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Abstract. This study has the aim to assess the impact of accidental release of 

tritium postulate from a nuclear power reactor through environmental modeling 

of aquatic resources. In order to do that it was used computational models to 

simulation of tritium dispersion caused by an accident in a CANDU reactor 

located in the ongoing Angra 3 site. The CANDU reactor is one that uses heavy 

water (D2O) as moderator and coolant of the core. It was postulated, then, the 

LOCA accident (without fusion), where was lost 66 m3 of soda almost 

instantaneously. This inventory contained 35 PBq and was released a load of 

9.7 TBq/s in liquid form near the Itaorna beach, Angra dos Reis – RJ.  

The models mentioned above were applied in two scenarios (plant stopped or 

operating) and showed a tritium plume with specific activities larger than the 

reference level for seawater (1.1 MBq/m³) during the first 14 days after the 

accident.  

 

 

1 Introdução. 
 

Com a retomada do programa nuclear brasileiro e o crescimento mundial da energia 

nuclear, torna-se de grande importância simular a dispersão de radionuclídeos no 

meio ambiente em diferentes cenários de liberação de efluentes, através de modelos 

de transporte. Estes modelos produzem informações para prognóstico de situações de 

contingência e mitigação e definição de estratégias de ação em caso de acidentes, 

assim como podem prever a evolução de eventos em tempo real, o que é fundamental 

para planejamento de ações emergenciais [1].  

Sendo assim, simulamos neste trabalho um acidente do tipo LOCA em um reator de 

terceira geração CANDU 6 sendo que as suas principais características estão descritas 
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na seção 1.1.  Tal escolha deve-se ao fato de ser um reator de água pesada 

pressurizada, apresentando vantagens quanto ao aproveitamento de combustível 

usado, sendo uma possível opção na diversificação do parque nuclear brasileiro. 

O local escolhido para simular o acidente mencionado foi a Baía da Ilha Grande onde 

está instalada a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), que conta com 

duas unidades instaladas e uma em construção. É uma região costeira de interesse no 

litoral do estado do Rio de Janeiro que se encontra próxima à capital do estado e 

possui grande relevância econômica. Isso facilita a obtenção dos dados necessários 

para as atividades de pré-processamento relacionadas ao modelo digital de terreno.  

Franklin (2001) simulou a descarga rotineira de trítio e césio para as duas unidades do 

CNAAA em operação, utilizando o SisBaHiA e concluiu que a dispersão de ³H e 
137

Cs alcança equilíbrio após 50 dias, com valores de concentração inferiores ao limite 

de detecção da técnica empregada pelo operador [2].  É importante salientar que a 

previsão da dispersão de radionuclídeos liberados acidentalmente ao mar - oriundos 

de usinas nucleares como Angra I e II e a futura Angra III, está dentro da capacidade 

técnica do modelo. 

No Brasil existem duas centrais nucleares em operação, conhecidas como Angra 1 e 

Angra 2, e atualmente uma nova unidade encontra-se em construção (Angra 3). Essas 

duas unidades existentes geram eletricidade para o Estado do Rio de Janeiro e têm 

capacidade para gerar 657 MWe (Angra 1), 1309 MWe (Angra 2) e posteriormente 

1309 MWe (Angra 3). Os dois reatores em funcionamento são do tipo PWR 

(Pressurezed Water Reactor – em inglês) e usam a água leve como moderador. A 

nova central em construção irá dispor do mesmo reator que opera na unidade 2.  

Há liberações de líquidos para o meio ambiente (mar) que são rotineiras e visam 

descartar parte da água do sistema de refrigeração do reator, composta pela água do 

mar que deve ser continuamente renovada. Além disso, eventuais vazamentos do 

sistema e os efluentes de tratamento ficam estocados, sendo liberados em conjunto 

com a descarga de água do mar somente se as concentrações de poluentes radioativos 

estiverem abaixo do limite estipulado no licenciamento. 

A liberação de rejeitos líquidos da CNAAA acontece em um das enseadas da Baía da 

Ribeira (Saco de Piraquara de Fora) na Baía da Ilha Grande. A respeito dos efluentes 

radioativos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é a responsável por 

fiscalizar se esses rejeitos estão sendo liberados de acordo com as especificações 

técnicas previstas no relatório final de análise de segurança [3]. 

No entanto, para simular o transporte dos poluentes radioativos, e.g. trítio, no 

ambiente marinho, é necessária a caracterização da circulação hidrodinâmica na área 

de interesse, no caso a Baía de Ilha Grande (BIG). 

 

1.1 O CANDU 

 

As centrais nucleares do tipo CANDU (Canadá Deutério Urânio) utilizam um reator à 

base de água pesada (
2
H2O) pressurizada. Esses reatores foram projetados no final da 

década de 1950. O CANDU 6 faz parte da terceira geração de reatores (III+) e pode 

gerar cerca de 740 MWe . Essas unidades são projetadas para uma vida útil de mais de 

cinquenta anos. As plantas são capazes de operar, na média anual, com mais de 90% 

de sua potência [4]. 



O processo de geração de vapor começa como em qualquer outro reator nuclear - com 

a fissão controlada do 
235

U. No entanto, o CANDU é abastecido com combustível de 

urânio natural. A água pesada pressurizada é utilizada como moderador e refrigerante. 

