois ocorre um estrangulamento da passagem das correntes de maré. 
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No canal central, durante a maré alta, a velocidade da corrente da maré atinge de 30 a 50 

cm s-1; e ao redor da Ilha de Paquetá, de 20 a 30 cm s-1. 

Na primavera, a altura máxima da maré é de 1,46 m e a média é de 1,25 m. A Maré 

de Quadratura é a maré de pequena amplitude, que se segue ao dia de quarto crescente ou 

quarto minguante (Figura 2.8). Maré de Sizígia é a maré de grande amplitude, que se segue 

ao dia de lua cheia ou de lua nova. (Figura 2.9 e Figura 2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8-  Maré de Quadratura. Representação das correntes para uma 
situação típica de maré vazante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9-  Maré de Quadratura. Representação das correntes para uma 
situação típica de maré enchente. 
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Figura 2.10- Maré de Sizígia. Representação das correntes para uma 
situação típica de maré enchente. 

A situação de maré enchente é mais relevante para este trabalho, pois levaria a uma 

dispersão do material liberado, após uma liberação acidental em um dos pontos de 

“fundeio”, para o interior da baía. Mapas de direção e velocidade de correntes no interior 

da baía, em função do regime de marés, são apresentados na Figura 2.11: 

Figura 2.11 Velocidade e direção de correntes 4 horas antes da preamar, na Preamar e 4 horas após 

a preamar (DHN, 1974) 
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2.3.11-  CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DA BAÍA DE GUANABARA 

A salinidade da água é mais alta na entrada da Baía da Guanabara, e mais baixa em 

seu interior, devido ao aporte dos rios que diluem as águas. Nos períodos de chuvas, a 

salinidade no interior da baía é 26. Nos períodos de seca, a salinidade diminui para 10, a 

nordeste da baía (JICA, 1994). 

A temperatura da água na superfície da baía é mais elevada na maré baixa e nos 

períodos de seca, devido ao aporte dos rios que alteram a distribuição superficial da 

temperatura na baía. Com o aumento da profundidade, observa-se uma diminuição no 

gradiente de temperatura, principalmente no interior da baía (JICA, 1994). 

2.3.12-  CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS DA BAÍA DE GUANABARA 

As características meteorológicas médias históricas da baía de Guanabara foram 

obtidas junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2004), e referem-se ao 

período de 1931 a 1960.  

Os dados foram obtidos a partir de medidas efetuadas pela Estação Meteorológica 

no 83.743, situada na Praça XV de Novembro, no Rio de Janeiro, cuja latitude é 22054’S, e 

longitude 43010’W (Hp = 30 m; Hz = 26 m). Os resultados médios mensais e anuais, para 

o período de 1931 a 1960, estão apresentados no Quadro 2.17. 

Posteriormente, foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET, 2004) dados de séries históricas de velocidades e freqüência de direção de ventos 

na Baía de Guanabara, a partir da Estação do Aterro do Flamengo (22o55’S ; 43 o10’W), 

para os períodos de 1931 a 1970 e 1974 a 1985. Os resultados fornecidos pelo INMET  são 

apresentados nos Quadros 2.18 e 2.19. 

A rosa dos ventos é apresentada na Figura 2.12. 
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Quadro 2.17-  Resumo meteorológico para a Estação Meteorológica da Praça XV, 
no Rio de Janeiro, para o período de 1931 a 1960 (INMET). 

Resultados Médios (mensais e anuais) 
Pressão Atmosférica (em mb) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

1008,7 1009,0 1010,0 1012,7 1014,6 1016,4 1017,8 1016,7 1014,6 1012,5 1010,0 1008,7 1012,6 
Temperaturas Máximas (em 0C) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

29,5 29,8 29,1 27,3 25,9 25,2 24,7 25,1 25,0 25,6 26,3 27,8 26,8 
Temperaturas Mínimas (em 0C) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

22,9 23,2 22,7 21,1 19,5 18,2 17,7 18,0 18,7 19,5 20,3 21,6 20,3 
Temperaturas Máximas Absolutas (em 0C) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

39,1 37,8 36,4 35,3 33,8 32,6 34,1 36,4 37,4 37,2 36,4 39,0 39,1  
Temperaturas Mínimas Absolutas (em 0C) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

18,1 17,8 18,1 15,3 14,1 12,4 12,2 12,2 12,6 13,4 15,0 16,0 12,2 
Temperaturas Médias (em 0C) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

25,9 26,1 25,5 23,9 22,3 21,3 20,7 21,1 21,5 22,3 23,1 24,5 23,2 
Umidades Relativas (em %) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

77,8 78,2 79,2 78,9 79,5 78,2 76,9 75,7 77,7 78,4 79,1 78,9 78,2 
Nebulosidades (de 0-10) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

6,4 6,4 6,0 6,1 5,7 5,1 5,0 4,8 6,5 7,0 7,2 7,3 6,1 
Precipitação Total  (em mm)  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

136,5 137,0 133,1 116,2 72,9 43,2 42,5 42,9 53,2 74,0 97,4 126,9 1075,8 
Precipitação: Altura e Máxima em 24 horas (em mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

171,6 135,8 96,4 100,2 134,4 56,0 47,3 35,8 45,3 48,8 61,8 151,3 171,6 
Evaporação Total (em mm)  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

100,6 88,5 91,3 80,0 77,7 76,5 84,3 92,3 82,3 87,8 86,0 90,9 1038,2 
Insolação Total  (em Horas e Décimos)  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

215,3 194,5 210,0 190,3 192,4 188,5 201,2 204,3 153,1 157,4 170,4 174,2 2251,6 
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Quadro 2.18-  Dados médios de freqüência e velocidade de vento em função dos setores de 
dispersão, para a baía de Guanabara, medidos pela estação da Praça XV, 

no período de 1931 a 1970 (INMET, 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.19-  Dados médios de freqüência e velocidade de vento em função dos setores de 
dispersão, para a baía de Guanabara, medidos pela estação do Aterro do Flamengo, 

no período de 1974 a 1985 (INMET, 2004). 
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Figura 2.12 - Rosa dos Ventos de 1931 a 1970 da Estação Meteorológica da Praça XV 
(INMET,2004) 
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Capítulo 3 

METODOLOGIA 

 

3.1-  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As avaliações de dose foram efetuadas para situações de liberação para o meio 

hídrico e para o meio atmosférico, tanto em situações de rotina quanto em situações de 

acidente. Numa primeira abordagem, foram utilizados dados genéricos, considerados 

conservativos, de forma a verificar a necessidade de levantamentos mais específicos, para 

as diferentes vias e tipos de liberação.  

Os cenários pretendem simular apenas as condições normais esperadas para 

reatores nucleares e acidentes considerados na base de projeto de reatores nucleares do tipo 

PWR, de um modo geral. Cabe ressaltar que não foram efetuadas simulações para eventos 

catastróficos. Hoje fala-se muito de “bomba suja”, quando explosivos convencionais 

atuariam sobre alvos radioativos ou tóxicos. Tal tipo de acidente, bem como outros atos de 

base terrorista, não foram abordados neste trabalho. 

