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A presente dissertação divide-se em três partes. Em primeiro lugar, são 

apresentadas a base normativa nacional para o descomissionamento de instalações 

nucleoelétricas e as especificidades dos submarinos de propulsão nuclear. 

Posteriormente, são apresentados os processos de descomissionamento de 

submarinos de propulsão nuclear adotados pela marinha americana (USN), marinha 

francesa (MNF), marinha russa (VMF) e marinha britânica (RN). 

Na parte final, os processos de descomissionamento adotados por essas 

marinhas são comparados, a luz base normativa nacional, e é proposto um processo 

de descomissionamento para o primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro no 

futuro Estaleiro e Base Naval de Itaguaí. 
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This dissertation is divided in three parts. First, it presents the Brazilian normative 

basis for nuclear powerplant decommissioning and the characteristics of nuclear-

powered submarines. 

Next, the decommissioning process of nuclear-powered submarines adopted by 

the US Navy, French Navy, Russian Navy and Royal British Navy are presented. 

In the last part, the decommissioning processes adopted by these navies are 

compared under the perspective of the Brazilian nuclear regulatory process.  A 

decommissioning process for the first Brazilian nuclear-powered submarine at Itaguaí 

Naval Base and Shipyard is proposed. 
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GDF - Depósito geológico (Geological Disposal Facility) 

Gosatomnadzor - Agência nuclear da federação russa (Russian Federal Nuclear 

Inspectorate) 

HAT - Provas de cais, testes de aceitação no cais (Harbour Acceptance Test) 

HAW - Rejeitos radioativos de alta atividade (High Activity Waste) 

HEU - Urânio altamente enriquecido (Highly Enriched Uranium), mais de 20% de U235 

HMNB  - Base Naval de sua majestade (His or Her Majesty's Naval Base) 

HMS - Navio de sua majestade (His or Her Majesty's Ship) 

HNR - Depósito intermediário nas instalações do Departamento de Energia em 

Hanford (Department of Energy’s Hanford Nuclear Reservation) 

HSE - Departamento de Saúde e Segurança (Health and Safety Executive) 

IA - Análise econômica (Investment Appraisal) 

IAEA - Agência internacional de Energia Atômica (International Atomic Energy Agency) 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

ICBM - Míssil balístico intercontinental (Intercontinental Ballistic Missile) 

ICN - Itaguaí Construções Navais 

ID - Desmantelamento Inicial (Initial Dismantling) 

ILW - Rejeito radioativo de média atividade (Intermediate Level Radioactive Waste) 

INB - Indústrias Nucleares do Brasil 

INRF - Instalações de reatores navais no Laboratório Nacional de Idaho (Naval 

Reactor Facility at Idaho National Laboratory) 

ISOLUS - Projeto de armazenamento temporário de submarinos desativados (Interim 

Storage of Laid-Up Submarines) 

LCC - Custo de posse de equipamentos e instalações, também custo total do ciclo de 

vida de um item (Life-Cycle Cost) 

LDC - Convenção para a prevenção da poluição marinha (Convention on the 

Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter), comumente 

chamada de Convenção de Londres (1972). 

LEU - Urânio pouco enriquecido (Low Enrichment Uranium), menos de 20% de U235 

LLW - Rejeito radioativo de baixa atividade (Low Level Radioactive Waste) 

LLWR - Depósitos de rejeitos de baixa intensidade (Low Level Waste Repository) 
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LMR - Reator resfriado a metal líquido (Liquid-Metal Reactor) 

LtWbS - Armazenamento de longo prazo flutuando (Long term waterborne storage) 

MAPP - Metilacetileno-propadieno propano - mistura gasosa empregada nos cortes 

oxiacetilênicos dos SN em PSNS. 

MD - Ministério da Defesa (Ministère de la Défense) 

MNF - Marinha da França (Marine Nationale Française), 

MoD - Ministério da Defesa (Ministry of Defence) 

NAVSEA - Comando de Sistemas Navais (Naval Sea Systems Command) 

NDA - Autoridade de Descomissionamento Nuclear (Nuclear Decommissioning 

Authority) 

NEA - Agência de Energia nuclear da OCDE (Nuclear Energy Agency)  

NRC - Comissão reguladora nuclear americana (Nuclear Regulatory Commission) 

NRHM - Material perigoso não radioativo (Non-Radioactive Hazardous Materials) 

NUCLEP - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 

OASP - Documento de Suporte à Análise Operacional (Operational Analysis 

Supporting Paper) 

OCDE  - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(Organisation for Economic Co-operation and Development)  

OCF - Outros Fatores contribuintes (Other Contributory Factors)  

OE - Eficácia Operacional (Operational Effectiveness) 

ONR - Escritório de regulação nuclear Britânico (Office for Nuclear Regulation) 

PCB - Bifenilpoliclorado (Polychlorinated biphenyls)   

PFD - Plano Final de Descomissionamento 

PGA - Plano de Gestão Ambiental (Environmental Management Plan - EMP) 

PLAN - Marinha do exército de libertação popular da China (People's Liberation Army 

Navy) 

PMC - Porto militar de Cherbourg (Port Militaire de Cherbourg) 

PPD - Plano Preliminar de Descomissionamento 

PSNS - Estaleiro de Puget Sound (Puget Sound Naval Shipyard) 

PWR - Reator de água pressurizada (Pressurized Water Reactor) 

RAH - Mobile, Dispositivo de Acesso ao Reator (Reactor Access House) 

RCP - Bomba de resfriamento do reator (Reactor Colling Pump). 

RKKF - Marinha Soviética (Raboche-Krest'yansky Krasny Flot), abreviatura em russo 

de Marinha Vermelha dos Operários e Camponeses (1917-1991). 

RN - Marinha britânica (Royal Navy) 

RPV - Vaso de Pressão do Reator (Reactor Pressure Vessel) 

RRDL - Estaleiro Real de Rosyth (Rosyth Royal Dockyard Ltd) 
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RU - Reino Unido 

SAT - Provas de mar, testes de aceitação no mar (Sea Acceptance Test) 

SBR - Submarinos de propulsão convencional brasileiro, semelhante aos da Classe 

Scorpène. 