A água pesada utilizada como moderador está em um sistema separado da utilizada 

como refrigerante, havendo dois circuitos fechados.  O sistema de arrefecimento do 

reator (refrigerante – D2O) flui através de pequenos tubos que saem dos canais de 

combustível e vão até o gerador de vapor.  

A alta economia de nêutrons é uma característica do reator CANDU, que o permite 

operar com uma variedade de combustíveis com baixo teor de material físsil. Vários 

ciclos de combustível são possíveis. Estes incluem o urânio natural e urânio 

levemente enriquecido. Como alternativa, o urânio recuperado de um LWR 

combustível pode ser usado em CANDU. Este reator, além de queimar os rejeitos 

radioativos vindos de outras centrais nucleares pode operar como um CANDU LWR, 

com combustível irradiado, reprocessado e refabricado. Esse processo atende ao 

conceito de não proliferação, pois é fácil proteger-se contra o desvio de material físsil.  

[4]. 

 

2 Materiais e Métodos. 
 

A geomorfologia da BIG pode ser descrita, inicialmente, por dois corpos d’água 

separados por um canal estreito formado entre a Ilha Grande e o continente. Em 1987, 

Mahiques propôs a divisão fisiográfica da baía em porção Leste, porção Oeste e canal 

central. 

De acordo com Mahiques (1987), a porção Oeste apresenta profundidades médias 

superiores a 20 metros e máximas da ordem de 40 metros. Áreas mais rasas, inferiores 

a 10 metros, encontram-se a oeste, na Enseada de Parati, e a norte, na Baía da Ribeira. 

O canal central é estreito e alongado segundo a direção leste-oeste, e apresenta as 

maiores depressões do interior da Baía com regiões de profundidade máxima de 55 

metros. Esse canal se prolonga, inicialmente, para sudeste e, posteriormente, para 

nordeste, em uma feição retilínea que atinge a entrada da Baía de Sepetiba. A porção 

Leste apresenta um relevo mais plano, com profundidades entre 10 e 25 metros e é 

cortada pelo prolongamento do canal central [5]. 

A água que ocupa o interior da baía é resultante da interação de duas águas de origens 

diferentes: uma oceânica, que se origina da região adjacente da plataforma 

continental, e outra de origem continental produzida pela descarga fluvial que ocorre 

principalmente na Baía de Sepetiba. Aspectos importantes sobre a interação destas 

duas águas foram descritos por Miranda et al. (1977), onde através da análise de um 

registro contínuo de temperatura e salinidade obtido na água superficial ao redor da 

Ilha Grande, foi detectado um “front” salino ao longo da entrada sul da Baía de 

Sepetiba [6].  

 A existência deste “front” foi atribuída à interação da água costeira com uma 

água menos salina e ligeiramente mais quente, que vem da Baía de Sepetiba. Ikeda & 

Stevenson (1982), observaram “fronts” salinos em quatro pontos dentro da baía e 

concluíram que é grande a freqüência de passagem de “fronts” na área, separando a 

água oceânica da água costeira, sempre acompanhada de rápidas reversões na corrente 

[7]. 



Estudando algumas características da circulação e da variabilidade das correntes na 

baía, verifica-se a existência de uma circulação de fundo no sentido horário, com 

entrada de água pela porção Oeste e saída pela porção Leste. Observou-se, também, a 

ocorrência de um fenômeno periódico, somente na profundidade de 10 metros, a que 

deram o nome de “pulsação”. Este fenômeno ocorria de hora em hora e durava cerca 

de 10 a 20 minutos e imprimia à corrente, acelerações bastante intensas [8]. 

Também foram detectadas oscilações com período de uma hora na porção Oeste, mas 

neste caso as oscilações foram interpretadas como sendo seiches. Outro fato 

observado foi á predominância de um padrão de circulação horário e quase 

estacionário, ao redor da Ilha Grande. A causa deste movimento foi atribuída à 

distribuição horizontal de densidade com fraca influência da maré e do vento [9]. 

Matsuura (1986) coletou dados suficientes, entre 1976 e 1981, para estabelecer um 

modelo de circulação das principais massas de água na Baía de Ilha Grande, 

analisando as distribuições horizontais e verticais de temperatura e salinidade. Desta 

forma, foi possível classificar as massas de água, em função de sua localização e 

profundidade, na Baía da Ilha Grande, em: água tropical, água central do Atlântico 

Sul, água costeira e água de plataforma [10]. 

A batimetria utilizada neste estudo foi elaborada a partir da digitalização das cartas 

náuticas nº 1607 (Baías da Ilha Grande e Sepetiba), nº 23100 (Rio de Janeiro a 

Santos, nº 1637 (Baía da Ribeira) e nº 1633 (Baía da Ilha Grande parte Oeste). Estas 

cartas foram editadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN. As cotas 

batimétricas foram acrescidas de 0,68 cm, uma vez que nas cartas náuticas da 

Marinha do Brasil as isóbatas de profundidade estão referenciadas a um nível de 

redução seguro para fins de navegação. A partir desses dados, foi gerada uma grade 

batimétrica (figura 1), através de interpolações, onde para cada nó pertencente à 

malha foi calculada uma profundidade.  