Por não se dispor de dados específicos de liberação rotineira para os reatores PWR 

de submarinos, foi feita uma estimativa da liberação rotineira a partir dos resultados de 

liberação média estimados a partir das liberações reportadas, referentes a reatores PWR de 

geração de energia elétrica, de diferentes capacidades elétricas, instalados em todo o 

mundo. Tais resultados foram obtidos a partir do levantamento efetuado pelo UNSCEAR 

(2000), o qual apresenta valores médios de liberação por unidade de energia elétrica 

gerada. 

O cenário acima pode não ser o mais adequado, devido à diferença no nível de 

enriquecimento do combustível de reatores de potência em terra, que é em torno de 3,5%, e 

o dos reatores compactos utilizados em submarinos nucleares, cujo nível de 

enriquecimento pode chegar a até 97%. Entretanto, as liberações previstas para os reatores 

de submarinos ou navios movidos a propulsão nuclear não estão disponíveis na literatura. 
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Para os cenários de liberação acidental, foram utilizados termos-fonte de origens 

distintas, para os casos de liberações atmosféricas e liberações para o meio aquático. Para o 

meio aquático, a estimativa foi feita considerando a liberação do refrigerante do reator, isto 

é, simulou-se um acidente de perda de refrigerante sem perda de integridade do elemento 

combustível. Para a liberação atmosférica, foi usado o termo-fonte atmosférico citado por 

HUGRON (1996) e por LEWIS e HUGRON (1999). 

O IRD não dispõe hoje de modelos prontos para efetuar as avaliações necessárias 

para a situação de liberações rotineiras ou acidentais. O SIEM – Sistema Integrado de 

Emergência focaliza apenas o meio terrestre (CONTI, 2002; CONTI et alli., 2002), 

incluindo o modelo PARATI, para áreas urbanas (ROCHEDO, 1994), o modelo ECOSYS, 

para áreas rurais (MULLER et alli., 1993) e os modelos recomendados pela IAEA para 

situações de emergências nucleares (IAEA, 1997) ou radiológicas (IAEA, 2000). Nenhum 

destes modelos inclui a possibilidade de estimar a dispersão atmosférica ou aquática. 

Apesar de já ter sido efetuada uma simulação de liberação em meio hídrico no IRD 

(FRANKLIN, 2001), o modelo utilizado é extremamente complexo e foi preparado apenas 

para a simulação da liberação de efluentes líquidos a partir da usina nuclear de Angra dos 

Reis, na Baía da Ribeira e não haveria tempo para refazer o modelo para adequá-lo à Baia 

de Guanabara. Este modelo também não contemplaria a liberação atmosférica a partir de 

um submarino ou navio nuclear. 

Desta forma, optou-se por formular modelos simples mas adequados para fornecer 

as respostas necessárias, especificamente para cada uma das situações estudadas. As 

estimativas são conservativas e os resultados devem ser encarados como situações 

extremas, para serem usados apenas para fins de planejamento de atuação e não como 

impactos reais ou previstos para cada uma das situações simuladas. Para a simulação de 

liberações acidentais para o meio aquático, foi utilizado o modelo model maker@ (1997), já 

utilizado pelo IRD em simulações similares (FERNANDES et alli, 1996). 

Para as liberações rotineiras, a análise foi efetuada apenas visando                                           

a esboçar uma idéia do tipo de conseqüências que poderiam ser previstas, com o objetivo 

de avaliar a adequação do programa de monitoração efetuado pelo IRD, durante as visitas 

de submarinos brasileiros a portos brasileiros, em particular ao porto do Rio de Janeiro. 

Assim, foram aplicadas hipóteses conservativas, de forma a maximizar as concentrações 
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ambientais previstas, isto é, foi feita uma análise do tipo “pior cenário”. Para o caso de 

liberações acidentais, procurou-se avaliar as conseqüências de um acidente do tipo LOCA 

(“ loss-of-coolant accident”), com falhas nas barreiras de contenção e conseqüente 

liberação para o meio ambiente. 

A avaliação da dispersão atmosférica foi efetuada utilizando fatores de dispersão 

estimados com base em dados genéricos (UNSCEAR, 2000), considerando: (a) as 

distâncias entre os diferentes pontos de “fundeio” e pontos habitados na costa da Baía de 

Guanabara; (b) a distância entre o submarino e o rebocador da marinha (100 m); (c) a 

distância entre o navio e os pontos de amostragens mais próximos (500 m); e (d) as 

distâncias aos grupos populacionais mais próximos (2.000 a 3.000 m), dependendo do 

ponto de “fundeio”. As vias de exposição consideradas foram a exposição externa e a 

inalação, relativos ao material presente na pluma. O modelo utilizado foi o de pluma 

gaussiana (ORNL, 1979; TURNER, D. B., 1970; IAEA, 1994). 

Para a liberação para o meio hídrico, foi considerada a distância de 500 m entre o 

local de “fundeio” e o ponto de amostragem de água do Programa de Monitoração 

Ambiental de rotina para submarinos nucleares, do IRD/CNEN. 

A concentração nos sedimentos foi estimada apenas para o caso de liberações 

acidentais, considerando os locais próximos à costa, onde a sedimentação é favorecida. O 

cálculo de doses, nesse caso, inclui a exposição ao sedimento e à imersão na água. 

Não foi considerada a via de ingestão de peixes, por não dispormos de modelo 

adequado para tal simulação, e por considerarmos que um possível aumento na 

concentração de radionuclídeos em peixes seria um processo de longo prazo e, portanto, 

fora do escopo deste trabalho. 

O presente trabalho também não abrange estudos de longo prazo, como por 

exemplo os relacionados à contaminação decorrente da deposição do material presente na 

pluma atmosférica nos ambientes urbanos circunvizinhos à Baía de Guanabara. O estudo 

está, portanto, limitado; no caso de liberações acidentais, limita-se à fase de emergência de 

um acidente. 
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3.2-  LIBERAÇÕES PARA O MEIO HÍDRICO 

3.2.1-  SIMULAÇÃO 1: LIBERAÇÃO DE ROTINA PARA O MEIO HÍDRICO EM 

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO NORMAL DE REATOR PWR DE 0,07 GWe 

O objetivo desse cenário é avaliar a adequação do procedimento rotineiro de 

amostragem de água durante o período de “fundeio” do navio ou submarino nuclear. Tal 

amostragem é efetuada à distância mínima permitida, que é a 500 m do submarino ou 

navio nuclear. Para a avaliação da concentração dos radionuclídeos na água, foi usada 

primeiramente uma situação de água estacionária, considerando apenas uma diluição 

homogênea em um volume correspondente a setores de 45o e 25o, a partir do ponto de 

“fundeio”, em um raio de 500 m e em em um raio equivalente à distância à terra mais 

próxima, a partir de cada ponto. Tal hipótese é conservativa, porque não considera o 

arraste de material devido à corrente no interior da baía (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Esquema do modelo de diluição utilizado 

A análise foi efetuada considerando liberações de 2 horas, 8 horas (período de 

inversão da maré) e 7 dias. Esta última não é, realmente, uma hipótese realista em relação à 

Baía de Guanabara, servindo apenas como indicação de um limite superior para a 

concentração máxima, que seria possível observar no caso da liberação de um poluente 

conservativo na coluna d’água, sem perdas por arraste, em um ambiente fechado com 

recirculação. Os valores dos parâmetros usados no cálculo são apresentados no Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1-  Parâmetros utilizados para a simulação simplificada e conservativa 
deliberação rotineira para o meio hídrico, a partir de um submarino nuclear. 