SDP - Projeto de Desmontagem de Submarinos (Submarine Dismantling Project) 

SEPA - Agência de Proteção Ambiental Escocesa (Scottish Environment Protection 

Agency) 

SLB - Armazenamento de rejeitos na superfície ou em pequenas profundidades 

(shallow land burial) 

SN - Submarino com propulsão nuclear 

SN-BR - Submarino com propulsão nuclear brasileiro 

SNF - Combustível nuclear irradiado (Spent Nuclear Fuel) 

SRF - Instalação comercial de Reciclagem de Navios (Ship Recycling Facility) 

SRP - Programa de reciclagem de navios e submarinos nucleares (Ship and 

Submarine Recycling Program) 

SSBN - Submarino lançador de mísseis balísticos com propulsão nuclear (Nuclear-

powered Ballistic Submarine) 

SSGN - Submarino lançador de mísseis de cruzeiro com propulsão nuclear (Nuclear-

powered Cruise Missile Submarine) 

SSN - Submarino de ataque com propulsão nuclear (Nuclear-powered Attack 

Submarine)  

START - Tratado de Redução de Armas Estratégicas (Strategic Arms Reduction 

Treaty) 

ToT - Transferência de tecnologia (Transfer of Technology) 

UFEM - Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas 

USN - Marinha Norte Americana (United States Navy) 

UTC - Unidades de três compartimentos 

VMF - Marinha da Federação Russa (Voyenno-morskoy Flot Rossiyskoy Federatsii - 

ВМФ России) 

WG-HEU - Urânio altamente enriquecido em nível de armamento (Weapon-grade 

HEU) - enriquecimento a 90% ou mais de U235 

WIF - Instalação nuclear em Sellafield (Wet Inlet Facility) 

ZNHIN - Zona Habitável, zona do navio fora da instalação nuclear (Zone du Navire 

Hors de l'Linstallation Nucléaire) 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Em 1870, Júlio Verne1 publicou Vinte Mil Léguas Submarinas, a história do 

Capitão Nemo e seu incrível submarino, o Nautilus, capaz de navegar livremente 

debaixo d'água a 50 nós. Menos de cem anos mais tarde os Estados Unidos lançaram 

o primeiro submarino nuclear, o USS Nautilus, que sob a supervisão do Almirante 

Rickover2 realizou as façanhas sonhadas por Verne. 

Nos últimos 60 anos, pelo menos 524 submarinos com propulsão nuclear (SN) 

foram construídos pelas potências nucleares para garantir a capacidade de retaliação 

a um ataque com artefatos nucleares.  

O fim da Guerra Fria3, o envelhecimento desses SN e o seu elevado custo de 

manutenção fizeram com que, no mínimo, 370 SN tenham sido retirados do serviço 

ativo (desativados). O grande número de SN desativados se tornou um problema para 

as nações que os operam. Surge a necessidade de desenvolver processos seguros 

para o descarte dos SN e dos rejeitos, radioativos ou não, que são produzidos ao 

longo do processo. Este processo é denominado descomissionamento. 

Na Marinha do Brasil (MB), quando um meio naval (navio ou submarino) é 

retirado do serviço ativo, diz-se que ele deu baixa e é realizado seu 

descomissionamento. O submarino, sem comandante e tripulação, fica atracado ao 

cais com sua integridade estrutural preservada.  

Na atividade nuclear, o termo descomissionamento refere-se ao processo 

formal que resultará na retirada do controle do órgão regulador sobre uma instalação 

nuclear após o processamento e/ou armazenamento adequado dos rejeitos radioativos 

nela existentes.  

Para evitar dúvidas, um submarino retirado do serviço ativo será descrito, neste 

estudo, como desativado (processo de desativação), não guardando este termo 

qualquer relação com a ativação de materiais por interação com nêutrons. 

                                                           
1 Jules Gabriel Verne - escritor francês (1828 - 1905). 
2 Hyman George Rickover (1900 – 1986), Almirante da marinha americana que dirigiu o 
desenvolvimento do programa de propulsão nuclear da marinha durante três décadas e 
supervisionou o desenvolvimento da primeira usina nucleoelétrica norte-americana 
(Shippingport Atomic Power Station). 
3 Guerra Fria - designação atribuída ao período de disputas estratégicas e conflitos indiretos 
entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendido entre o final da Segunda Guerra 
Mundial (1945) e a extinção da União Soviética (1991). 
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As Tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, mais detalhes sobre o número 

de submarinos construídos, desativados e a evolução deste número ao longo do 

tempo por cada nação.  

 
Tabela 1 – Estimativa do número de SN construídos, em operação e em 

diferentes estágios do processo de descomissionamento. 

 

Nação 
Construídos  

até 2014 
Operação  
em 2014 

Desativados  
até 2014 

Descomissionados 
até 2014 

Para descomis-
sionar até 2020 

Rússia 258 33 215 1841 221 

EUA 203 72 127 108 23 

RU  30 11 19 0 21 

França 16 10 6 6 3 

China 161 12 3 1 21 

Índia 1 12 0 0 0 

TOTAL 524 139 370 299 71 

Fonte: Jane´s Fighting Ships 2012-2013 e Bellona Foundation Report nr 2:96 
Notas: 
Descomissionados até 2014 – refere-se ao número de SN desmantelados ou em diferentes 
estágios do processo de descomissionamento. SN em armazenamento flutuando com suas 
seções de reator não estão incluídos. 
1 Os números apresentados em diferentes referências são conflitantes; e 
2 O primeiro SN indiano, INS Arihant, encontra-se em fase de teste, mas foi contabilizado como 
operacional por ser esta a posição na tabela que melhor representa sua situação atual. 

  
Tabela 2 - Evolução do número de SN construídos por cada nação ao longo do 

tempo. 
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Fonte: Jane´s Fighting Ships 2012-2013 e Bellona Foundation Report nr 2:96. 

 

Os processos de descomissionamento de SN adotados por cada uma das seis 

nações que possuem SN (Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China e 

Índia) diferem entre si. Estas diferenças resultam da combinação das respectivas 

bases normativas nacionais com as diferentes tecnologias empregadas em seus 

programas nucleares. O ethos4 nacional, que demanda maior ou menor grau de 

                                                           
4 Ethos, na Sociologia, é uma espécie de síntese dos costumes de um povo. O termo indica 
quais os traços característicos de um grupo humano qualquer que o diferenciam de outros 
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transparência e rastreabilidade de processos, também gera abordagens distintas para 

o processo de descomissionamento. 

Não existe um conjunto de normas internacionais que regulem o licenciamento 

e o descomissionamento de submarinos nucleares, cabendo a cada nação estabelecer 

sua própria base normativa. 

A França, que possui uma parceria estratégica com o Brasil na área de 

construção de submarinos, impediu o acesso às suas normas com base em limitações 

contratuais para transferência de tecnologia nuclear. As demais nações que possuem 

SN também não as disponibilizaram, devido ao sigilo que envolve a construção e 

operação destes submarinos. 

 

1.1.1 Definição do problema 

 

A construção do primeiro submarino com propulsão nuclear brasileiro (SN-BR), 

prevista para ser iniciada em 2017, será feita no Estaleiro e Base Naval (EBN), ora em 

construção no município de Itaguaí - RJ. No EBN existirá um complexo radiológico 

(CR-EBN), onde será feita a manutenção dos submarinos. A construção da planta de 

propulsão e de parte das instalações de apoio, aí incluído o CR-EBN, demandam 

licenciamento pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), sendo o 

descomissionamento parte do processo de licenciamento. 

 A base normativa da CNEN foi concebida em uma época em que o programa 

nuclear brasileiro não contemplava a construção de submarinos. Ainda assim, as 

normas da CNEN, que não se destinam aos reatores de propulsão, devem ser 

seguidas, respeitadas as especificidades desses reatores. 