 

 
 

Fig. 1. Batimetria utilizada na modelagem 

 

As amplitudes da rugosidade equivalente de fundo ao longo da BIG consideradas pelo 

modelo foram definidas aplicando a classificação apresentada por Abbot & Basco 



[11], para os sedimentos de fundo caracterizados por Mahiques [5]. Desta forma, o 

substrato da BIG, foi classificado conforme disposto na tabela 1.  

 
Tabela 1. Amplitudes da rugosidade equivalente de fundo. 

 

Tipo de sedimento 
Amplitude da rugosidade 

equivalente de fundo (m) 
Localização 

pelitos 0,01 

canal central e áreas 

abrigadas (zonas mais 

internas das sub-baías e 

enseadas) 

pelitos e areia fina 0,02 
porção Oeste da BIG e na 

plataforma continental  

areia fina 0,03 porção Leste da BIG  

areia média  0,04 área central da BIG 

areia média à grossa  0,05 Extremo Leste da BIG 

 

Se as amplitudes forem maiores do que o ideal, as alturas de maré calculadas pelo 

modelo serão menores do que as observadas no campo. Paralelamente, se as 

amplitudes forem menores do que o ideal, as alturas de maré calculadas pelo modelo 

deverão ser maiores que as medidas. A razão disto está na quantidade de energia 

dissipada. Observa-se na Figura 2 a distribuição da amplitude da rugosidade 

equivalente de fundo na área modelada.  

 

 
 

Fig. 2. Distribuição de amplitude da rugosidade 

 

Como a maré é uma forçante; para realizar as simulações foi necessário conhecer a 

maneira que a onda de maré se propaga na região a ser modelada, ou seja, como a 

onda de maré se propaga pelas fronteiras abertas a sudoeste e a nordeste da ilha 

grande.  

A partir de medições do nível d’água no interior do domínio (estação maregráfica de 

Angra dos Reis), pode-se prescrever as condições de contorno para as fronteiras 

abertas. Para as simulações do modelo da Baía de Ilha Grande são consideradas marés 

sintéticas geradas a partir das constantes harmônicas de Angra dos Reis. 



A especificação da altura da maré para os contornos foi calculada a cada passo de 

tempo utilizando constantes harmônicas da estação maregráfica de Angra dos Reis. O 

período selecionado para realizar a simulação foi de 30 dias, de forma a conter 

períodos de marés de sizígia e quadratura. A Figura 3 apresenta a curva de maré típica 

de Angra dos Reis usadas como condições de contorno para as simulações realizadas. 

O posicionamento da fronteira aberta a sudoeste da ilha grande é quase perpendicular 

a frente de maré, que se propaga na costa predominantemente de oeste para leste, 

assim como também é perpendicular a fronteira aberta a nordeste da ilha grande, 

localizado em uma região mais abrigada. Logo, é esperado que exista diferença de 

fase ou defasagem na chegada da onda de maré entre as duas fronteiras, ou seja, a 

onda de maré deverá chegar primeiro a fronteira a noroeste e depois a nordeste.  Essa 

defasagem entre as duas fronteiras foi estimada em 600 segundos. Em situações de 

efluxo prescreve-se como condição de contorno a variação do nível da maré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 3. Curva de maré típica na região de Angra dos Reis, ao longo de um mês, ilustrando as 

condições usadas na modelagem da baía de Ilha Grande, geradas com as constantes harmônicas 

da tabela 2. 

 

2.2 LOCA 

 

Um acidente com a perda do refrigerante (LOCA) é uma forma de falha possível para 

um reator nuclear que se não for gerida de forma eficaz pode causar danos 

irreparáveis ao núcleo do reator. Toda planta nuclear têm um sistema de resfriamento 

emergencial do núcleo (ECCS) o qual é projetado para resfriar o núcleo do reator em 

caso de um LOCA. 

Se o fluxo de refrigerante é reduzido, ou se perde completamente, o sistema de 

desligamento de emergência é ativado para interromper a reação de fissão em cadeia. 

No entanto, devido ao decaimento radioativo do combustível nuclear, o núcleo 

continuará gerando uma quantidade significativa de calor. O calor produzido pelo 

decaimento dos elementos combustível em caso de um desligamento do reator é 

equivalente a 6% da potência térmica do reator [4]. 
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Em caso de grande perda de refrigerante de tal forma que o sistema de refrigeração 

emergencial não consiga suprir a demanda por refrigeração, pode ocorrer o 

derretimento de partes ou total do elemento combustível. Em alguns casos o 

combustível derretido continua crítico, gerando mais calor, o que forma uma massa 

crítica levando ao processo de fusão do núcleo. 

A questão das margens de segurança em plantas CANDU durante um LOCA, tem 

sido objeto de uma grande quantidade de trabalhos e debates ao longo de muitos anos. 

Este debate está ligado a uma característica inerente aos reatores nucleares: a 

reatividade, ou seja, o coeficiente de vazio no núcleo que leva a uma elevação na 

potência após um LOCA. A percepção da comunidade internacional sobre essa 

fraqueza inerente das plantas CANDU têm contribuído para discussões sobre as 

margens de segurança nesses reatores quando se trata deste tipo de acidente. Assunto 

este presente em convenções periódicas de revisão da segurança nuclear [13]. 