 
Distância fonte-receptor R = 500 m 
Volume de diluição V= A* H 
A = Área de dispersão do poluente  
       Área para setor de 45o A = 100.000 m2 
       Área para um setor de 22,5o A = 50. 000 m2 
H = Profundidade média da área  
       Ponto de “fundeio” 2  h = 14 m 
       Ponto de “fundeio” 3  h =  8 m 
       Ponto de “fundeio” 4  h = 14 m 
Volumes V  
       V2,45 ; V4,45 1.400.000 m3 
       V2,22.5 ; V4,22.5 700.000 m3 
       V3,45 800.000 m3 
       V3,22.5 400.000 m3 

 

A liberação em rotina foi estimada a partir de valores de referência do UNSCEAR 

(2000), para reatores PWR, considerando a potência nominal de 0,07 GWe, conforme 

abaixo apresentado, na Tabela 3.1. Os valores utilizados na simulação, para os cenários de 

liberação previstos, encontram-se adiante, na Tabela 3.2. 

Como não há informações específicas sobre os radionuclídeos, para fins de cálculo 

de dose foi considerada que toda a liberação denominada “outros” corresponderia a um 

único radionuclídeo, escolhido entre o mais restritivo entre Cs-134, Cs-137, I-131, Sr-89, 

Sr-90, Mn-54 e Co-60, para as vias críticas consideradas, que são exposição externa por 

imersão em água e exposição a sedimento. 

Tabela 3.1-  Termo-fonte para liberação aquática em operação normal do reator UNSCEAR, 

2000). 

Liberação Média Anual Taxa de Liberação 
Nuclídeos 

GBq/Gwe (Bq/h)/GW (P=0,07GW) (Bq/h) 

Trítio (H-3) 19000 2,17E+06 1,5E+05 

Outros 8,1 9,25E+02 6,5E+01 

 

Tabela 3.2-  Material considerado como sendo efetivamente liberado para o meio hídrico (Bq). 
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Nuclídeos Taxa (Bq/h) 2 horas 8 horas 24 horas 168 horas 

Trítio (H-3) 1,52E+05 3,04E+05 1,21E+06 3,64E+06 2,55E+07 

Outros 6,47E+01 1,29E+02 5,18E+02 1,55E+03 1,09E+04 

 

3.2.2-  SIMULAÇÃO 2: LIBERAÇÃO PARA O MEIO HÍDRICO EM SITUAÇÃO DE 

ACIDENTE 

Não foram encontrados na literatura valores de termos-fonte de liberações aquáticas 

para acidentes de reatores PWR de submarinos nucleares. Dessa forma, para efetuar uma 

simulação de acidente com liberação aquática, foi considerado um acidente de perda de 

refrigerante com falha da contenção, sem danos aos elementos combustíveis. Foram 

utilizados valores de referência para o líquido do circuito primário, considerando uma 

liberação de 1% do inventário por hora. 

A simulação foi considerada por períodos de até 8 horas, uma vez que este é um 

período razoável, em que a corrente dentro da baía segue aproximadamente a mesma 

direção de fluxo, em torno do período de maré alta. Após esse período, existe uma inversão 

no sentido de fluxo, com o fluxo principal sendo direcionado para fora da baía. 

A estimativa da transferência entre os compartimentos dentro da baía foi efetuada 

levando em conta a velocidade de corrente e a área de transferência entre os 

compartimentos, em relação ao volume do compartimento de origem. Os compartimentos 

são modelados como anéis cilíndricos de espessura equivalente à diferença dos raios entre 

os limites dos compartimentos e a fonte, com altura equivalente à profundidade média da 

lâmina d´água no compartimento (Figura 3.2). 

Os dados disponíveis na literatura não permitem uma simulação a longo prazo. 

Além disso, simulações mais realistas exigiriam modelos mais sofisticados, que incluíssem 

não apenas os campos de corrente, mas também os efeitos de ventos, as alterações de maré 

em função do tempo, recirculação de águas, processos de interação entre a coluna d’água e 

sedimentos, cuja implementação demandaria um trabalho de médio a longo prazo 

(FRANKLIN, 2001). 
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Figura 3.2 - Esquema de compartimentos modelados nas simulações de liberação para o meio 
hídrico. 

A simulação foi efetuada usando o código Model Maker@ versão 3.0.3, para os três 

pontos de “fundeio”, considerando um setor de dispersão com 25,5 o, até o ponto de 

margem mais próximo, no sentido das correntes principais. Modelos desse tipo têm sido 

amplamente utilizados na modelagem de corpos hídricos, como, por exemplo, pelo 

Laboratório de Mônaco, da IAEA, para estudos de dispersão de contaminação no Mar do 

Norte e no atol de Muroroa (BAXTER, 1998; SCOTT, 1997; HAMILTON, 1994), e pelo 

IRD, para simulação do comportamento de liberações aquáticas pelo reator nuclear de 

Angra dos Reis na Baía da Ribeira (FERNANDES et alli, 1996). 

Para a estimativa da concentração na água, foi efetuada a simulação considerando o 

deslocamento pela corrente, por um prazo máximo de 8 horas, quando ocorre então 

inversão de fluxo na baía devido à mudança de maré. Para fins de estimativa de 

concentração em sedimentos, foi considerado um período de liberação correspondente a 

um acidente com duração de uma semana. Durante a metade desse período, o material é 

transportado nas direções de interesse, alternadamente em períodos de 8 horas 

consecutivas. A simulação genérica foi efetuada para um inventário de 1 GBq de material 

no termo-fonte do acidente.  

Os cálculos específicos foram ajustados para os termos-fonte citados na literatura, 

conforme apresentado na Tabela 3.3 (IAEA, 1997). Foi considerado o volume de 20 m3 
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para o circuito primário do reator (BELONA, 2004). Os dados são apresentados na Tabela 

3.4, para três acidentes simulados, todos do tipo perda de refrigerante (LOCA – “ loss-of-

coolant accident”):  

• Para casos em que não ocorre falha nos elementos combustíveis; 

• Para casos com falha em elementos combustíveis; e 

• Para um acidente mais severo, incluindo a fusão de parte do núcleo do reator. 

A estimativa de locais preferenciais de deposição de material, bem como a 

localização de “pontos quentes”, também demandariam modelagem mais complexa e 

específica. A análise foi feita então de forma genérica, através da estimativa da 

concentração esperada em sedimentos em equilíbrio com a concentração máxima estimada 

na água. 

Tabela 3.3-  Concentração na água do circuito primário para acidentes 
com reatores PWR (IAEA, 1997). 