Neste contexto, caberá à Marinha do Brasil (MB) realizar os estudos 

necessários para estabelecer uma estratégia de descomissionamento, e elaborar um 

programa de descomissionamento de submarinos nucleares no Brasil. Este programa 

deverá ser submetido à CNEN, na forma de um Plano Preliminar de 

Descomissionamento do SN-BR, para obter as necessárias autorizações de 

construção e operação. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
grupos sob os pontos de vista social e cultural. Portanto, trata-se da identidade social de um 
grupo. Ethos significa o modo de ser, o caráter.  
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1.1.2 Objetivo do estudo 

 

O presente estudo tem o objetivo de comparar os processos de 

descomissionamento de SN estrangeiros, à luz das informações disponíveis em fontes 

abertas, para identificar as práticas comuns dessas nações que melhor se adequem à 

base normativa nacional e às instalações, ora em construção, no EBN.  Desta análise 

busca-se identificar a estratégia de descomissionamento ideal e obter uma sequência 

de passos a serem cumpridos para o descomissionamento do primeiro submarino com 

propulsão nuclear brasileiro.  

 

1.1.3  Justificativa e uso dos resultados 

 

Os resultados obtidos contribuirão para os estudos a serem realizados pela MB 

para a definição da estratégia de descomissionamento e para a elaboração de um 

Plano Preliminar de Descomissionamento de Submarinos pela MB a ser apresentado 

à CNEN durante o processo de licenciamento do SN-BR, conforme já citado. 

Adicionalmente, os estudos que se seguirão ao estabelecimento de uma 

sequência de passos a serem cumpridos para o descomissionamento poderão 

subsidiar refinamentos no Programa de Manutenção do SN-BR, em elaboração pelo 

Grupo de Engenharia de Manutenção do Apoio Logístico Integrado (ALI – EngMan), 

contribuindo para a redução dos custos de manutenção e, possivelmente, de 

descomissionamento. 

 

1.1.4 Delimitação do estudo 

 

O presente estudo se baseia nas informações disponíveis em fontes abertas e 

está limitado a estudar: 

1. Os programas de descomissionamento da marinha americana (USN), 

marinha francesa (MNF), marinha russa (VMF) e marinha britânica 

(RN). As marinhas da China (PLAN) e da Índia não serão analisadas 

devido à quase total indisponibilidade de informações; 

 

2. O descomissionamento de submarinos de propulsão nuclear excluindo-

se o seu armamento, nuclear ou não, e a gestão dos rejeitos produzidos 
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durante o descomissionamento. O processo de remoção do combustível 

irradiado e a gestão dos rejeitos decorrentes da operação normal do 

submarino não serão detalhados, visto que são realizados 

rotineiramente ao longo da vida do submarino. 

 
3. Os aspectos relativos ao descomissionamento dos SN construídos com 

casco de aço e equipados com reatores de propulsão do tipo água 

pressurizada (PWR), desconsiderando aqueles construídos com casco 

de titânio ou equipados com reatores resfriados a metal líquido (LMR); 

 
4. As tecnologias de uso comum nos estaleiros navais. Os resultados 

apresentados devem ser entendidos como uma possível solução para o 

problema de descomissionamento, caso seja justificável o uso das 

tecnologias atualmente disponíveis na década de 2050, a partir de 

quando se imagina que ocorra o descomissionamento do primeiro SN-

BR. Não serão estudadas as tecnologias de corte do casco5; 

 
5.  As instalações nucleoelétricas, na medida do necessário para a 

comparação com os reatores de propulsão. Não serão consideradas as 

piscinas de combustível e depósitos de rejeitos, uma vez que o 

combustível e os rejeitos são removidos do submarino e armazenados 

em instalações de apoio em terra; e 

 
6. Aspectos relativos à segurança nuclear (safety), na medida do 

necessário para o desenvolvimento do estudo. Não serão considerados 

aspectos relativos à segurança física (security) do SN-BR, durante sua 

construção e, após isso, quando atracado ao cais ou nas instalações 

de apoio. 

 

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As informações apresentadas são uma compilação dos dados disponíveis 

sobre o descomissionamento de submarinos com propulsão nuclear. As informações 

sobre os SN, seus reatores e combustíveis, bem como sobre outras instalações 

nucleares e seu descomissionamento são apresentadas em separado e estão 

                                                           
5 Uma análise detalhada dos métodos de corte é apresentada por Sarkisov e du Clos (1999). 
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limitadas ao necessário para o entendimento do processo de descomissionamento de 

submarinos. 

Na presente revisão bibliográfica as informações disponíveis são apresentadas 

na seguinte sequência: 

 

1. Breve histórico do descomissionamento de instalações nucleares; 

2. Breve histórico do descomissionamento de submarinos nucleares; 

3. A base normativa para o descomissionamento de submarinos 

a. O licenciamento ambiental e o licenciamento nuclear no Brasil 

b. A base normativa para o descomissionamento de instalações 

nucleoelétricas no Brasil 

c. A base normativa para o descomissionamento de submarinos no 

Brasil 

4. O descomissionamento de submarinos nucleares 

 

1.2.1 Breve histórico do descomissionamento de instalações nucleares 

 

O propósito do descomissionamento de uma instalação nuclear é permitir que o 

local onde esta foi construída possa ser retirado do controle pelo órgão regulador e 

disponibilizado para outros usos sem oferecer risco ao público (TSOULFANIDIS, 

2013). 

Os processos de descomissionamento de instalações nucleares se baseiam na 

experiência internacional obtida com: 

 Retirada de operação; 

 Gestão dos rejeitos oriundos da operação normal e do 

descomissionamento; 

  Desmantelamento.  

 

Estes processos, embora variem de nação para nação em função das 

diferentes bases normativas, estão mundialmente consolidados e registrados em vasta 

literatura disponível. Até o momento, foram descomissionadas cerca de 100 minas, 90 

usinas nucleoelétricas (reatores de potência), 45 reatores experimentais ou protótipos, 

mais de 250 reatores de pesquisa e uma série de instalações do ciclo do combustível. 

Destes reatores, pelo menos 15 foram totalmente desmantelados, 50 estão em 
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processo de desmantelamento e 3 reatores foram encapsulados em estruturas 

resistentes tipo sarcófago (entombed) (WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, 2015). 

No Brasil as principais experiências de descomissionamento são a Usina de 

Santo Amaro (USAM-INB) em 1993, o Complexo Industrial de Poços de Caldas (CIPC-

INB) em 1996 e a Usina de Hexafluoreto de Urânio do INB em 2004. Não existe 

experiência nacional prévia de descomissionamento de reatores e usinas 

nucleoelétricas. 

No descomissionamento da CNAAA será adotado o desmantelamento 

protelado (estratégia de descomissionamento número II) (CNEN-NN-9.01). Assim, ao 

fim da vida útil da unidade 1 (Angra 1), a unidade será mantida intacta aguardando o 

decaimento radioativo de itens contaminados ou ativados. Da mesma forma, ao fim da 

vida útil da unidade 2 (Angra 2), a unidade será mantida intacta.  Quando a unidade 3 

(Angra 3), ora em construção, chegar ao fim da sua vida útil na década de 2060, as 

três unidades serão desmanteladas em sequência (Angra 1, 2 e 3) (SEGABINAZE, 

2015)6. 