Em relatório, a COG (CANDU Owners Group), conclui que as plantas CANDU 

satisfazem as normas internacionais de segurança e são superiores aos LWR’s na 

habilidade em lidar com eventos envolvendo a reatividade. Concluiu-se, também, que 

a probabilidade de um evento inicializador de um LOCA, varia entre 10
-4

 e 10
-5

 por 

ano, assim espera-se que a chance de ocorrência de um LOCA, seja menor; mas 

modificações de projeto devem ser consideradas no sentido de priorizar a segurança 

do reator [14].  

 

3 Resultados 

 

Foi postulado um cenário onde um reator de água pesada (HWR) do tipo CANDU vai 

operar no sítio da central nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) em Angra dos 

Reis – RJ.   

Por conseqüência da suposta operação deste CANDU na CNAAA ocorrerá, em nossa 

simulação, um acidente postulado do tipo LOCA (Loss of Coolant Accident). Este 

LOCA se dará na tubulação do sistema de refrigeração do núcleo onde a alta pressão 

de um canal de combustível causará um aumento na pressão regional gerando o 

rompimento de cinco canais de combustíveis. 

De acordo com o contexto acima, temos como cenário 2 a CNAAA (Angra 1, Angra 2 

e Angra 3 – CANDU) em funcionamento normal e rotineiro, ou seja, Angra 1, Angra 

2 e Angra 3 operando normalmente e com a captação de 194 m
3
/s de água do mar 

(água para os condensadores) em três pontos a frente da CNAAA e o lançamento de 

194 m
3
/s em Piraquara. 

Assim, vazaria instantaneamente para a contenção metade do inventário do sistema de 

refrigeração do núcleo, cerca de 66m
3
 de D2O, bombeado a uma taxa de 120 m

3
/s 

(vazamento de 5 canais de combustível). Este volume não poderia ser retido na 

contenção e escoaria pelo circuito de coleta de águas pluviais sendo liberado na BIG 

durante uma hora, com vazão correspondente a 0,02 m³/s (66 m³/ 3600 segundos). O 

inventário de trítio liberado próximo à Praia Brava teria atividade de 35 PBq com 

concentração de 530 TBq/m³ e carga de cerca de 10 TBq/s. 

Para caracterizar a hidrodinâmica na região da BIG os dados de maré, ventos, 

batimetria, rugosidade, captação e aporte de água foram inseridos no módulo 

hidrodinâmico 2DH do SisBaHiA. A caracterização da circulação hidrodinâmica só 



foi possível com a prescrição de adequadas condições iniciais e de contorno, além dos 

dados e parâmetros usados na simulação.  

Como condição inicial, foi imposta uma situação de máximas elevações em toda a 

baía com velocidades nulas, representando uma situação de preamar.  

O fluxo de entrada (efluxo) de água na BIG e de saída (afluxo) de água da BIG 

(domínio simulado) ocorre através de um único nó no contorno de terra, os demais 

nós não recebem nenhum tipo de contribuição. No nosso cenário foram utilizados três 

pontos de afluxo, que correspondem á captação de água para os condensadores de 

Angra 1, 2 e Angra 3 – CANDU com 40 m
3
/s, 77 m

3
/s e 77 m

3
/s respectivamente. 

Além do rio mambucaba há mais um ponto de efluxo com 197 m
3
/s, que corresponde 

ao descarte da água captada nos três pontos acima citados.  

O passo de tempo utilizado no modelo hidrodinâmico 2DH foi de 90 s, o que 

representa o melhor desempenho computacional entre a velocidade física e a 

velocidade númerica – número de Courant, que marca o limite superior do intervalo 

de tempo utilizado no modelo.  

Para se ter uma circulação hidrodinâmica completa, foram simuladas marés enchentes 

e vazantes ao longo de vinte dias que é o tempo necessário para um ciclo completo da 

maré de sizígia e quadratura, período de translação da lua em torno da terra. 

Para analisar o cenário considerado na produção de diferenças na circulação a nível 

local, quanto à magnitude da influência foram comparados, os dados obtidos no 

cenário para uma estação definida no modelo que se situa na área de influência da 

operação da central nuclear.  

O cenário concebido mostra uma acentuada mudança do padrão de circulação de 

correntes próximo a área da CNAAA, refletindo a recirculação da água em diferentes 

pontos (captação e descarga) durante a operação das usinas que alcançam uma vazão 

de cerca de 120 m³/s. Tal recirculação elimina por completo a corrente residual 

originalmente voltada para SW, relacionada ao atrito no fundo e ao coeficiente de 

deslizamento da costa. 

Após a definição do cenário hidrodinâmico, para o qual a dispersão do radionuclídeo 

foi simulada, foi preciso estabelecer o cenário de liberação com o objetivo de 

caracterizar a situação operacional da CNAAA.  

Faz-se necessário, para simular a dispersão de trítio no módulo de transporte euleriano 

2DH do SisBAHIA, a utilização dos resultados obtidos pelo modelo hidrodinâmico 

nos dois cenários considerados.   

Como o período simulado é de aproximadamente 8% do tempo de meia-vida do trítio, 

podemos assumir em uma abordagem conservativa, que não há decaimento no 

período considerado e também que a sedimentação não ocorre, permanecendo na 

coluna d’água na forma de HTO. 