 
Concentração no circuito primário (kBq/g) 

Nuclídeo 
Normal 

Acidente com falha de 

combustível 

Acidente com 10% de 

fusão do núcleo 

1-131 2,0E+00 2,0E+02 7,0E+05 

Cs-134 3,0E-01 3,0E+01 6,0E+04 

Cs-137 3,0E-01 3,0E+01 3,0E+04 

Ba-140 5,0E-01 5,0E+01 1,0E+05 

 

Tabela 3.4-  Termo-fonte relativo à água do circuito primário para acidentes 
com reatores PWR de 0,07 GWe. 

 
Atividade total no circuito primário (Bq) 

Nuclídeo 
Normal 

Acidente com falha de 

combustível 

Acidente com 10% de 

fusão do núcleo 

I-131 4,0E+07 4,0E+09 1,4E+13 

Cs-134 6,0E+06 6,0E+08 1,2E+12 

Cs-137 6,0E+06 6,0E+08 6,0E+11 

Ba-140 1,0E+07 1,0E+09 2,0E+12 
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3.3-  LIBERAÇÕES PARA O MEIO ATMOSFÉRICO 

Para a estimativa da dispersão atmosférica, foram utilizados os fatores de dispersão 

de Pasquill @ Gifford (TILL & MEYER , 1983), estimados pela expressão: 

  (Eq. 3.1) 

onde os parâmetros b1, b2 e b3 são empíricos. 

Utilizou-se os valores de parâmetros apresentados na Tabela 3.5, em função da 

classe de estabilidade atmosférica. A calssificação utilizada é (IAEA, 1986): 

Classe A : extemamente instável 

Classe B: moderadamente instável 

Classe C: ligeiramente instável 

Classe D: neutra 

Classe E: ligeiramente estável 

Classe F: moderadamente estável 

Tabela 3.5-  Valores de parâmetros utilizados para o cálculo de σz, em função 
da classe de estabilidade atmosférica. 

 
Classe A B C D E F 

b1 0,88 -0,985 -1,186 -1,35 -2,88 -3,8 

b2 -0,152 0,82 0,85 0,793 1,255 1,419 

b3 0,147 0,0168 0,0045 0,0022 0,042 0,055 

 

Os valores calculados para σz, em função da distância da fonte e da classe de 

estabilidade atmosférica, são apresentados na Tabela 3.6, onde X é a distância da fonte, em 

metros. 
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Tabela 3.6-  Valores de σz (m), utilizados nas estimativas de dispersão atmosférica. 

x (m) A B C D E F 

100 22 19 13 8 35 40 

500 218 93 57 31 551 1005 

2.000 2945 399 201 97 7017 20614 

2.500 4722 508 247 117 10729 34189 

3.000 7020 619 292 136 15226 51902 

 

Para o coeficiente de dispersão horizontal, foi utilizada a equação: 

     (Eq 3.2) 

onde os parâmetros a1 e a2 são empíricos. Os valores de a1 e a2 utilizados, em função da 

classe de estabilidade atmosférica, são apresentados na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7-  Valores de parâmetros utilizados para o cálculo de σy, em função da 
classe de estabilidade atmosférica. 

 
Classe A B C D E F 

a1 0,35 0,248 0,175 0,108 0,088 0,054 

a2 -0,0234 -0,0147 -0,0117 -0,0059 -0,0059 -0,0029 

Os valores estimados para σy, em função da distância da fonte (X) e da classe de 

estabilidade atmosférica, são apresentados na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8-  Valores de σz (m) utilizados nas estimativas de dispersão atmosférica. 

x (m) A B C D E F 

100 24 18 12 8 6 4 

500 102 78 51 36 26 18 

2.000 344 273 172 126 86 64 

2.500 417 332 209 155 105 78 

3.000 488 391 244 182 122 92 
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A velocidade (u) média do vento, para cada classe de estabilidade atmosférica 

utilizada, é apresentada na Tabela 3.9 (UNSCEAR, 2000). 

Tabela 3.9-  Médias de velocidade do vento (m/s) em função da 
classe de estabilidade atmosférica. 

 
Classe A B C D E F 

u média 2 3 4 5 3 2 

 

Os valores de χ/Q foram estimados pela seguinte equação: 

    (Eq. 3.3) 

Tal equação é adequada para liberações no nível do solo − no caso, no nível da 

superfície do mar − para a estimativa da concentração no ar no nível do solo, considerando 

a direção central do setor (22,5o) coincidente com a direção do vento. 

Os valores calculados de χ/Q (s m-3) encontram-se na Tabela 3.10, onde foram 

evidenciados os valores mais críticos, para cada distância estabelecida. 

 

Tabela 3.10-  Valores de χ/Q (s m-3) utilizados para a estimativa da concentração no ar. 

χχ /Q 
Distância 

A B C D E F 

100 3,04E-04 3,16E-04 4,88E-04 9,40E-04 4,93E-04 9,90E-04 

500 7,15E-06 1,46E-05 2,74E-05 5,76E-05 7,50E-06 8,80E-06 

2.000 1,57E-07 9,76E-07 2,30E-06 5,19E-06 1,75E-07 1,21E-07 

2.500 8,08E-08 6,29E-07 1,54E-06 3,53E-06 9,45E-08 5,95E-08 

3.000 4,65E-08 4,39E-07 1,12E-06 2,57E-06 5,70E-08 3,32E-08 
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Da análise acima verifica-se que as situações mais críticas ocorrem para o caso de 

rebocadores da Marinha, estimados de estarem a 100 m do casco do submarino, para um 

regime de estabilidade F. Para a distância autorizada para a equipe de monitoração 

ambiental, que é 500 m, a situação mais crítica ocorre para a estabilidade D. A mesma 

classe de estabilidade está associada aos maiores valores de χ/Q relativos às distâncias de 

pontos habitados mais próximos aos pontos de “fundeio”.  

O cálculo de dose foi então efetuado para os diversos locais, considerando o valor 

mais restritivo de χ/Q para o local em questão, considerando as vias de exposição externa 

por imersão à nuvem e inalação. 

Após efetuados os cálculos, foi disponibilizado pelo INMET, o s dados 

meteorológicos apresentados nas Quadros 2.18 e 2.19. De forma a validar os valores de 

X/Q utilizados, foram analisados os dados daquelas tabelas relativos a velocidades e 

freqüência de direção de ventos na Baía de Guanabara. 

Concluiu-se que, para o período de 1931 a 1970 (Quadro 2.18), as situações mais 

críticas de χ/Q verificadas correspondem exatamente às duas situações de ocorrência mais 

freqüentes na baía, que são a ocorrência de ventos calmos, o que corresponde à categoria 

de difusão F, seguida da direção SE (sudeste), com velocidade média de 4,5 m/s, 

correspondendo à categoria de difusão D. 

Em relação à série do período de 1974 a 1985 (Quadro 2.19), as maiores 

freqüências observadas correspondem também à classe de estabilidade D, com velocidade 

média de 4,4 m/s. 

Com as constatações anteriores, considerou-se que os cálculos genéricos efetuados 

anteriormente representariam adequadamente as condições mais críticas de exposição a 

efluentes atmosféricos. 

Os locais selecionados para a avaliação de dose devido a liberações atmosféricas 

são apresentados no Quadro 3.2. 
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Quadro 3.2-  Locais selecionados para a avaliação de dose devido a liberações 

atmosféricas. 