Os itens ativados são materiais contendo isótopos radioativos formados pela 

interação de nêutrons com núcleos, originariamente não radioativos (núcleos alvo). Os 

nêutrons ao interagirem com os núcleos alvo, por meio de choques e/ou captura, dão 

origem a núcleos altamente excitados. Estes núcleos perdem sua energia por vários 

processos de decaimento, emitindo partículas e/ou radiações até atingirem novamente 

à estabilidade. O tipo de partícula e/ou radiação emitida depende da energia dos 

nêutrons incidentes e dos núcleos alvo.  A maioria dos processos de decaimento 

resulta na emissão de radiação gama. Itens ativados podem conter camadas de 

isótopos radioativos oriundos da ativação de produtos de corrosão depositados em 

suas superfícies (ativação superficial) e ou isótopos radioativos oriundos da ativação 

no interior dos materiais que os compõem (ativação volumétrica). Esta última não pode 

ser removida por processos químicos ou mecânicos e não gera contaminação. 

O processo de descomissionamento de instalações nucleoelétricas difere do de 

SN devido às especificidades dos submarinos e dos seus reatores de propulsão, 

normalmente limitando o aproveitamento da experiência colhida com as instalações 

nucleoelétricas às atividades de tratamento e de armazenamento de rejeitos. O item 

1.3 apresenta as principais características dos SN e as diferenças dos seus reatores e 

combustíveis para os utilizados em instalações nucleoelétricas. 

 

                                                           
6 Eng. Roberto de Oliveira Segabinaze, Superintendência de Combustíveis e Segurança 
nuclear, Eletrobras Eletronuclear, entrevista na sede da Eletronuclear, Rio de Janeiro, em 2 de 
março de 2015 (comunicação pessoal, 2015). 
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1.2.2 Breve histórico do descomissionamento de submarinos nucleares 

 

Os processos de descomissionamento de SN, que variam de nação para 

nação, seguem rigorosas normas de segurança (nuclear e militar) e estão 

consolidados em práticas consagradas há mais de duas décadas.  

Os SN são cercados de um elevado grau de sigilo e poucas são as 

informações disponíveis em fontes abertas sobre eles, seus reatores e combustíveis. 

A preocupação da opinião pública com a poluição ambiental e a gestão dos rejeitos 

radioativos têm levado à disponibilização de um volume crescente de informações 

anteriormente inacessíveis. A maioria das informações disponíveis refere-se aos SN 

russos, fruto dos relatórios apresentados à comunidade internacional em decorrência 

dos vultosos aportes financeiros ao programa de descomissionamento desses 

submarinos. Estas informações encontram-se dispersas em uma miríade de artigos e 

publicações, que por vezes, apresentam informações contraditórias, normalmente 

ligadas aos sistemas operacionais.  

Atualmente, das seis nações que operam SN, quatro delas (EUA, Rússia, 

França e China) já descomissionaram SN com sucesso, chegando ao 

desmantelamento do casco ou sua liberação para uso irrestrito pelo público (navio-

museu) (KOPTE, 1997). Estima-se que mais de 100 SN já foram descomissionados, 

com o desmantelamento do casco, e que ainda existem cerca de 200 SN, em 

diferentes estágios do processo de descomissionamento, para serem totalmente 

descomissionados até 2020. A Tabela 1, já apresentada, traz uma estimativa da 

distribuição do número desses SN por nação. 

Até a década de 1980, os rejeitos radioativos oriundos ou não dos SN eram 

descartados no mar. Na época, a prática do descarte no mar era vista como uma 

solução aceitável de baixo custo. Com base neste posicionamento, alguns submarinos 

russos (inteiros) e várias seções contendo reatores nucleares americanos e russos7 

foram deliberadamente afundadas no mar (KOPTE, 1997). No caso específico da 

USN, não houve descarte de submarinos (inteiros) devido à proibição de descarte no 

mar de materiais tóxicos imposta pela agência de proteção ambiental americana (EAP) 

(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 1984). Assim, após a remoção 

da seção do reator, as seções de vante e de ré eram soldadas e colocadas em 

armazenamento flutuando (KOPTE, 1997). 

                                                           
7 Kopte (1997) estima que ao menos seis reatores russos com núcleos carregados foram 
afundados. 
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A IAEA acredita que tenham sidos descartados no mar mais de 139859 TBq de 

materiais radioativos (IAEA, 1999). A Tabela 3 apresenta a estimativa do total de 

rejeitos radioativos lançados ao mar por nação. 

 
Tabela 3 - Estimativa da quantidade de rejeitos lançados ao mar por nação 

 

ESTIMATIVA DE REJEITOS LANÇADOS AO MAR POR NAÇÃO 
(Período/quantidade - TBq) 

Nação Oceano Atlântico Oceano Pacífico Oceano Ártico Total  

Alemanha 1967 0,2 - - - - 0,2 

Bélgica 
1960-
1982 

2120 - - - - 2120 

Coréia - - 
1968-
1972 

NI - - NI 

Estados 
Unidos 

1949-
1967 

2942 
1946-
1976 

554 - - 3496 

França 
1967-
1969 

3530 - - - - 3530 

Itália 1969 0,2 - - - - 0,2 

Japão - - 
1955-
1969 

15 - - 15 

Holanda 
1967-
1982 

336 - - - - 336 

Nova 
Zelândia 

- - 
1954-
1976 

1 - - 1 

Reino Unido 
1949-
1982 

35078 - - - - 35078 

Rússia - - 
1992-
1993 

1,4 - - 1,4 

URSS (ex) - - 
1966-
1991 

707 
1960-
1991 

90152 90859 

Suécia 1969 3,2 - - - - 3,2 

Suíça 
1969-
1982 

4419 - - - - 4419 

Total - 48428,6 - 1278,4 - 90152 139859 

Fonte: IAEA-TECDOC-1105 (1999). 
Legenda:  
NI - Não informado, desconhecido. 

 

Em 1959, A USN descartou no mar a primeira seção de reator de SN. O USS 

Seawolf (SSN 575) teve sua seção de reator LMR substituída por outra com um reator 

PWR e, posteriormente, afundada no Oceano Atlântico, 200 km a leste de Delaware, a 

uma profundidade de 2.700 m (KOPTE, 1997). 

Em 1968, foi desativado o primeiro SN russo. A desativação do K-27 e seu 

descarte no Mar de Kara em 1982, com o núcleo carregado, se deveu a um acidente 
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severo (LOCA com liberação de produtos de fissão no metal líquido), que resultou na 

morte de seis tripulantes por exposição à radiação gama. O K-27 foi um SN da classe 

November modificado e equipado com um par de reatores nucleares experimentais 

VT-1 (LMR resfriados com chumbo-bismuto) (BUKHARIN; HANDLER, 1995). 

A partir de 1972 o descarte de rejeitos e outros materiais no mar passou a ser 

regulado pela convenção para a prevenção da poluição marinha, comumente 

chamada de Convenção de Londres (LDC).  