Para ilustrar os resultados obtidos durante os seis meses de simulação, foram 

escolhidos os dias 1
o
, 14°, 30

o
, 90

o 
e 180º conforme as figuras apresentadas nas 

páginas abaixo. A Tabela 2 mostra os índices de diluição das concentrações de trítio 

adotadas na confecção das escalas que constam nas figuras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Tabela 2. Valores adotados na confecção das figuras de distribuição da concentração em 

atividade de trítio, com os índices de diluição associados. 
 

Concentração 

de ³H (Bq/m³) 

Magnitude 

da Fonte 

Índice de 

Diluição 

(C*/C0) 

1.00E+10 100 1 

1.00E+09 10 0.10 

1.00E+08 1 0.01 

1.00 +07 0.1 0.001 

1.11E+06 0,011 0.00011 

5.00E+05 0.005 0.00005 

1.00E+05 0.001 0.00001 

5.00E+04 0.0005 0.000005 

1.00E+04 0.0001 0.000001 

5.00E+03 0.00005 0.0000005 

1.00E+03 0.00001 0.0000001 

 

Os resultados obtidos através do modelo de transporte euleriano apresentam um 

padrão evolucionário de acordo com as marés, como esperado. Esse comportamento 

era esperado, pois a pluma esteve completamente dissolvida na coluna d’água, e com 

quantidade de movimento neutra em relação ao corpo d’água receptor. Assim os 

principais mecanismos responsáveis pela dispersão de trítio na BIG foram a advecção 

hidrodinâmica da BIG, que o transporta em conjunto com o movimento das massas 

d’água e a difusão turbulenta do trítio devido aos vórtices gerados por tensões de 

atritos internos na massa d’água, tensões de atrito com o fundo e atrito de vento na 

superfície livre.  

Apresentam-se nesta seção os resultados relevantes que mostram a dispersão na Baía 

de Ilha Grande da liberação acidental de trítio, no período entre, 24 horas e 180 dias 

decorridos do acidente. No fim do primeiro dia após o acidente (situação de preamar 

de sizígia), podem ser observadas atividade máxima de 1 TBq/m³ de trítio junto a 

Praia de Itaorna (diluição 1:10), porém em uma área bastante limitada (Figura 4).  

 



 
Fig. 4. Dispersão da pluma de trítio 1 dia após o acidente. 

 

Isso ocorre porque as velocidades locais são relativamente baixas e assim a pluma se 

restringe a vizinhança da fonte, chegando até as proximidades da Ilha Sandri com 

atividades que variaram entre o valor máximo e 1 kBq/m³. A diluição variou de 1:10 

próximo a Praia Brava até 1:10,000,000 próximo a Ilha Sandri. 

No cenário simulado, com a operação de bombeamento e descarga, a área ocupada 

pelas concentrações diminuiu rapidamente. Isso reflete uma grande diluição da pluma 

devido à retirada de grande volume de água contaminada na área do acidente e 

liberação subseqüente no Saco de Piraquara de Fora. Assim, um eventual aumento do 

bombeamento dessas águas poderia ser utilizado no processo de intervenção para 

acelerar a diluição da pluma.  

Ao final do 14
o
 dia observa-se um incremento acentuado na diluição da pluma, que 

alcança quase integralmente todo o domínio de modelagem.  

A figura 5, mostra que o trítio se dispersou por toda a BIG, apresentando-se na mesma 

faixa de concentração de atividade na maior parte da mesma (100 kBq/m³), porém 

com maior espaçamento entre as isolinhas, Essa homogeneização está relacionada 

principalmente a onda de maré estacionária no momento de meia-maré.  

 

 
 
Fig. 5. Dispersão da pluma de trítio 14 dias após o acidente. 



Ao final do primeiro mês (Figura 6) a pluma atinge o seu desenvolvimento espacial 

máximo na BIG, em situação de meia-maré enchente de sizígia, quando 

concentrações da ordem de 100 kBq/m³ (diluição de 1:100,000) podem ser observadas 

na maior parte da área da baía. Apesar da concentração predominante permanecer a 

mesma, ocorre uma diminuição acentuada do número e aumento do espaçamento 

entre as isolinhas, que define um padrão de pluma diferente dos anteriores, com 

tendência a uma ampla homogeneização do sistema. A dispersão da pluma alcançada 

nesse período, durante outro momento de meia-maré, corrobora a interpretação 

anterior sobre a influência determinante da velocidade das correntes de maré no 

transporte de substâncias conservativas no estuário investigado. Tal fenômeno parece 

ser recorrente em sistemas estuarinos com onda de maré de caráter estacionário.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Dispersão da pluma de trítio 30 dias appós o acidente. 

 

A figura 7 apresenta a dispersão do trítio na BIG, após 90 dias do acidente (em 

condição de baixa-mar de sizígia) seguindo o padrão observado a partir de 30 dias. As 

isolinhas largamente espaçadas e a homogeneidade da pluma passam a dominar o 

padrão de transporte, sendo que a BIG já se apresenta, com exceção da Baía da 

Ribeira, com valor de concentração de atividade abaixo da atividade mínima 

detectável de acordo com o limite de detecção das técnicas de medida utilizadas pelo 

operador (11 kBq/m³). Esse valor corresponde a uma diluição de 1:1,000,000 na BIG, 

que cai para 1:200,000 na Baía da Ribeira e sobe para 10,000,000 junto as fronteiras 

abertas 1 e 2. Comparando-se com os resultados obtidos por Franklin (2001) [2] os 

valores predominantes na BIG correspondem, a mesma ordem de grandeza dos 

encontrados no Saco de Piraquara de Fora, local de liberação do efluente no referido 

estudo. 