 
Ponto Características 

1- Grupo rebocador da Marinha Distância da fonte (m): 100 
2- Monitoração de rotina Distância da fonte (m): 500 
3- Locais mais próximos: 

Ponto de “fundeio” 2  
Local de referência: Ilha de Mocanguê 

Tipo do uso: militar/restrito; Distância (km): 1 a 1,3; 
Direção: SE 

Ponto de “fundeio” 4  
Local de referência: Ilha Fiscal 

Tipo do uso: militar/restrito/turismo; Distância (km): 2; 
Direção: S 

4- Áreas livres e centros populacionais mais próximos: 

Ponto de “fundeio” 2  
Local de referência: Ilha do Caju 

Tipo do uso: livre; Distância (km): 2,5; 
Direção: SE 

Ponto de “fundeio” 2  
Local de referência: Niterói-DHN 

Tipo do uso: livre; Distância (km): 3; 
Direção: S 

Ponto de “fundeio” 4  
Local de referência: PraçaXV 

Tipo do uso: livre; Distância (km): 2,5; 
Direção: SW 

Ponto de “fundeio” 4  
Local de referência: Niterói-DHN 

Tipo do uso: livre; Distância (km): 3; 
Direção: E 

 

Para o cálculo da dose externa, Dext, a exposição foi considerada como ocorrendo 

ao ar livre, em área aberta, sem blindagem. Assim, 

    (Eq. 3.4) 

onde χ/Q é o coeficiente de dispersão atmosférica, apresentado anteriormente, na Tabela 

3.8, em função da distância da fonte e da estabilidade atmosférica no momento da 

liberação; Q é a atividade total liberada; I é o tempo de exposição direta à pluma, em 

segundos; e eext é o fator de conversão de dose externa para a geometria de imersão em 

pluma semi-infinita, previamente apresentado na Tabela 3.10. 

A dose interna (inalação) foi estimada a partir da equação 

    (Eq. 3.5) 
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onde Iina é a taxa de inalação, considerada como 1 m3/h; e eina é o fator de conversão de 

dose de inalação, apresentado na Tabela a seguir (3.11) (IAEA, 1996; ECKERMAN, 1993; 

YAMAGUSHI, 1994). 

Tabela 3.11-  Fatores de Conversão de Dose para os radionuclídeos considerados no 
termo-fonte atmosférico. 

 
Nuclídeo 

 
Imersão 

(Sv/s)/(Bq/m3) 
Inalação 

Sv/Bq 
Kr-85m 6,87E-15 --- 
Kr-88 1,34E-13 --- 
Rb-88 3,33E-14 1,60E-01 
Sr-90 8,91E-16 1,60E-07 
Sr-91 4,77E-14 4,10E-10 

Rh-105 1,06E-14 6,60E-08 
Sb-127 3,12E-14 1,90E-09 
Sb-129 6,71E-14 2,50E-10 

Te-129m 3,42E-15 7,90E-09 
Te-131m 6,98E-14 9,10E-10 
Te-132 1,17E-13 2,00E-09 
I-131 1,69E-14 7,40E-09 
I-133 2,74E-14 1,50E-09 

Xe-133 1,33E-15 --- 
Xe-135 1,10E-14 --- 
Cs-134 7,06E-14 2,00E-08 
Cs-136 9,94E-14 2,80E-09 
Cs-137 2,55E-14 3,90E-08 
Ba-140 1,36E-13 5,80E-09 

 

3.3.1- SIMULAÇÃO 3: LIBERAÇÃO ATMOSFÉRICA EM SITUAÇÃO DE 

OPERAÇÃO NORMAL 

O termo-fonte utilizado baseia-se nas informações do UNSCEAR para liberações 

rotineira de reatores tipo PWR, e encontra-se apresentado na Tabela 3.12. 

Para efetuar o cálculo de dose, é necessário especificar os radionuclídeos 

envolvidos na liberação. Para tal, foi considerado que a proporção de radionuclídeos 

liberados é a mesma tanto em situações de rotina quanto em acidentes. Assim, foi 

considerado que a liberação teria a composição apresentada na Tabela 3.13. 
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Tabela 3.12-  Liberações atmosféricas rotineiras atribuídas a reator PWR de 0,07 GWe. 

Nuclídeo Taxa de liberação 
(Bq/h) 

H-3 1,92E+04 

Gases nobres 1,04E+05 

Iodo 1,36E+03 

Particulados 1,04E+03 

 

Tabela 3.13-  Composição de radionuclídeos no efluente gasoso rotineiro. 

Referência Nuclídeo % da liberação 

Gases nobres Xe-133 100 

I-131 27 

I-133 61 Iodo 

I-135 12 

Sr-89 15 

Sr-90 4 

Ru-103 2 

Cs-134 27 

Cs-137 25 

Particulados 

Ba-140 27 

 

Foi considerada a exposição direta ao material da pluma por um período de quatro 

horas consecutivas, uma vez que após tal período é provável que ocorra alteração das 

condições atmosféricas. 

3.3.2-  SIMULAÇÃO 4: LIBERAÇÃO ATMOSFÉRICA EM SITUAÇÃO DE 

ACIDENTE 

De forma a simplificar a análise, foi efetuada uma avaliação preliminar sobre o 

termo-fonte apresentado por LEWIS e HUGRON (1999), de forma a considerar apenas a 

liberação daqueles radionuclídeos cujas características e quantidades na liberação tivessem 
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o potencial de contribuir com mais que 1% da dose total de exposição à pluma, 

considerando as vias de exposição externa por imersão em pluma semi-infinita e inalação. 

Com essa análise, o termo-fonte de liberação atmosférica em situação de acidente envolve 

a liberação de 21 radionuclídeos, como mostra a Tabela 3.14. 

Tabela 3.14-  Termo-fonte de liberação atmosférica em situação de acidente. 

Nuclideo T1/2 Liberação atm. (Bq)  
Kr-85m 4,48 h 7,77E+10 

Kr-88 2,84 h 4,07E+10 

Rb-88 0,297 h 1,47E+03 

Sr-90 29,1 a 2,08E+09 

Sr-91 9,5 h 8,62E+09 

Rh-105 1,47 d 6,96E+08 

Sb-127 3,85 d 1,05E+10 

Sb-129 4,32 h 5,22E+09 

Te-129m 33,6 d 3,64E+09 

Te-131m 1,25 d 2,58E+10 

Te-132 3,26 d 2,90E+11 

I-131 8,04 d 5,11E+09 

I-133 20,8 h 1,10E+10 

Xe-133 5,24 d 3,53E+12 

Xe-135 9,10 h 2,41E+11 

Cs-134 2,06 a 1,43E+10 

Cs-136 13,1 d 5,66E+09 

Cs-137 30,0 a 1,31E+10 

Ba-140 12,7 d 1,40E+10 

 

As doses estimadas foram doses efetivas ou doses efetivas comprometidas, 

seguindo recomendações internacionais (ICRP, 1991; IAEA, 1996), e não doses 

equivalentes efetivas e equivalentes efetivas comprometidas, conforme ainda consta em 

norma da CNEN (CNEN, 1988). 
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Capítulo 4 

RESULTADOS 

 

 

4.1 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA LIBERAÇÕES AQUÁTICAS 

4.1.1- SIMULAÇÃO 1: LIBERAÇÃO DE ROTINA PARA O MEIO HÍDRICO, EM 

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO NORMAL DE REATOR PWR DE 0,07 GWe 

 Os resultados esperados para a concentração de trítio e outros radionuclídeos na 

água do mar, a 500 m dos pontos de “fundeio”, foram estimados de forma conservativa, 

isto é, sem perdas devido ao movimento de água por correntes ou marés. Tais resultados 

são apresentados na Tabela 4.1, para diferentes períodos de liberação. 