A LDC regula o descarte deliberado no mar (sea dumping) de rejeitos 

radioativos ou outros materiais a partir de navios, aeronaves e plataformas. Não 

abrange as descargas provenientes de fontes terrestres, tais como emissários, os 

resíduos incidentais gerados para o funcionamento normal dos navios, ou a colocação 

de materiais para outros fins distintos do mero descarte (formação de recifes 

artificiais). A LDC baniu o descarte de rejeitos de alta intensidade (primordialmente 

combustível irradiado - SNF) e impôs restrições severas ao descarte de rejeitos de 

média e baixa intensidade (CONVENTION […], 1972). 

Questões de soberania nacional, que conferem imunidade aos navios de 

guerra, e a demora em aderir à LDC permitiram que rejeitos radioativos oriundos dos 

SN fossem descartados no mar por mais de 30 anos pela União Soviética / Rússia e 

pelo resto das nações por mais de 20 anos (DIGGES, 2014).  

Na marinha soviética o descarte de rejeitos radioativos sólidos e líquidos de 

baixa e média (SRW e LRW) no Ártico e no Pacífico foi o procedimento padrão de 

1950 até 1993 (DIGGES, 2014). As referências disponíveis mostraram-se incompletas, 

não permitindo a determinação das quantidades e tipos de rejeitos radioativos 

oriundos de SN russos que foram lançados ao mar. 

Em 1982, a USN realizou um estudo de impacto ambiental, ponderando sobre 

as vantagens do descarte da seção do reator, sem combustível nuclear, em terra ou 

no mar (em águas profundas). O estudo concluiu que ambos os métodos eram 

seguros (UNITED STATES NAVY, 1984).  Dois anos mais tarde, a USN optou pelo 

armazenamento da seção do reator em terra, próximo à superfície (SLB) em um 

depósito intermediário nas instalações do Departamento de Energia em Hanford 

(HNR), Washington (KOPTE, 1997). 

Em 1990 a USN realizou o primeiro descomissionamento de SN, com o 

desmantelamento completo do casco. O USS Scamp (SSN 588) foi descomissionado 

e desmantelado entre 1990 e 1994 no programa de descomissionamento americano 

(SRP) (UNITED STATES NAVY, 2015). 

Em 1991, o fim da Guerra Fria e uma severa crise financeira levaram ao 

colapso da URSS e ao surgimento da Federação Russa (Rússia). As restrições 



11 
 

financeiras impostas ao orçamento naval, que se seguiram, aliadas aos diversos 

tratados de desarmamento e ao envelhecimento dos seus navios fizeram a marinha 

russa desativar uma grande quantidade de submarinos, muitos de forma prematura 

(DIGGES, 2014). Nos últimos 20 anos, mais SN foram desativados para atender 

exigências de acordos de desarmamento do que pelo fim de sua vida operativa 

(KOPTE, 1997). 

O principal acordo de desarmamento é o Tratado de Redução de Armas 

Estratégicas (START), que resultou na remoção de cerca de 80% de todas as armas 

nucleares existentes (agora limitadas a 6.000 ogivas) e na redução do número de 

submarinos balísticos (SSBN). O START também limitou o inventário de mísseis 

balísticos intercontinentais a 1.600 ICBM e estabeleceu normas para o 

desmantelamento das seções do submarino que contém os tubos lançadores de 

mísseis. No presente estudo, o termo START refere-se ao tratado inicial (START I - 

1991) e à sua continuação (START II - 2010). 

A incapacidade da marinha russa de descomissionar os SN desativados e de 

armazenar os rejeitos radioativos com segurança, quer por carência de recursos ou 

falta de instalações adequadas, fez com que as nações vizinhas passassem a temer a 

contaminação radiológica das suas águas. 

Em 1993 foi descoberta uma operação russa de descarte de rejeitos no mar do 

Japão, em uma área a poucas centenas de quilômetros do porto de Vladivostok 

(NUCLEAR REGULATORY COMMISSION, 2002). No mesmo ano, devido à pressão 

internacional, a Rússia admitiu ter realizado descarte de rejeitos radioativos em águas 

internacionais (MAERLI, 2001). 

 
“Em março de 1993, representantes do governo russo revelaram 
que, desde 1959, mais de 80.000 ton de rejeitos radioativos de baixa 
intensidade, mais de 5.000 containers com rejeitos radioativos 
sólidos, 34 navios carregados com rejeitos radioativos diversos e 
dois reatores, sem combustível, foram descartados no Mar do Japão 
a poucas centenas de quilômetros do porto de Vladivostok.” 
(LESKOV, 1993). 

 
Em 1993, na reunião anual da LDC, ocorreu a proibição efetiva de descarte de 

rejeitos radioativos no mar. Nesta reunião trinta e sete países, incluindo o Brasil e os 

Estados Unidos, votaram a favor da proibição definitiva. A Bélgica, China, França, 

Reino Unido e Rússia se abstiveram (QUESTER, 1995). 

Em 1996, devido à pressão internacional, a Rússia aderiu aos protocolos da 

LDC e aboliu a prática de descarte de material radioativo no mar (KOPTE, 1997). No 

mesmo ano, o programa cooperativo de redução de ameaças (CTR) começou a 

fornecer recursos e equipamentos para o descomissionamento de submarinos, 
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processamento e armazenamento de rejeitos (NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 1997).  De 

2003 a 2013, as nações do G8 investiram 20 bilhões de dólares no desmantelamento 

de SN, na construção da infraestrutura de apoio e na descontaminação desses sítios 

(DIGGES, 2014). 

Atualmente, as seis marinhas que operam SN possuem seus programas de 

descomissionamento de SN. Os processos adotados pela marinha americana (USN), 

marinha francesa (MNF), marinha russa (VMF) e marinha britânica (RN) são 

apresentados nos Capítulos 2 a 5, respectivamente. 

 

1.2.3 A base normativa para o descomissionamento de submarinos no Brasil 

 

1.2.3.1 Licenciamento ambiental e o licenciamento nuclear no Brasil 

 

O licenciamento ambiental de atividades e obras com significativo impacto 

ambiental, aí incluídos empreendimentos e atividades nucleares, compete ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (Lei nº 

7804/1989). 

O licenciamento nuclear é requisito para o licenciamento ambiental (Lei nº 

9960/2000) e compete à CNEN, que é a autoridade nacional para os assuntos de 

segurança, licenciamento, descomissionamento, salvaguardas e proteção física de 

todas as instalações nucleares (Lei nº 4118/1962). 

O licenciamento nuclear é o processo pelo qual a CNEN regula as atividades 

relacionadas com a localização, construção e operação de instalações nucleares, 

abrangendo as seguintes etapas:  

 

 Aprovação do Local; Licença de Construção (total ou parcial);  

 Autorização para Utilização de Materiais Nucleares;  

 Autorização para Operação Inicial;  

 Autorização para Operação Permanente;  

 Cancelamento de Autorização para Operação.  

 

O licenciamento de instalações nucleares é regulado pela norma CNEN-NE-

1.04. 

O SN-BR, como os navios de guerra, não carece de licenciamento ambiental, 

nos termos da Lei complementar nº 97/1999 e da Resolução nº 237/1997, mas sua 
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planta de propulsão será submetida a licenciamento nuclear pela CNEN. Ainda assim, 

o projeto do SN-BR atende às normas ambientais; aos rigorosos requisitos de 

segurança nuclear, impostos pela CNEN; e aos requisitos de segurança naval, 

impostos pela MB. As diferenças entre esses dois conjuntos de requisitos, que são 

apresentadas no item 1.3, estabelecem a envoltória de todo o processo de 

licenciamento do SN-BR. 

