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ABSTRACT 

Foi postulado, no sistema de resfriamento do núcleo, um LOCA, onde foram perdidos 431 m3 de refrigerante. 
Tal inventário continha 3,04x1010 Bq/m³ de iodo e foi lançado próximo a praia de Itaorna, Angra dos Reis – RJ. 
Aplicando o modelo no cenário proposto (Angra 1 e 2 em funcionamento e Angra 3 com variação da captação e 
descarga tendo a descarga progressivamente reduzida após o acidente), a diluição da atividade específica dos 
radionuclídeos alcançou valores inferiores após 22 horas, aos níveis de referência para água do mar, 131I
(7,40x102 Bq/m³). Após 54 horas, os níveis do radionuclídeo, na área de influência indireta, já estão abaixo dos 
valores mínimos de atividade detectados pelo laboratório de monitoração ambiental da CNAAA (5,0x101

Bq/m³).  

1. INTRODUÇÃO

A localização da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, em Angra dos Reis, 
na costa verde fluminense, sempre foi motivo de preocupação da opinião pública devido à 
rica biodiversidade de espécies marinhas presentes em toda a extensão da Baía da Ilha 
Grande. Um amplo programa de monitoramento ambiental foi desenvolvido e é mantido pelo 
operador, desde antes do início das operações. Entretanto, há também a necessidade de se 
prognosticar o comportamento dos efluentes liberados e desta forma prever a dose de 
radiação a que a população local está exposta, tanto em operação normal como em condição 
de acidente, comparando-se com os limites definidos no licenciamento.  

Uma das formas mais usadas atualmente para prever essas situações é a simulação 
computacional com uso de modelos matemáticos que permitem quantificar o fluxo dos 
corpos de água e o transporte de poluentes (e.g. radionuclídeos, metais pesados, 
hidrocarbonetos, organoclorados, etc.), a partir dos seus respectivos termos fonte, em 
mananciais naturais como rios, lagos, estuários e áreas costeiras.  Por sua grande capacidade 
de realizar cálculos, o computador passou a ser utilizado em centros de pesquisas do mundo 
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todo e com aplicações diversas. Nesse contexto, surgiram inúmeros programas e pacotes de 
modelagem ambiental que podem ser utilizados para simular o transporte de tais substâncias 
ou as reações geoquímicas que as mesmas sofrem no meio aquático. 

Alguns modelos acoplam equações matemáticas pertinentes aos dois tipos de processo, 
permitindo avaliar o transporte reativo, no caso de substâncias ditas não conservativas, ou 
seja, que tendem a se degradar com o tempo, diminuindo sua concentração em solução. 
Poucos estudos têm se preocupado em simular uma liberação acidental do inventário do 
reator na forma líquida, especialmente do refrigerante, nos corpos de água que já recebem a 
descarga contínua de águas do sistema terciário de refrigeração.  

Essa baixa preocupação se deve a alta capacidade de depuração proporcionada pelo meio 
hídrico, especialmente no caso da CNAAA, e que torna as atenções naturalmente mais 
voltadas para as liberações atmosféricas. No entanto, nenhuma simulação com modelos 
numéricos de cenários de acidente envolvendo liberação de refrigerante na Baía da Ilha 
Grande, foi realizada até o momento. 

1.1.   Modelos Computacionais de Qualidade d’água 

Existem três tipos básicos de modelos para estimativa da concentração de radionuclídeos em 
águas superficiais: modelos analíticos, modelos de compartimento e modelos numéricos [1]. 
Modelos analíticos resolvem as equações básicas de transporte (advecção e difusão) com 
significativas simplificações de modo a atingir soluções exatas para as equações governantes. 
Os modelos de compartimento procuram segmentar o corpo de água em compartimentos 
homogêneos interconectados para representar o mesmo. São usados extensivamente para 
problemas de qualidade da água e eutrofização da água, porém apresentam como limitações a 
super simplificação quanto à homogeneidade e transferência de massa entre os diversos 
compartimentos, o que implica em grandes incertezas na simulação do transporte de 
poluentes [2].