 

Tabela 4.1-  Concentração de trítio e outros radionuclídeos na água do mar, 
a 500 m dos pontos de “fundeio” (Bq/L).  

 
Ponto de 
“fundeio”  Setor Volume 

(m3) 2 horas 8 horas 24 horas 168 horas 

 Trítio 
3 22,5o 4,00E+05 7,59E-01 3,04E+00 9,109589 63,76712 

2 e 4 22,5o 7,00E+05 4,34E-01 1,74E+00 5,205479 36,43836 
3 45o 8,00E+05 3,80E-01 1,52E+00 4,554795 31,88356 

2 e 4 45o 1,40E+06 2,17E-01 8,68E-01 2,60274 18,21918 

   Outros 
3 22,5o 4,00E+05 3,24E-04 1,29E-03 0,003884 0,027185 

2 e 4 22,5o 7,00E+05 1,85E-04 7,40E-04 0,002219 0,015534 
3 45o 8,00E+05 1,62E-04 6,47E-04 0,001942 0,013592 

2 e 4 45o 1,40E+06 9,25E-05 3,70E-04 0,00111 0,007767 

 

O limite de detecção das técnicas normalmente utilizadas em análise de 

espectrometria gama de amostras ambientais de água do mar situa-se em torno de 1 Bq/L, 

ou mais, para a maioria dos radionuclídeos relevantes em efluentes de reatores. 
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Assim, observamos que, mesmo se considerássemos a hipótese mais pessimista, 

que seria uma liberação instantânea correspondendo ao efluente de uma semana do navio 

ou submarino no porto, tal liberação não seria detectada no procedimento usual de 

amostragem, mesmo considerando apenas a diluição, sem arraste de material pela maré, 

exceto para o trítio. 

As concentrações de trítio (3H), embora detectáveis, não representariam dose 

significativa para os indivíduos expostos, uma vez que tal radionuclídeo não apresenta 

risco relativo à exposição externa. A dose por ingestão, considerada uma via pouco 

provável para os cenários considerados, seria extremamente baixa, devido ao reduzido 

fator de dose relativo ao nuclídeo, da ordem de 10-11 Sv por Bq ingerido. Entretanto, a 

medida de 3H poderia ser um indicativo da existência de liberações a partir do navio ou 

submarino, uma vez que as liberações são normalmente declaradas como sendo 

inexistentes. 

É difícil estimar-se as concentrações máximas nos sedimentos, relativas às 

concentrações na água do mar, dada a dinâmica do processo de contaminação e de 

movimentação de sedimentos. Todavia, espera-se que elas sejam extremamente baixas, e 

que seria pouco provável que ocorresse qualquer concentração em um período curto de 

tempo, como por exemplo cerca de uma semana de estadia do navio no porto. 

Utilizando os coeficientes de distribuição de referência da IAEA (2001) − isto é, 

1.000 Bq/kg para Cs, Sr e Mn; 5.000 Bq/kg para Co; e 10 Bq/kg para iodo − e 

considerando que haveria tempo para o sistema água-sedimento entrar em equilíbrio, as 

concentrações nos sedimentos próximos ao ponto de “fundeio” seriam mensuráveis. 

Embora saiba-se que não seria atingido o equilíbrio, a análise de espectrometria gama de 

sedimentos seria mais adequada para uma avaliação do impacto. Um monitoramento logo 

após a saída do submarino do local de “fundeio” poderia confirmar a ausência de 

liberações rotineiras significativas, conforme afirmam os documentos oficiais das visitas 

dos submarinos. 

De qualquer modo, de forma a certificar um processo de controle do navio, deveria 

ser efetuada uma avaliação mais precisa após a saída do navio da área de “fundeio”, não 

apenas na área próxima a esse local, mas também junto a áreas de acúmulo de sedimentos, 
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tais como a área em torno da ilha Pombeba, junto ao cais do Porto do Rio de Janeiro, nas 

proximidades das ilhas do Fundão e do Governador, ou junto às ilhas do Mocamguê e de 

Santa Cruz, dependendo do local específico de “fundeio” do navio. Os locais mais 

adequados para a amostragem deveriam ser determinados a partir de modelagem mais 

específica para as características do corpo hídrico em questão. 

4.1.2- SIMULAÇÃO 2: LIBERAÇÃO ACIDENTAL PARA O MEIO HÍDRICO, A 

PARTIR DE REATOR PWR DE 0,07 GWe 

Os resultados de concentração na água do mar de um radionuclídeo conservativo na 

coluna d’água s ão apresentados nas Figuras 4.1 a 4.3, para os três pontos de fundeio. Tais 

resultados foram estimados em função da distância da fonte, na direção da corrente 

principal, para um termo-fonte de 1 GBq, com liberação de 1% por hora. 

As três Figuras referem-se aos locais selecionados, a saber: 

• Praça XV (R 2000 – Fig 4.1); 

• Fundão (R 3000), a partir do ponto de “fundeio” 4 (Fig. 4.2);  

• Niterói (R 2000 – Fig. 4.3), a partir do ponto de “fundeio” 2.  

 

 
Figura 4.1-  Concentração Cw de um radionuclídeo conservativo na água da baía em função da 
distância de navio ou submarino localizado no ponto de “fundeio” 4, na direção da Praça XV, 

relativo a uma fonte de 1 GBq com uma liberação de 1% por hora. 
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Figura 4.2-  Concentração Cw de um  radionuclídeo conservativo na água da baía em função da 

distância de navio ou submarino localizado no ponto de “fundeio” 4, na direção da Ilha do Fundão, 
relativo a uma fonte de 1 GBq com uma liberação de 1% por hora. 

 
 

 
 
 

Figura 4.3-  Concentração Cw de um radionuclídeo conservativo na água da baía em função da 
distância de navio ou submarino localizado no ponto de “fundeio” 2, na direção de Niterói, relativo 

a uma fonte de 1 GBq com uma liberação de 1% por hora. 

 

Observa-se que a situação mais crítica ocorre para Niterói, para uma liberação a 

partir de uma fonte localizada no ponto de “fundeio” 2. Observa -se também que o pico de 

concentração ocorre dentro do período das 8 horas iniciais, após o acidente. 
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Tomando-se como base de cálculo a atividade total no refrigerante, para uma 

potência de 70 MWe para o reator, e uma liberação de 8 horas, a partir do termo-fonte 

apresentado previamente, na Tabela 3.4, obtém-se as concentrações máximas na água, para 

cada caso simulado, apresentadas a seguir, na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2-  Resultados de concentração máxima na água do mar (Bq/L), após um acidente. 