 

1.2.3.2 Base normativa para o descomissionamento de instalações 
nucleoelétricas no Brasil 

 

Descomissionamento é o termo que engloba todas as atividades que devem 

ocorrer ao fim da vida útil de uma instalação nuclear para assegurar que o local onde a 

instalação foi construída não apresente qualquer perigo à população e possa ser 

liberado para uso irrestrito8 (TSOULFANIDIS, 2013). 

A norma brasileira para o descomissionamento de instalações nucleoelétricas é 

a CNEN-NN-9.01 de 2012, que estabelece os requisitos básicos de segurança nuclear 

a serem atendidos durante todo o processo.  

A organização operadora, doravante operadora, é a pessoa jurídica com 

autorização para operação ou descomissionamento da usina. Ela é responsável pela 

escolha de uma estratégia de descomissionamento, pelo planejamento e 

implementação do programa de descomissionamento, bem como pelo 

desenvolvimento das atividades dele decorrentes, incluindo todos os aspectos de 

segurança e proteção radiológica (Art. 4º da CNEN-NN-9.01). 

Três estratégias de descomissionamento são previstas no Art. 9º da norma 

CNEN-NN-9.01: 

 
I – Desmantelamento imediato: nesta estratégia, equipamentos, 
estruturas e partes da usina contendo contaminantes radioativos são 
removidos ou descontaminados até níveis que permitam que o local 
seja liberado para uso irrestrito ou restrito, conforme critérios 
definidos ou aceitos pela CNEN. Esta estratégia implica em concluir 
o descomissionamento em um curto espaço de tempo e envolve a 
transferência do material e do rejeito radioativo para uma instalação 
licenciada, para seu processamento ou armazenamento ou 
deposição final, conforme aplicável; 
 
II - Desmantelamento protelado: nesta estratégia, a usina é 
monitorada e mantida intacta por um período tal que permita o 
decaimento radioativo de itens contaminados ou ativados. Os 
materiais radioativos inicialmente presentes são processados ou 
colocados em condição tal que possam ser armazenados e 

                                                           
8 Na normativa CNEN-NN-9.01 existe a previsão para a liberação do sítio para uso restrito, 
conforme a estratégia de descomissionamento. 
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mantidos em segurança durante esse período. Findo este, a usina 
será submetida a um desmantelamento, da mesma forma que na 
estratégia de desmantelamento imediato; e 
 
III – Confinamento: nesta estratégia, os contaminantes radioativos 
são contidos em uma estrutura de material suficientemente 
resistente até que a radioatividade decaia para níveis que permitam 
que o local seja liberado para uso irrestrito ou restrito.  

 
 

1.2.3.3 A base normativa para o descomissionamento de submarinos no Brasil 

 

Conforme citado anteriormente, não existe uma norma internacional que regule 

o descomissionamento de SN, cabendo a cada nação estabelecer sua própria base 

normativa, como já é feito para as instalações nucleoelétricas.  

As nações que operam SN não disponibilizaram suas normas, mas informaram 

que estas normas são, em essência, aderentes às recomendações da Agência 

internacional de Energia Atômica (IAEA - General Safety Requirements, 2014). 

No Brasil, a elaboração das normas de descomissionamento é atribuição da 

CNEN (Lei nº 4118/1962). Atualmente não existe norma específica para o 

descomissionamento de SN, visto que a base normativa foi concebida em uma época 

onde o programa nuclear brasileiro não contemplava a construção de SN. Assim, na 

norma CNEN-NE-1.04 excluem-se aquelas atividades relacionadas com reatores 

nucleares utilizados como fonte de energia em meio de transporte, tanto para 

propulsão como para outros fins. 

Apesar disto, as normas da CNEN (CNEN-NE-1.04 e CNEN-NN-9.01, entre 

outras) devem ser seguidas, respeitadas as especificidades desses reatores. O autor 

acredita que, caso a CNEN decida elaborar normas específicas para SN, as novas 

normas irão regular as especificidades dos reatores de propulsão, mantendo-se, em 

essência, idênticas às normas ora em vigor. 

Possivelmente, a diferença mais básica e óbvia entre o descomissionamento 

de instalações nucleoelétricas e o de submarinos (que são instalações nucleares 

móveis) é a ausência de um sítio ou local a ser retirado do controle regulatório e 

liberado para uso ao final do processo como considerado nas normas da CNEN. 

 

Esta resolução aplica-se às atividades técnicas e administrativas 
executadas para a retirada parcial ou total do controle regulatório de 
usinas nucleoelétricas, abrangendo o local, prédios e equipamentos 
associados. (Art. 2º da CNEN-NN-9.01). 
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Adicionalmente, o SN não guarda o combustível irradiado (usado) e rejeitos no 

seu interior. Estes são removidos de bordo e armazenados em piscinas e depósitos 

especiais nas instalações de apoio em terra. Desta forma, o estado final a ser 

alcançado ao término do descomissionamento de SN é a liberação dos seus materiais 

constituintes para reciclagem ou disposição final, não havendo sítios específicos a 

serem liberados de controle regulatório. No presente estudo, o descomissionamento 

de SN será entendido como: 

 

Conjunto de atividades a serem realizadas ao fim da vida operativa de um 

submarino nuclear para garantir que seus materiais constituintes não 

apresentem nenhum risco ao público e possam ser liberados do controle 

regulatório. 

 

A retirada do controle regulatório dessas piscinas e depósitos, bem como do 

sítio onde estas foram construídas, faz parte do processo de descomissionamento das 

instalações de apoio (CR-EBN) e não será abordada no presente estudo por 

transcender o descomissionamento do SN-BR. 

Em termos de segurança, o evento mais importante de todo o processo de 

descomissionamento é a remoção do combustível dos SN assim que estes sejam 

retirados de operação. Neste sentido, dois aspectos se destacam (HØIBRÅTEN et al., 

2007): 

 

1. Fundamentalmente, o núcleo de um reator é o elemento crítico, capaz de 

liberar grande quantidade de energia, quase instantaneamente, na falha de 

seus sistemas de segurança. Removido o combustível, o núcleo se torna 

um elemento passivo, onde o perigo de contaminação acidental do 

ambiente por radionuclídeos fica restrito aos eventos externos (incêndio, 

naufrágio, etc.). 

 

2. Removido o combustível, o inventário de radionuclídeos a bordo do 

submarino fica reduzido aos materiais ativados contidos na seção do reator 

(cerca de 1% da radiação previamente existente). A liberação desses 

materiais para o ambiente tende a ser lenta, propiciando o sucesso de 

ações mitigadoras. 

 

A AIEA, reconhecendo esses dois aspectos, recomendou a imediata remoção 

do combustível de todos os reatores que encerrem definitivamente sua atividade. 
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Se houver rejeitos radioativos ou combustível nuclear operacional na 
instalação, após o seu desligamento permanente, esse material deve 
ser removido antes do processo de desmantelamento e será 
transportado para uma instalação autorizada, em conformidade com 
as normas de transporte aplicáveis. (item 8.10 da GSR da IAEA, 
2014). 