Finalmente, 180 dias após o acidente (Figura 8) a Baía de Ilha Grande teria retornado 

a condição original, quando as concentrações de trítio seriam da mesma ordem de 

grandeza daquelas obtidas pelo estudo de Franklin (2001) [2] para liberações 



rotineiras de trítio, após alcançar a situação estacionária, com exceção do Saco de 

Piraquara de Fora (local de descarga do efluente) onde as baixas velocidades 

limitaram a diluição do termo fonte, de acordo com a autora.   

 

 
 

Fig. 7. Dispersão da pluma de trítio após 90 dias do acidente. 

 

 
 

Fig. 8. Dispersão da pluma de trítio após 180 dias do acidente. 

 

A comparação entre os dois estudos (Franklin, 2001 e o atual) revela ainda dois 

aspectos relevantes. A condição de regime de equilíbrio estacionário alcançada no 

estudo de liberação rotineira não ocorreu nas simulações de liberação acidental.  

Como o presente estudo trabalhou com uma liberação em batelada (situação de 



acidente), o modelo de transporte adotado foi o de fonte pontual instantânea, enquanto 

que o estudo sobre a descarga de rotina trabalhou com um modelo de liberação 

contínua (fonte pontual contínua) [15]. Isso explica as diferenças encontradas, uma 

vez que a liberação contínua tende a entrar em equilíbrio com o regime de marés do 

estuário que no caso da BIG é de caráter estacionário, devido à manutenção da ligação 

entre o termo fonte e a dispersão.  

Por outro lado, na liberação em batelada perde-se essa ligação e, assim, a diluição 

progressiva da carga introduzida é um processo dinâmico sem relação com liberações 

adicionais. Nesse contexto, pode-se afirmar que o modelo de transporte para fontes 

passivas, adequado para substâncias dissolvidas como o HTO, deve ser escolhido de 

acordo com a natureza da liberação da mesma. Desta forma, no caso da liberação em 

batelada, que é uma operação comum no gerenciamento de efluentes em centrais 

nucleares tanto em situação de rotina como acidental, a melhor solução analítica para 

a distribuição da concentração é a de fonte pontual instantânea gerada em um tempo 

t=0 e localizada na fronteira de terra em um sistema de coordenadas cartesiano (malha 

de discretização) em um fluido de extensão infinita. Assim, a solução adotada no 

estudo de liberação rotineira não é adequada e a condição de regime estacionário 

obtida foi possivelmente induzida pela falsa premissa de continuidade da fonte no 

tempo. 

 

3.2.1 Impacto Ambiental 

 

Uma vez que a água tritiada (HTO) tenha entrado no corpo, ela se dispersa 

rapidamente e é uniformemente distribuída nos tecidos moles. Cerca de metade do 

trítio é excretado em aproximadamente 10 dias após a exposição. Nos EUA, as 

agências regulatórias nuclear e ambiental (NRC e EPA) estabeleceram três níveis de 

limites de proteção do público contra o risco potencial a saúde da exposição aos 

efluentes líquidos radioativos liberados de centrais nucleares. Se as doses do público 

em geral causadas por liberações acidentais de trítio de plantas nucleares estiverem 

abaixo dos mais restritivos limites de radioproteção, significa que as mesmas não 

colocam em risco a saúde do público e a segurança nuclear. 

 Além disso, a EPA estabeleceu, através do Ato Federal de Proteção das 

Águas Potáveis, limites legais para contaminantes na água potável, onde um nível 

máximo de contaminação na água potável de 40 µSv por ano para radiação beta e 

fótons emitidos de radionuclídeos produzidos pelo homem foi estabelecido.  Se a 

contaminação for exclusivamente devido ao trítio, o padrão para águas potáveis é de 

2,2 GBq/m³,  baseado na dose anual de referência. Se outros materiais radioativos 

similares estão presentes (e.g. 
14

C) além do trítio, a soma da dose anual de todos os 

radionuclídeos não deve exceder 40 µSv por ano [16]. 

 Neste estudo, as centrais nucleares do Brasil, no que tange a liberação de 

efluentes seguem os limites de dose previstos nas normas da CNEN, em especial a 

Norma CNEN3.01 "Diretrizes Básicas de Radioproteção [17]. Tais limites seguem os 

dois níveis menos restritivos (2 e 3) do sistema americano (1 mSv e 0.25 mSv), sem a 

meta de otimização. O limite inferior de 0.25 mSv se refere a um padrão para controle 

da liberação de materiais radioativos por via de exposição. As principais vias de 

exposição que são examinadas são: i) exposição externa, ii) inalação de 

radionuclídeos, iii) deposição no solo com exposição subseqüente,  iv) ingestão de 



alimentos marinhos e terrestres. O licenciamento da CNAAA não considerou 

relevantes as vias de exposição iii) e iv) para casos de liberação acidental [3], no 

entanto não foi apresentada qualquer análise sobre a natureza particular do trítio no 

meio aquático, no caso de acidentes com perda de refrigerante. Na verdade não se 

dispõe de informação a respeito para os trópicos. 