Os modelos numéricos são as mais avançadas formas de simulação computacional 
disponíveis hoje. Eles transformam as equações governantes de uma, duas ou três dimensões, 
em formas de elementos finitos, diferenças finitas ou volumes finitos para permitir a variação 
da geometria do domínio de modelagem, condições de fluxo, transporte de sedimentos e 
dispersão, assim como os processos químicos e biológicos reativos citados acima [3].  Muitas 
vezes modelos numéricos são utilizados em conjunto com modelos analíticos para simulação 
3D hidrodinâmica. Desta forma, possuem maior aplicabilidade que os outros dois tipos. O 
software utilizado neste trabalho o SisBahia, utiliza modelo analítico-numérico.  

Ele utiliza elementos finitos na discretização espacial e diferenças finitas na discretização 
temporal. Em linhas gerais, os modelos comportados pelo SisBahia são modelo 
hidrodinâmico, modelos de qualidade de água e eutroficação,  modelos de transporte de 
sedimentos e evolução morfológica do fundo, modelo de transporte euleriano, modelo de 
transporte lagrangeano – determinístico ou probabilístico, modelo de campo próximo para 
emissários e fontes pontuais, modelo de geração e/ou propagação de ondas e módulo de 
análise e previsão de marés [4].  
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Estes modelos podem ser usados para simulação tridimensional (3D) e bi-dimensional (2DH). 
Neste módulo, o modelo utiliza as equações governantes do modelo 3D integradas 
analiticamente na dimensão vertical, ou seja, promediado na vertical.

O sistema foi desenvolvido de forma a torná-lo de fácil manuseio pelo usuário. A partir deste 
programa podem ser acessados outros programas que auxiliam o modelo, como, Argnus One
que gera malhas; Surfer para geração de mapas com campo de velocidades e plumas de 
constituintes; Grapher para geração de gráficos de elevação e velocidade (módulo e direção).  

1.2.    Angra III – Visão geral 

A terceira unidade da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto contará com um reator PWR 
do mesmo tipo daquele que se encontra em operação na unidade 2. Por este motivo foram 
utilizadas as informações da configuração do reator de Angra II. O refrigerante é circulado 
com vazão de 18.800 kg/s através de 4 circuitos fechados, cada um contendo uma bomba 
centrífuga vertical de um estágio, possuidora de grande vazão e acionada por motor elétrico 
de velocidade constante denominada bomba de refrigeração do reator, e um gerador de 
vapor que troca calor com a água do ciclo secundário.

O sistema de refrigeração do reator é fechado e separado dos circuitos de água e vapor do 
ciclo secundário, constituindo-se em uma das barreiras contra a liberação de radioisótopos 
para o meio ambiente, tornando desnecessária a blindagem radiológica da turbina a vapor. A 
água de circulação, que compõe o terceiro ciclo, separado dos ciclos primário e secundário, é 
utilizada para condensação do vapor de exaustão das turbinas de baixa pressão. A água 
utilizada neste ciclo é retirada do mar na enseada de Itaorna, em pontos de captação próximos 
as usinas (40 m³/s para Angra I e 77 m/s³ para Angra II, com a mesma vazão prevista para 
Angra III).

A figura 1 mostra o sítio de Angra III que, apesar de ainda não ter sido licenciado para 
operação, prevê a captação e o lançamento dessas águas em Itaorna. Para evitar recirculação 
foi proposto o fechamento do molhe atual junto a nova planta (A3) e a descarga da mesma 
em Itaorna (Si) além de Piraquara de Fora (Sp) que continuaria descarregando a captação 
atual (A1 e A2). 

Fig. 1. Localização da CNAAA mostrando as captações e descargas previstas com a 
entrada em operação do futuro sítio de Angra III 
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O Sistema de Resfriamento de Emergência do núcleo consiste em um conjunto de 
subsistemas independentes e redundantes de injeção de água com alta concentração de boro, 
por meio de bombas de alta pressão, dos acumuladores e por meio de bombas de baixa 
pressão, e é projetado para inundar o núcleo do reator com água borada logo após a 
ocorrência de rupturas no Sistema de Refrigeração do Reator, com perda de refrigerante – 
LOCAs.