 
A remoção do combustível, embora prioritária, não marca o início do 

descomissionamento. Este se iniciará com a notificação do fim da operação do SN e 

terminará com a retirada do controle regulatório dos seus materiais constituintes, caso 

a CNEN adote práticas semelhantes às dos Artigos 7 e 8 da norma CNEN-NN-9.01. 

A MB será a organização operadora do SN-BR e, por analogia com o Art. 4 da 

CNEN-NN-9.01, será responsável por elaborar o programa de descomissionamento do 

SN-BR e as atividades dele decorrentes. Para a elaboração deste programa a MB 

deve estabelecer uma estratégia de descomissionamento e prever formas de 

gerenciamento do processo e de armazenamento de todos os rejeitos gerados durante 

esta atividade. 

Ela deverá elaborar um Plano Preliminar de Descomissionamento (PPD), 

mantendo-o por toda a vida útil do SN-BR, e, dois anos antes do fim da operação, 

desenvolver e implementar um Plano Final de Descomissionamento (PFD). O PFD, 

quando aprovado, substitui o PPD (adaptado dos Art. 6 e 12 da CNEN-NN-9.01). 

O PPD é o documento de licenciamento de uma usina nucleoelétrica que 

indica, de uma forma preliminar, a estratégia a ser adotada no descomissionamento da 

usina. Ele deve ser apresentado à CNEN por ocasião da submissão do Relatório Final 

de Análise de Segurança (Art. 11 da CNEN-NN-9.01). 

O PFD é o documento de licenciamento que define a estratégia a ser adotada 

no descomissionamento da usina. Ele deve ser apresentado à CNEN dois anos antes 

do fim da operação comercial da usina (Art. 12 da CNEN-NN-9.01). 

 

1.2.4 Descomissionamento de submarinos nucleares 

 

Todas as instalações industriais têm uma vida finita além da qual não é 

economicamente viável operá-las. As instalações nucleares não são exceção à regra, 

sendo a maioria delas desativada por questões econômicas. As três principais razões 

para retirar um reator de operação são (WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, 2015): 
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 Obsolescência de reatores experimentais e baixo retorno financeiro de 

reatores das primeiras gerações (normalmente comissionados antes de 

1980); 

 

 Acidentes severos ou avarias em outros componentes da unidade cujo 

custo do reparo não justifique sua realização; e  

 

 Término de operação prematura devido à decisão política ou mudança 

da base regulatória (17 dos 25 reatores parados por essa razão eram 

projetos soviéticos das primeiras gerações).  

 

As usinas nucleares e seus reatores foram projetados para uma vida de cerca 

de 30 a 40 anos. Embora extensões de vida útil qualificada possam ser concedidas, ao 

final deste período elas precisam ser retiradas de serviço com segurança, 

descomissionadas. 

Nos SN, existem outros condicionantes próprios do setor de defesa, 

normalmente ligados à política externa e ao uso de tecnologias sensíveis, que têm 

impacto na longevidade dos SN. As questões políticas tendem a se concentrar nos 

aspectos estratégicos decorrentes da neutralização de uma arma de alto poder de 

dissuasão, enquanto as questões tecnológicas se voltam para o risco de exposição de 

tecnologias sensíveis. No presente estudo, as tecnologias sensíveis se dividem em 

dois grupos, tecnologias militares, ligadas ao emprego do SN como arma (sistemas 

não nucleares), e tecnologias nucleares, ligadas ao reator. 

O descomissionamento de um SN ocorre ao fim da vida operativa do 

submarino (quando ele deixa de ser eficiente como arma) (KOPTE, 1997) e não, 

necessariamente, ao fim da vida-econômica útil do reator, como nas usinas 

nucleoelétricas.  

Na literatura consultada foi observado que as diferentes nações possuem um 

entendimento distinto dos termos descomissionamento (decommissioning) e 

desmantelamento (dismantling, démantèlement e déconstruction), visto que o conjunto 

de atividades a ser realizado por cada um varia de nação para nação. 

Para fins deste estudo, o termo descomissionamento, quando aplicado a 

submarinos, será entendido como o conjunto de atividades a serem realizadas ao fim 

da vida operativa para garantir que seus materiais constituintes não apresentem 

nenhum risco ao público e possam ser liberados do controle regulatório. Ou seja, 

garantir que o material radioativo nele existente não ofereça nenhum risco ao público e 
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que o material restante (casco e demais estruturas do submarino) possa ser liberado 

para reciclagem (desmantelamento). 

O processo de corte do casco e estruturas restantes de um submarino para 

reciclagem ou descarte será entendido como desmantelamento. 

A experiência das marinhas estrangeiras indica que a vida operacional média 

(vida útil) dos SN varia entre 20 e 30 anos (KOPTE, 1997). Os SN americanos têm 

uma vida operacional média de 25,6 anos (ver Tabela 12). A vida operacional média 

dos SN russos é menor. Nos SN de 3ª geração ela foi reduzida para 11,3 anos. O 

Capítulo 4 apresenta mais detalhes sobre os SN russos e suas quatro gerações de 

submarinos. 

A vida operacional média dos primeiros SN construídos por cada nação é de 

24,6 anos. A Tabela 4 apresenta mais detalhes sobre a vida operacional destes SN. 

No caso do primeiro submarino com propulsão nuclear brasileiro (SN-BR) a vida 

operacional planejada, para fins de projeto, é de 30 anos (FREITAS, 2014)9. 

 
Tabela 4 – Comissionamento e descomissionamento do primeiro SN por 

nação. 

 

Nação Submarino Comis. Desc. 
Vida 

Operacional 

EUA SSN Nautilus 1954 1980 26 anos 

URSS SSN Leninsky Komsomol 1959 1988 29 anos 

Reino Unido SSN Dreadnought 1963 1980 17 anos 

França SSBN Le Redoutable 1971 1991 20 anos 

China SSBN Han “Long March” 1974 2005 31 anos 

India SSBN Arihant Iniciou testes de mar em 2013 

Vida operacional média 24,6 anos 

Fonte: Jane´s Fighting Ships 2012 -2013 

 
O PLAN Han teve uma vida operacional média mais longa devido aos longos 

períodos de manutenção e modernização a que a classe foi submetida para sanar 

problemas no reator. 

Em geral, o tempo compreendido entre o término da operação do reator do SN 

e a retirada formal do SN de serviço (desativação) é superior a um ano (tipicamente de 

um a três anos) (HØIBRÅTEN et al., 2007).  O tempo necessário para descomissionar 

um SN varia significativamente em função da disponibilidade de recursos, instalações 

necessárias e estado do SN (especialmente do núcleo). Nos EUA, onde estas 

demandas têm sido prontamente atendidas, o processo de descomissionamento (da 

remoção do combustível até o desmantelamento do casco) dura em média dois anos 

(RAGHEB, 2010). 