 

 

Observa-se que apenas para o caso mais crítico, o qual corresponde a um acidente 

com derretimento de parte do núcleo, poderiam-se obter concentrações detectáveis na água 

do mar. 

Considerando-se o caso mais crítico, relativo ao ponto de “fundeio” 2, próximo à 

costa (em Niterói), verificou-se que, mesmo considerando que exista tempo suficiente para 

haver um equilíbrio entre o material liberado para a coluna d’água e o sedimento, as 

concentrações máximas hipotéticas em sedimentos seriam mensuráveis apenas próximo ao 
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local do acidente. As doses por exposição externa estimadas junto à orla seriam, no 

máximo, da ordem de 10-10 Sv por hora. 

Verifica-se, assim, que a análise de sedimentos, ao final do período de estadia do 

navio ou submarino, poderia ser adequada para verificar se ocorreu liberação indevida para 

o meio hídrico. Porém, isso é verdadeiro apenas no entorno do ponto de “fundeio”, onde 

liberações significativas poderiam ser detectadas. 

4.2- RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA LIBERAÇÕES ATMOSFÉRICAS 

4.2.1-  SIMULAÇÃO 3: LIBERAÇÃO DE ROTINA PARA A ATMOSFERA, EM 

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO NORMAL DE REATOR PWR DE 0,07 GWe 

Na Tabela 4.3 são apresentadas as estimativas das doses devido à liberação 

rotineira para a atmosfera de gases nobres, iodos e particulados, em função da distância da 

fonte, considerando uma liberação de 4 horas. Observa-se que as doses são extremamente 

baixas, não acarretando contribuição significativa para a exposição de qualquer grupo 

exposto. 

Tabela 4.3-  Dose total devido a possíveis liberações rotineiras atmosféricas. 

Distância (m) Dose (Sv) 

100 4,4E-07 

500 2,7E-08 

2.000 2,4E-09 

2.500 1,6E-09 

3.000 1,2E-09 

 A dose máxima devido à liberação de 3H poderia ser da ordem de 5 x 10-9 Sv, para a 

menor distância considerada. Também não traz, portanto, qualquer contribuição 

significativa à exposição de qualquer grupo de indivíduos. Mesmo considerando períodos 

de tempo mais elevados sem alterações atmosféricas, não haveria, em condições normais, 

qualquer risco significativo para os indivíduos expostos. 

4.2.2-  SIMULAÇÃO 4: LIBERAÇÃO ACIDENTAL PARA A ATMOSFERA, A 

PARTIR DE REATOR PWR DE 0,07 GWe 
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Utilizando os termos de dispersão da Tabela 4.4 e o termo-fonte fonte da Tabela 

3.13, as doses estimadas para liberação instantânea, por radionuclídeo, para cada uma das 

localizações de controle, encontram-se nas Tabelas 4.5 e 4.6, para as via de exposição 

externa e interna, respectivamente. A dose total é apresentada adiante, na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.4-  Termos de dispersão utilizados na simulação. 

Distância (m) X/Q (s-1) 
100 9,40E-04 
500 5,76E-05 

2.000 5,19E-06 
2.500 3,53E-06 
3.000 2,57E-06 

 

Tabela 4.5-  Doses integradas (Sv) estimadas para exposição externa durante todo o período de 
passagem da pluma, em função da distância da fonte. 

 
Dose externa (imersão em pluma) Nuclídeo Liberação 

(Bq) 100 m 500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 
Kr-85m 7,77E+10 1,73E-03 1,06E-04 9,56E-06 6,50E-06 4,74E-06 
Kr-88 4,07E+10 1,73E-02 1,06E-03 9,53E-05 6,47E-05 4,72E-05 
Rb-88 1,47E+03 8,67E-11 5,31E-12 4,79E-13 3,25E-13 2,37E-13 
Sr-90 2,08E+09 6,27E-06 3,84E-07 3,47E-08 2,35E-08 1,72E-08 
Sr-91 8,62E+09 1,36E-03 8,35E-05 7,53E-06 5,12E-06 3,73E-06 

Rh-105 6,96E+08 2,48E-05 1,52E-06 1,37E-07 9,32E-08 6,80E-08 
Sb-127 1,05E+10 1,11E-03 6,78E-05 6,11E-06 4,15E-06 3,03E-06 
Sb-129 5,22E+09 1,13E-03 6,95E-05 6,26E-06 4,26E-06 3,10E-06 

Te-129m 3,64E+09 4,21E-05 2,58E-06 2,33E-07 1,58E-07 1,15E-07 
Te-131m 2,58E+10 6,08E-03 3,72E-04 3,36E-05 2,28E-05 1,66E-05 
Te-132 2,90E+11 1,15E-01 7,02E-03 6,33E-04 4,30E-04 3,14E-04 
I-131 5,11E+09 2,92E-04 1,79E-05 1,61E-06 1,10E-06 7,99E-07 
I-133 1,10E+10 1,01E-03 6,19E-05 5,58E-06 3,79E-06 2,77E-06 

Xe-133 3,53E+12 1,59E-02 9,72E-04 8,77E-05 5,95E-05 4,34E-05 
Xe-135 2,41E+11 8,79E-03 5,38E-04 4,85E-05 3,30E-05 2,40E-05 
Cs-134 1,43E+10 3,42E-03 2,09E-04 1,89E-05 1,28E-05 9,35E-06 
Cs-136 5,66E+09 1,90E-03 1,17E-04 1,05E-05 7,14E-06 5,21E-06 
Cs-137 1,31E+10 1,13E-03 6,93E-05 6,25E-06 4,24E-06 3,09E-06 
Ba-140 1,40E+10 6,44E-03 3,95E-04 3,56E-05 2,42E-05 1,76E-05 
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Tabela 4.6-  Doses integradas (Sv) estimadas para inalação, durante todo o período de exposição à 
pluma, em função da distância da fonte. 

 
Dose interna (inalação) Nuclídeo Liberação 

(Bq) 100 m 500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 
Kr-85m 7,77E+10 0 0 0 0 0 
Kr-88 4,07E+10 0 0 0 0 0 
Rb-88 1,47E+03 1,16E-01 7,09E-03 6,39E-04 4,34E-04 3,17E-04 
Sr-90 2,08E+09 3,13E-01 1,92E-02 1,73E-03 1,17E-03 8,56E-04 
Sr-91 8,62E+09 3,26E-03 1,99E-04 1,80E-05 1,22E-05 8,91E-06 

Rh-105 6,96E+08 4,30E-02 2,63E-03 2,37E-04 1,61E-04 1,18E-04 
Sb-127 1,05E+10 1,87E-02 1,15E-03 1,03E-04 7,02E-05 5,12E-05 
Sb-129 5,22E+09 1,17E-03 7,19E-05 6,48E-06 4,40E-06 3,21E-06 

Te-129m 3,64E+09 2,70E-02 1,66E-03 1,49E-04 1,01E-04 7,40E-05 
Te-131m 2,58E+10 2,20E-02 1,35E-03 1,22E-04 8,26E-05 6,03E-05 
Te-132 2,90E+11 5,44E-01 3,33E-02 3,01E-03 2,04E-03 1,49E-03 
I-131 5,11E+09 3,55E-02 2,18E-03 1,96E-04 1,33E-04 9,72E-05 
I-133 1,10E+10 1,54E-02 9,42E-04 8,49E-05 5,77E-05 4,21E-05 

Xe-133 3,53E+12 0 0 0 0 0 
Xe-135 2,41E+11 0 0 0 0 0 
Cs-134 1,43E+10 2,69E-01 1,65E-02 1,49E-03 1,01E-03 7,36E-04 
Cs-136 5,66E+09 1,49E-02 9,12E-04 8,23E-05 5,59E-05 4,08E-05 
Cs-137 1,31E+10 4,80E-01 2,94E-02 2,65E-03 1,80E-03 1,31E-03 
Ba-140 1,40E+10 7,63E-02 4,67E-03 4,21E-04 2,86E-04 2,09E-04 

 

Tabela 4.7-  Dose total estimada para os diversos grupos populacionais 
potencialmente expostos (mSv). 