Todos os elementos radioativos produzidos em uma usina nuclear têm sua origem no núcleo 
do reator ou em suas imediações. Os dois grandes processos responsáveis pela sua presença 
são: a fissão nuclear e a ativação por nêutrons. Na fissão do urânio os elementos resultantes 
são denominados de produtos de fissão e estes são os grandes responsáveis pela 
radioatividade, porém como são produzidos no interior do combustível, para que possam 
contaminar a água do primário, esses produtos de fissão têm que atravessar a própria barreira 
cerâmica das pastilhas combustível deslocando-se por meio de difusão até atingirem o espaço 
livre entre elas e a parede da vareta combustível. A ativação por nêutrons pode se dá dentro 
do combustível ou fora dele, bastando para isso a presença de um fluxo neutrônico. Os 
isótopos radioativos produzidos fora do combustível podem ter duas origens.  

A primeira é a partir de elementos estáveis que constituem o próprio refrigerante primário ou 
que nele estão dissolvidos, onde podemos citar o nitrogênio (16N), produzido do oxigênio da 
água. A segunda é a partir de elementos, também estáveis, que constituem os materiais em 
contato com o refrigerante ou dos demais sistemas a ele conectados. Esses elementos entram 
na água do primário por processos de erosão e corrosão que quando passam pelo núcleo, são 
ativados. Entre estes produtos estão o ferro (59F), cobalto (60Co) e o manganês (54Mn). Na 
tabela 1 encontra-se a concentração do radionuclídeo, utilizado na simulação, presente no 
sistema de refrigeração do reator, operando a 100%.

Tabela 1. Concentração do  radionuclídeo simulado (Bq/m³) 

ISÓTOPO Bq/m³ 

IODO-131 3,04x1010

Os acidentes de base de projeto mais críticos são os associados com a perda do refrigerante 
que faz a refrigeração do núcleo do reator. O Loss of Coolant Accident – LOCA, varia de 
pequenos vazamentos até grandes rupturas nas tubulações do Sistema de Refrigeração do 
Reator. A pior sequência é a ruptura tipo guilhotina, LBLOCA, de uma das tubulações do 
sistema, resultando no escoamento do refrigerante por ambas as extremidades da ruptura. O 
refrigerante escoa em poucas dezenas de segundos e, embora a reação nuclear seja 
interrompida, o núcleo do reator pode ficar descoberto e o calor de decaimento provocar um 
aumento descontrolado de sua temperatura, colocando em perigo a integridade do núcleo, 
com possibilidade de acarretar a sua fusão se o sistema de resfriamento de emergência não 
operar de acordo com o projeto.  
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Análises termo-hidráulicas [5] mostram que do início do acidente até o início da fusão do 
núcleo, existe um período de tempo que possibilita intervenções extras dos operadores. Esse 
tempo pode ser utilizado para a tomada de medidas de gerenciamento de acidente, a fim de 
restaurar o resfriamento do núcleo do reator e a remoção do calor residual antes que o 
combustível comece a se fundir. 

2.   METODOLOGIA 

2.1.  Domínio Simulado 

No domínio simulado foram inseridas condições de contorno de terra e aberto e uma 
condição inicial. Os contornos de terra representam as margens e seções de rios ou canais que 
estejam incluídos no domínio de modelagem. A imposição de vazões ou velocidades é 
geralmente prescrita ao longo dos contornos de terra. A condição típica para contornos de 
terra é a prescrição da componente do fluxo normal à fronteira em todos os seus pontos. Nos 
contornos de terra impermeáveis da BIG que não possuem contribuição externa de efluxo 
(captação de água da CNAAA), e afluxo (lançamento do efluente em Piraquara de Fora e 
Itaorna e a desembocadura do rio Mambucaba), foram prescritos valores nulos do fluxo 
normal.  

Porém, nos nós posicionados na desembocadura do rio Mambucaba, nos locais de lançamento 
do efluente e captação de água da CNAAA, foi colocado em cada nó um fluxo que 
corresponde à vazão desses efluxos ou afluxos. O efeito do atrito nos contornos fechados 
(terra) foi modelado modificando a tensão no fundo, através de uma condição de 
deslizamento. O deslizamento na fronteira de terra, pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, 
deslizamento nulo significa paredes laterais totalmente rugosa, com velocidades nulas ao 
longo dos contornos fechados. No caso da BIG o valor de deslizamento foi 0,7. Este valor foi 
adotado em função das suas características físicas. Este valor também foi adotado em outras 
baías, como a Baía da Guanabara [6]. 