 No presente estudo de caso, a exposição causada pela ingestão direta e 

inalação da água contaminada, deposição no solo e exposição externa pode ser 

desprezada. Danoso seria o consumo de alimentos do mar que tivessem assimilado 

HTO da água contaminada, transformando-a em trítio organicamente ligado (OBT) 

que pode causar sérios danos a macromoléculas, e.g. ácido desoxirribonucléico 

(DNA), e conseqüentemente a células e tecidos devido à similaridade com o 

hidrogênio, o que lhe permite tomar parte dos dois mais importantes processos 

metabólicos, i.e., a fotossíntese e a respiração. 

Para se avaliar o impacto radiológico ambiental decorrente da liberação acidental do 

trítio, é necessário estimar a dose efetiva anual recebida pela população. Faz-se 

necessário identificar os hábitos alimentares, uso do solo e águas pelas comunidades 

mais expostas ao radionuclídeo, definindo o denominado grupo crítico ou, nos casos 

onde isso não for possível deve-se estabelecer o conceito de pessoa representativa, 

definindo as faixas etárias, além das informações mencionadas acima. Esse é o caso 

da CNAAA onde foram definidas três faixas etárias (0 – 5, 6 – 15 e 16 – 70 anos) de 

pessoas representativas. Para situações planejadas, o limite de dose deve considerar 

todas as fontes potenciais de liberação para o meio ambiente (efluentes líquidos e 

gasosos) contabilizando a contribuição dos demais radionuclídeos. O limite de 

descarga para plantas nucleares deve respeitar 0.25 mSv/ano o que representa o 

objetivo de restrição de dose (de um total de 1 mSv/ano) do sistema de tratamento de 

efluentes [3]. 

No entanto, quando se considera a situação de liberação acidental, tem-se uma 

condição de emergência em que o objetivo passa a ser reduzir a dose adicional 

incorrida pelo acidente até um determinado valor ou nível de referência previamente 

definido pelo licenciamento nas especificações técnicas dos efluentes radioativos. 

Estes níveis servem como limite máximo permissível, sendo que a ultrapassagem 

deste limite requer algum tipo de intervenção por parte do operador da instalação. As 

especificações técnicas se baseiam nos valores internacionais adotados e no caso dos 

efluentes seguem como referência os valores adotados pelos EUA mencionados 

anteriormente [18]. O limite de 7,4 Bq/ml ou GBq/m³ para o trítio pode ser adotado 

como limite para monitoração ambiental do HTO. Adotou-se, porém um redutor de 7 

vezes que considerou dois fatores de correção para os valores referenciados. Um fator 

de tempo de exposição para integralizá-la durante 1 ano (de 2500 horas-homem para 

8760 horas-público) e outro (2) para respeitar o limite de restrição de dose adotado 

pela instalação (de 0.5 para 0.25 mSv). Assim, o limite adotado de HTO na BIG é de 

1,1 GBq/m³. Isso implica que ações de intervenção teriam de ser tomadas no caso em 

que tais valores fossem ultrapassados [19]. 

 Analisando então a figura referente ao período entre o 1
o
 e o 14

o
 dia após o 

acidente, pode-se observar que essas concentrações de referência seriam 

ultrapassadas, sendo que uma linha sólida demarca a área da BIG que teria valores 

superiores ao valor limite.  Devido à impossibilidade técnica de se tratar um volume 

tão grande de água e devolvê-la abaixo das concentrações em um curto espaço de 



tempo, o aumento da taxa de bombeamento poderia ser uma medida mitigadora que 

acelerasse a diluição das concentrações para níveis abaixo do valor de referência. No 

entanto, em uma situação acidental dessa magnitude, a interrupção das atividades na 

Baía, principalmente da pesca, é uma medida de intervenção que se impõe, devido às 

incertezas quanto à dose incorrida pela incorporação do trítio as moléculas orgânicas 

na cadeia alimentar marinha. Além disso, o retorno das concentrações abaixo do valor 

de referência não implica necessariamente na liberação imediata das atividades de 

pesca, mas dependeria essencialmente do acompanhamento do programa de 

monitoração ambiental, devido às incertezas mencionadas no cálculo da dose.  

 

4. Conclusões 

 

A partir dos resultados obtidos pela modelagem ambiental da dispersão acidental de 

trítio, proveniente de um reator de água pesada, o presente estudo concluiu que a 

influência da captação e descarga de 120 m³/s de água se expressa de forma bastante 

nítida sobre a hidrodinâmica do estuário. Quando não há essa influência, tanto a 

Enseada de Itaorna como o Saco de Piraquara de Fora tem velocidades residuais 

muito reduzidas com resultante sudoeste próximo á praia e recebendo contribuições 

do rio mambucaba originadas a oeste. Considerando a Baía de Ilha Grande como um 

todo, nesse cenário é possível observar que o campo de velocidades na fronteira 

aberta 1 se move em efluxo para porção Oeste em condições de quadratura. Enquanto 

que em maré de sizígia, junto a fronteira aberta 1, ocorre um deslocamento das 

correntes em direção a Leste, que ao se aproximarem da Ilha Grande mudam sua 

direção para o interior da Baía e ao interagirem com as correntes vindas do canal de 

ligação com a Baía de Sepetiba, formam uma grande área de recirculação na porção 

centro-sul do estuário. 