 

Distância (m) Gupo exposto Dose externa 
(mSv) 

Dose interna 
(mSv) 

Total 
(mSv) 

100 ocupacional 182 1979 2161 

500 pma* 11 121 132 

2.000 Público 1,0 11 12 

2.500 Público 0,7 7,4 8 

3.000 Público 0,5 5,4 6 

* pma refere-se ao grupo que trabalha no programa de monitoração ambiental. 

A dose a 100 m pode ser muito alta, principalmente devido à inalação. Assim, é 

importante que os rebocadores estejam equipados com instrumentos de medida com 

alarmes, o que permitiria, no caso da ocorrência de um acidente, que eles se afastassem do 
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local ou da direção preferencial dos ventos predominante no momento do acidente, para 

garantir a segurança. A mesma precaução é relevante para o grupo de monitoramento 

ambiental, localizado a 500 m do submarino. 

No caso desses dois grupos, o posicionamento fora da direção preferencial dos 

ventos pode ser suficiente para oferecer um nível de proteção adequado, embora o 

distanciamento da fonte deva ser previsto, sempre que possível, principalmente em 

condições de calmarias ou ventos leves, característicos da classe de estabilidade F. 

Em relação à exposição de membros do público, o que se observa é que não 

deveriam ser aprovados pontos de “fundeio” com distâncias inferiores a 2,5 km de núcleos 

populacionais habitados. Levando-se em conta as características de alta densidade 

demográfica no entorno da Baía de Guanabara, e a conseqüente dificuldade de 

implementar programas de evacuação envolvendo grandes grupos populacionais, a seleção 

de pontos de “fundeio” adequados deveria, obrigatoriamente, levar em conta a 

possibilidade de doses acima de 10 mSv em membros do público, considerando-se 

diversos cenários possíveis de acidentes. 

Tendo em mente que o acidente considerado no presente estudo é bastante severo, e 

que as considerações adotadas na avaliação são conservativas, poderia ser estabelecida, em 

princípio, uma distância mínima de 2,5 km entre o ponto de “fundeio” e as áreas no 

entorno da baía ocupadas por membros do público. 

Dessa forma, entre os pontos de “fundeio” atualmente em uso por navios nucleares 

em visita ao porto do Rio de Janeiro, o local mais adequado seria o ponto de “fundeio” No. 

3. Embora mais interno à baía, tal ponto é o único, entre os três previstos pela Marinha, 

que atende ao requisito acima citado. 
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Capítulo 5 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1-  CONCLUSÕES 

As principais conclusões deste trabalho podem ser assim resumidas: 

1.  Em condições normais, não é esperado impacto radiológico significativo devido à visita 

de submarinos nucleares ao porto da cidade do Rio de Janeiro, mesmo considerando que 

ocorram pequenas liberações rotineiras de radionuclídeos; 

2.  A análise de liberações acidentais, no entanto, indica que os pontos de “fundeio” 

deveriam estar localizados a uma distância mínima de 2,5 km de áreas habitadas na costa 

da Baía de Guanabara; 

3.  As equipes que trabalham próximo a submarinos ou outros navios nucleares devem 

estar equipadas com medidores de radiação com sinal sonoro, e estarem adequadamente 

preparadas para saber atuar no evento de um acidente; 

4.  A equipe de monitoração ambiental, além de efetuar a monitoração no local, deve estar 

preparada para interpretar dados de medidas efetuadas in loco, e ter treinamento adequado 

para atuar em situações de emergência, inclusive na orientação dos trabalhadores da 

Marinha que possam estar na área próxima ao submarino; 

5.  O acordo com a Marinha deveria incluir o envio ao IRD, previamente à chegada dos 

navios ou submarinos, das informações básicas sobre os mesmos, em particular as 

relacionadas aos termos-fonte rotineiros e acidentais previstos. Para o planejamento da 

visita, o fornecimento de mapas adequados das baías e informações básicas sobre os portos 

a serem visitados, incluindo informações meteorológicas, hidrológicas, e de ocupação nas 

terras circunvizinhas, seria fundamental para que fosse efetuado um estudo pré-operacional 

das áreas, bem como tornar possível a elaboração de planos de emergência adequados a 

cada área. 

Finalmente, conclui-se que o presente estudo pode servir de base para a avaliação de outros 

portos brasileiros, quanto à adequação deles para receber a visita de submarinos ou navios 
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nucleares. A metodologia aqui apresentada pode ser utilizada para auxiliar a seleção de 

pontos de “fundeio” adequados sob o ponto de vista da radioproteção, em particular 

visando a limitar a exposição do público em geral. 

5.2-  RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se também que: 

1.  Durante a estadia de um submarino ou navio nuclear, é importante manter-se o meio 

ambiente em monitoramento, o qual deve incluir não apenas a amostragem da água do mar 

e dos sedimentos, mas também as taxas de dose externa e amostragem de ar; 

2.  Existe a necessidade de se elaborar um levantamento das condições de radiação de 

fundo natural da área (background), envolvendo a caracterização da taxa de exposição 

externa na Baía de Guanabara e todo o seu contorno, se possível por rastreamentos 

terrestres, aquáticos e aéreos; 

3.  Existe a necessidade de se elaborar um levantamento das condições de radiação de 

fundo natural da área (background), envolvendo a caracterização de ar, água, sedimentos e 

peixes na Baía de Guanabara; 

4.  O programa de monitoração ambiental, considerando situações rotineiras, deve incluir a 

análise de levantamentos pré-operacional e pós-operacional da área de impacto; 

5.  No caso de liberações aquáticas rotineiras, as concentrações na água seriam muito 

pequenas para serem detectadas. A medida de trítio seria talvez o melhor indicador para a 

detecção de uma liberação. A amostragem de sedimentos posteriormente à visita do 

submarino ou navio nuclear poderia assegurar que não ocorreu liberação indevida. 

 Por fim, existe ainda a necessidade de dar-se continuidade a este estudo, de modo a 

prever as conseqüências a longo prazo de liberações acidentais, bem como efetuar o 

levantamento de dados relativos à ocupação no contorno da Baía de Guanabara. Assim, 

poder-se-ia estimar doses coletivas, com o objetivo de subsidiar processos de tomada de 

decisão em medidas de proteção do público. 
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