Para um domínio de modelagem não há um limite físico que caracterize uma fronteira aberta. 
As condições de contorno nas fronteiras abertas devem ter a capacidade de trazer, para dentro 
do domínio modelado, as informações do escoamento na região externa a ele. A imposição da 
elevação dos níveis de água é geralmente o principal forçante prescrito ao longo dos 
contornos abertos. Em um domínio de modelagem, contornos abertos representam os limites 
do domínio, como por exemplo, a entrada de uma baia ou estuário [4].  

O tratamento das fronteiras abertas é uma dificuldade nos modelos numéricos de circulação. 
Medições de maré e vazão nem sempre estão disponíveis para a região de estudo e, nos casos 
positivos, a extrapolação ou interpolação dos dados, podem introduzir erros na solução, 
principalmente quando as fronteiras são muito extensas [7][8]. No domínio simulado, as 
fronteiras abertas se caracterizam pelo encontro de massas d’água.  

A primeira situa-se na parte oeste da BIG e a segunda localiza-se na parte leste, delimitando o 
encontro das águas da BIG com as águas da Baía de Sepetiba. Há uma defasagem da onda de 
maré entre as duas fronteiras, a onda de maré chega primeiro na fronteira aberta 1 e depois na 
fronteira aberta 2, vide figura 2. 
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As defasagens da maré foram estimadas em função da suposta direção de propagação da maré 
e profundidades locais, levando-se em conta a velocidade de propagação de ondas em águas 
rasas. Foi estimada para a fronteira 2 uma defasagem constante de 600 segundos, enquanto na 
fronteira 1 foi considerada uma diferença entre os pontos variando entre 0 e 90 segundos.

Fig. 2. Domínio Simulado 

É possível notar, na figura 2, as fronteiras abertas 1 e 2 que são os limites por onde as marés 
“entram’ e ‘saem” da BIG. A região destacada em vermelho (Itaorna) chama atenção para o 
ponto de lançamento do inventário proveniente do LOCA em Angra III, nesta região também 
estão os pontos de captação de água para os condensadores de Angra I, II e Angra III. Há, em 
Piraquara, a região de descarte da água dos condensadores representado pelo circulo em azul. 
A região em verde corresponde ao rio Mambucaba.  

Como condição inicial, foi imposta uma situação de máximas elevações em toda BIG com 
velocidades nulas, representando uma situação de preamar. Esta condição inicial é uma 
aproximação grosseira da realidade, por isso foi necessário realizar a partir desta uma 
simulação prévia para o escoamento entrar em regime. Pelas dimensões e características do 
domínio modelado, é de se esperar que o escoamento entre em regime, a partir do 2º ciclo de 
maré [9]. 

 O resultado final desta simulação, a elevação do nível d’água e os componentes da 
velocidade diferentes de zero, serviram como condição inicial para as próximas rodadas. Na 
figura 3, encontra-se a geometria do corpo d’água que foi aproximada por 2.081 elementos 
finitos quadriláteros bi-quadráticos, num total de 9.297 nós na malha de elementos finitos. 
Próximo a área de lançamento foi realizado um refinamento da malha de elementos finitos.  
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Fig. 3. Domínio da BIG discretizado 

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, vide 
figura 4, através de interpolações, onde para cada nó pertencente à malha foi calculada uma 
profundidade.

Fig. 4. 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 [10], para 
os sedimentos de fundo caracterizados por Mahiques & Furtado [11]. 
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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 5 a 
distribuição da amplitude da rugosidade equivalente de fundo na área modelada.  