Foi verificado que há influência determinante da velocidade das correntes de maré no 

transporte de substâncias conservativas no estuário investigado. Na Baía de Ilha 

Grande o período de meia-maré (enchente ou vazante) correspondeu ao momento de 

maior velocidade das correntes, que produziu maior diluição e homogeneização da 

pluma. Tal fenômeno parece ser recorrente em sistemas estuarinos com onda de maré 

de caráter estacionário. 

A dispersão de trítio nos dois cenários considerados foi bastante similar na Baía como 

um todo. As diferenças se fizeram sentir entre o 1º e o 14º dia, período em que a 

pluma com concentrações mais elevadas de trítio alcançou distribuição máxima 

superior a 10 km de diâmetro. Com operação de bombeamento e descarga, a área 

ocupada por tais concentrações diminuiu rapidamente.  

Após noventa dias a BIG já se apresenta, com exceção da Baía da Ribeira, com valor 

de concentração de atividade abaixo da atividade mínima detectável. Após seis meses 

do acidente, a pluma já estaria diluída entre 5 e 10 milhões de vezes, o que representa 

níveis de concentração iguais ou inferiores aos do efluente liberado de forma rotineira 

e finalmente, após um ano do acidente, a BIG teria retornado a condição original com 

respeito ao trítio. 

Uma medida de mitigação do acidente, além do aumento da taxa de bombeamento da 

Enseada de Itaorna para o Saco de Piraquara de Fora durante a primeira semana após 

o acidente, é a interdição das atividades pesqueiras na BIG. Tal interdição deveria ser 

acompanhada da monitoração contínua de HTO na água do mar e de HTO e OBT em 



organismos bioindicadores. Devido à falta de estudos sobre contaminação com trítio 

em espécies tropicais não existem níveis seguros pré-definidos e, assim, teriam de ser 

adotados valores de estudos com espécies de países temperados como limite para 

liberação da pesca.  

 

Referências 
 

1. ROSMAN, P. C. C. Referência Técnica do SisBaHiA. 2009 

2. FRANKLIN, M. R. Estudo da circulação hidrodinâmica e do transporte de radionuclídeos na 

Baía da Ilha Grande – RJ. Dissertação de Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2001. 

3. FSAR, Final Safety Analysis Report. Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – Unidade  

2. Rev. 28 . Eletronuclear - Eletrobras Termonuclear S.A., 1999 

4. AECL. CANDU 6 – Technical Summary. 2005.  

5. MAHIQUES, M. M. Considerações sobre os sedimentos de Superfície e de fundo da Baía da 

Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 

Instituto Oceanográfico, São Paulo, 1987. 

6. MIRANDA, L. B.; Ikeda, Y.; Castro Filho, B.M. and Pereira Filho, N. Note on the 

occurrence of saline fronts in Ilha Grande Region (RJ). Bol. Inst. Oceanográfico da USP, (26), 

pp. 249-256, 1977.  

7.IKEDA. et al., Seasonal characteristics of hydrograph, turbulence and dispersion near Ilha 

Grande (RJ), Brazil, based on R/V “Prof. W. Besnard” data. Bolm Inst. Oceanography, São 

Paulo, Vol. 31(1), p. 11-32, 1982. 

8.IKEDA. et al., Determination of circulation and short period fluctuation in Grande Bay (RJ), 

Brazil. Bolm Inst. Oceanography, São Paulo, Vol. 29(1), p. 89-98, 1980. 

9. SIGNORINI, S. R. A study of circulation in Bay of Ilha Grande and Bay of Sepetiba. Bolm. 

Instituto Oceanográfico, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 41- 55, 1980.  

10. MATSUURA, Y. Contribuição ao estudo da estrutura oceanográfica da região sudeste entre 

Cabo Frio (RJ) e Cabo de Santa Marta (SC). Ciência e cultura, 38(8), pp. 1439-1450. São 

Paulo, 1986. 

11. ABBOT, M. B. and Basco, D. R. Computational fluid dynamics an introduction for 

engineer. Longman Scientific, 1989. 

12. NICOLLI, D. Análise da rosa dos ventos em Itaorna. Relatório, DIN –01/82, 1982. 

13. AJIT MUZUMDAR AND DANIEL MENELEY. Large LOCA Margins in CANDU 

Reactors - an Overview of the COG Report. COG -07-9012, Issued August 2009. 

14. AJIT MUZUMDAR AND DANIEL MENELEY. Large LOCA Margins & Void Reactivity 

in CANDU Reactors. COG -07-9012, Issued August 2007.  

15. HALERMAN, D. R. F. Water Quality Control. Massachusetts Institute of Technology - 

MIT. 1987 

16. NRC, National Regulatory Commission. Backgrounder on Tritium, Radiation Protection 

Limits, and Drinking Water Standards. 2010c. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-

collections/fact-sheets/tritium-radiation-fs.html 

17. Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN-NN-3.01 – Diretrizes Básicas de Proteção 

Radiológica, 2005. 

18. NRC, National Regulatory Commission. 10 CFR Part 20. Standards for Protection Against 

Radiation. 2010b. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part020/full-text.html 

19. IAEA-Technical Document Series - TECDOC – 1105, Vienna, 121p, 1999. 

 