Fig. 5. Distribuição de amplitude da rugosidade 

2.2.  Radionuclídeo Selecionado para Simulação 

O iodo (131I – meia vida de 8 dias), é um elemento químico essencial. Uma das funções 
conhecidas do iodo é como parte integrante dos hormônios tireóideos. Os isótopos 
radioativos Iodo-123 e Iodo-131 são utilizados em medicina nuclear, para estudar a Glândula 
Tiróide. O Iodo-131 é usado também na terapia de alguns tipos de cancro da Tiróide, graças 
ao seu decaimento com produção de partícula beta. Porém em um acidente, os níveis altos da 
concentração podem exceder a dose permitida para a tireóide e assim acarretar danos graves. 

2.3.  LOCA no Sistema Primário – LBLOCA

A elaboração deste LOCA teve como base de informação o trabalho de Andrade & 
Sabundjian [12]. O acidente consiste basicamente na quebra total da perna quente e a área 
considerada para a ruptura é de 4418 cm² que corresponde a 100% da área de escoamento da 
tubulação do circuito primário.  
Os acidentes do tipo LBLOCA são caracterizados por uma rápida despressurização do 
circuito primário a valores onde ocorre a atuação da injeção de água pelos acumuladores e, 
logo em seguida, da injeção de segurança de baixa pressão. 

O lado secundário é requerido na remoção de calor residual. Os processos termo-hidráulicos 
inerentes à fenomenologia do acidente tais como a vaporização da perna quente com 
conseqüência vaporização do núcleo causando uma má distribuição de vazão no seu interior, 
podem levar a uma redução do nível de líquido provocando o descobrimento do núcleo num 
intervalo de tempo limitado.  



Radio 2014, Gramado, RS, Brazil. 

No momento do acidente, o inventário do primário, vazado instantaneamente para a 
contenção, ou seja, 431 m³, não poderia ser retido na contenção de Angra III e escoaria pelo 
circuito de coleta de águas pluviais sendo liberado no canal de lançamento de efluentes em 
Itaorna, durante uma hora, com uma vazão de 0,12 m³/s ( 431 m³/3600).  

3.  RESULTADOS

3.1. Simulação do Modelo Hidrodinâmico 

O cenário proposto que melhor representava o momento do acidente foi ter em condição de 
efluxo a captação de 194 m³/s, representando o funcionamento a plena potência de Angra I 
(40m³/s), Angra II (77m³/s) e mais 77m³/s para Angra III. Em condição de afluxo temos as 
descargas de 117m³/s em Piraquara de Fora, das usinas Angra I e Angra II, e 77m³/s em 
Itaorna da usina Angra III e a vazão média do rio Mambucaba de 27m³/s. 

A partir do momento do acidente foi inserida uma variação progressiva das vazões de 
captação e descarga de Angra III, indo do seu valor máximo até um valor constante próximo 
a zero a partir do 6º dia de simulação. As captações de Angra I e II e a descarga em Piraquara 
de Fora continuaram inalteradas. Foram simulados 54 horas, os resultados espaciais e 
temporais obtidos foram em intervalos de uma hora, para melhor visualização da vazão, onde 
é possível observar todo o ciclo de maré.  

3.2.  Modelo de Transporte Euleriano 

O modelo de transporte advectivo-difusivo médio na vertical ( Módulo Euleriano de 
transporte 2DH), pode ser utilizado com reações cinéticas de escalares dissolvidos ou 
partículas em suspensão na massa d’água. Pode simular processos de decaimento ou 
produção por reações cinéticas internas e processos de eliminação através da sedimentação. 
Em geral, esse tipo de modelo é mais útil para problemas de grande escala, uma vez que está 
sujeito à mesma discretização espacial horizontal e o mesmo esquema para discretização 
temporal do modelo hidrodinâmico 2DH.  

Faz-se necessário, para simular a dispersão de 131I no módulo de transporte euleriano 2DH do 
SisBAHIA, a utilização dos resultados obtidos pelo modelo hidrodinâmico no cenário 
considerado. A condição inicial para a concentração de atividade foi prescrito como sendo 
zero. Esta condição impõe que, antes do lançamento do inventário do primário da unidade 3 
da CNAAA, as águas pertencentes ao domínio de simulação, não apresentavam concentração 
de atividades dos radionuclídeos simulados. 

Para as condições de contorno de terra, o fluxo de entrada de radionuclídeo no domínio 
ocorre através de três nós no contorno de terra no ponto de lançamento do efluente, enquanto 
os demais não recebem nenhum tipo de contribuição. Já para a condição de contorno aberto, 
esta condição representa a concentração na região de águas externas ao domínio, através do 
balanço do fluxo de entrada e saída. 
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Foram simulados até 180 dias de transporte na BIG a partir do primeiro dia após o LBLOCA, 
com o objetivo de acompanhar a evolução da mancha. A diluição inicial pode ser obtida pela 
razão entre a vazão do receptor e a vazão do efluente proveniente da liberação do refrigerante 
(77 m³/s/ 0.12 m³/s = 641.6).  

Assim, ao dividir as concentrações de atividade do efluente (inventário do primário) pelo 
fator de diluição inicial, são obtidas as concentrações iniciais de cada radionuclídeo 
considerado que representam a concentração máxima que pode ser atingida no domínio, mas 
que normalmente são muito inferiores devido à diluição causada pelo transporte.

A opção de se trabalhar com índices de diluição da concentração inicial foi fornecer um 
entendimento claro da distribuição da concentração de atividade em todo o domínio de 
simulação.  

3.3.  Simulação do Radionuclídeo 

A figura 6 mostra a pluma do 131I, 22 e 54 horas após o acidente postulado. Os valores são 
geralmente muito mais baixo do que os valores de referência mostrados na tabela 2. 

Na Figura 6, observa-se a partir das 22 horas de simulação que a pluma de iodo desloca-se 
para parte mais ao sul da Baía tendo uma concentração mínima de 1,0 x 101 Bq/m³. Em 54 
horas de simulação a pluma se estende ate a região de Paraty e próximo a liberação a 
concentração apresenta valores de até 2,0 x 102 Bq/m³. 

Tabela 2. Descrição de liberação no termo fonte através do acidente postulado – 
LBLOCA

Comparando os resultados do modelo numérico até a distância de 2.5 km da fonte, onde as 
maiores concentrações observadas são de 1,5 x 10³ Bq/m³, com os níveis de referência do 
radionuclídeo para água do mar 7,40 x 10² Bq/m³ [13], podemos inferir que na zona de 
influência direta (5 km, partindo da usina), a concentração de Iodo-131 é maior do que o 
valor apresentado como referência para água do mar. 

Descarga
=0,12
m³/s

Concentração
no reator 
(Bq/m³) 

Concentração
inicial 

(Bq/m³) 

Descarga
do

poluente
(Bq/s)

Referência
na água do 

mar 
(Bq/m³) 

Resultados
max-min 
(Bq/m³) 

      
131I 3,4 x 1010 5,3 x 107 6,4 x 106 7,40 x 102 1,0 x 103 –

1,0 x 10-1 
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Fig. 6. Resultado da dispersão de Iodo-131, a partir das 22h (acima) e 54h (abaixo) de 
simulação 

4.  CONCLUSÃO

Com base no exposto acima, do ponto de vista da exposição ao público, os resultados da 
concentração de atividade obtidos pelo modelo depois de 22 horas, sugerem que o impacto 
radiológico observado é insignificante e muito abaixo dos limites de detecção recomendado 
pela IAEA, e a referência da taxa na água do mar.  
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Vale salientar, que nas primeiras horas, as concentrações do radionuclídeo excedem os 
valores de limite de detecção. No entanto, existem limitações do modelo hidrodinâmico 
referentes à estabilização do campo de velocidade nas primeiras horas que tornam inadequada 
a utilização desses resultados. 

De qualquer forma, seria recomendável o isolamento do local da descarga nas primeiras 22 
horas, a fim de evitar exposições indevidas de indivíduos do público, sendo que tal ação é 
prevista no plano de emergência da instalação. Após 54 horas de simulação os níveis do 
radionuclídeo, na área de influência indireta (raio de 15 km partindo da central nuclear), já 
estão abaixo dos valores mínimos de atividade detectados pelo laboratório de monitoração 
ambiental da CNAAA (5,0x101 Bq/m). 

Com base nestes resultados, podemos concluir que não haveria impacto radiológico 
relacionado a uma liberação desse radionuclídeo na Baía da Ilha Grande.
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