                                                           
9 Eng. Gerson de Freitas, Gerente de Construção do SN-BR, entrevista na sede da COGESN, 
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 2014. (comunicação pessoal, 2014). 
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O processo de descomissionamento irá gerar quantidades adicionais de 

rejeitos sólidos e líquidos, aumentando o inventário de materiais radioativos, ativados 

ou simplesmente contaminados que precisarão ser descontaminados ou processados 

e armazenados (BUKHARIN e HANDLER, 1995). 

 

1.3 SUBMARINO NUCLEAR 

 

O presente estudo não se propõe a realizar uma análise profunda de SN e 

seus aspectos operacionais, limitando-se a considerar os pontos necessários para 

permitir identificar as principais semelhanças e diferenças entre estes e as instalações 

nucleoelétricas, que sejam relevantes ao estudo. 

Os SN se dividem basicamente em dois grandes grupos de acordo com sua 

tarefa fim, lançar armas nucleares ou destruir os submarinos capazes de fazê-lo. O 

primeiro grupo de submarinos, os capazes de lançar armas nucleares, recebe a 

designação10 SSBN (submarino lançador de mísseis balísticos de propulsão nuclear). 

Os SSBN são normalmente chamados de submarinos balísticos ou boomers. O 

segundo grupo de submarinos, que se destina a destruir o primeiro e a impedir o 

lançamento das armas nucleares, recebe a designação SSN (submarino de ataque de 

propulsão nuclear). Posteriormente, surgiu outro grupo de submarinos, capaz de 

lançar mísseis de cruzeiro (eventualmente dotados de pequenas armas nucleares) e 

de caçar os boomers, que recebe a designação de SSGN (submarino lançador de 

mísseis de cruzeiro de propulsão nuclear).  

Os SN, em sua quase totalidade, são equipados com reatores a água 

pressurizada (PWR). Os americanos e russos desenvolveram reatores resfriados a 

metal líquido (LMR) para SN, mas estes foram abandonados devido à dificuldade de 

manutenção e aos avanços obtidos no projeto de reatores PWR para propulsão 

(BUKHARIN e HANDLER, 1995). O presente estudo considera apenas os reatores tipo 

PWR, por serem estes a quase totalidades dos reatores de SN e pela sua aplicação 

no SN-BR. 

O número de reatores varia de um a dois por submarino. A maioria dos SN 

russos possui dois reatores, enquanto nas demais nações, apenas o USS Triton foi 

                                                           
10  A designação geral (SSBN, SSGN, SSN e outras) se aplica aos submarinos, com propulsão 
nuclear, das marinhas participantes da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e 
também aos da maioria das marinhas não alinhadas à extinta União Soviética, como previsto 
na norma militar STANAG 1166. Estas designações vêm da união do SS, uma abreviação para 
navio submersível (submersible ship), que denota um submarino, com o N (nuclear), que 
denota a propulsão nuclear, acrescido ou não de outra letra como o B (ballistic missile), que 
denota a capacidade de lançar mísseis balísticos, ou como o G (guided missile), que denota a 
capacidade de lançar mísseis de cruzeiro, conforme o caso. 
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equipado com dois reatores. Dos 258 SN russos apenas 56 foram equipados com um 

único reator (ver Tabela 16). 

 A construção de um SN difere consideravelmente da construção de usinas de 

terra, não só pelos materiais empregados (aços especiais, polímeros e metais não 

ferrosos, como o titânio), mas principalmente pelo conjunto de normas de projeto 

adotado que deve atender a requisitos mais rigorosos de resistência ao choque e à 

vibração impostos pela segurança naval. 

As usinas de terra devem atender aos requisitos de segurança nuclear 

estabelecidos pela sua base normativa nacional. Os SN, por sua vez, devem atender 

simultaneamente aos requisitos de segurança naval e aos requisitos de segurança 

nuclear. 

Os requisitos de segurança nuclear são em geral a combinação de requisitos 

comuns a todas as instalações industriais (confiabilidade, disponibilidade, 

manutenabilidade e segurança industrial) com os requisitos de segurança específicos 

de instalações nucleares (safety e security) (GUIMARÃES, 1999). 

Os requisitos de segurança naval são a combinação de requisitos de 

segurança marítima (segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar), 

típicos das condições normais de paz, com requisitos militares (capacidade de 

sobreviver a ataques – survivability), típicos das condições de combate (GUIMARÃES, 

1999). 

A segurança do reator de propulsão (segurança nuclear) é subordinada à 

segurança naval, pois a perda do submarino implica na perda do reator e o inverso 

não é, necessariamente, verdadeiro. A segurança naval perpassa e se sobrepõe à 

segurança nuclear sem, contudo, lhe impor relaxações. 

Os SN são autônomos para fins de segurança nuclear. O atendimento das 

funções de segurança nuclear é garantido pelos sistemas de bordo do SN tanto com o 

navio no mar quanto com ele atracado. As bases navais de apoio (BN) provêm 

facilidades adicionais para o atendimento das funções de segurança nuclear do SN 

durante os períodos de manutenção ou em caso de falha dos sistemas de bordo, 

conferindo redundância às já existentes no SN. 

 

1.3.1 Diferenças entre reatores PWR de usinas nucleoelétricas e reatores de SN 

 

Os reatores PWR de usinas nucleoelétricas (reatores de potência) diferem dos 

reatores de SN (reatores de propulsão) em vários aspectos. Os reatores de potência 

são construídos dentro de grandes estruturas (prédio da contenção) e produzem 
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milhares de megawatts de energia, enquanto os reatores de propulsão são 

construídos dentro de seções (seção do reator) de 10 a 12 metros de diâmetro e não 

produzem mais do que algumas centenas de megawatts. Os reatores dos SN mais 

antigos produziam cerca de 50 MWt enquanto os dos SN mais recentes produzem 

entre 90 e 190 MWt (KOPTE, 1997).  

A menor potência dos reatores de propulsão resulta em um menor inventário 

de produtos radioativos no interior do SN, que varia na razão direta entre as potências 

desses dois tipos de reatores. Grosso modo, isto significa que um SN tem entre 20 e 

50 vezes menos material radioativo que os reatores de potência. Os elementos 

combustíveis usados dos SN são armazenados em piscinas nas bases de apoio, 

reduzindo ainda mais o inventário de produtos radioativos a bordo. 

As usinas nucleoelétricas pouco variam a potência de seus reatores durante 

sua operação. Os reatores dos SN, por outro lado, operam em rampas de potência, 

que variam em curtos intervalos de tempo para acomodar grandes variações de 

velocidade (0 a mais de 30 nós, para evasão de torpedos). Os SN normalmente se 

deslocam a baixas velocidades, cerca de seis nós (patrulha silenciosa), para reduzir o 

ruído gerado e aumentar sua discrição.  

Os reatores de propulsão são projetados para absorver com segurança os 

transientes decorrentes das bruscas variações de velocidade do SN, sem que 

desligamentos acidentais aconteçam, e seus componentes são sujeitos a tensões 

maiores que as de um reator baseado em terra. 

Os mecanismos de desligamento em emergência dos reatores de propulsão 

são mais complexos e robustos que os dos reatores de potência. Além disso, seus 

sistemas mecânicos devem funcionar perfeitamente em condições adversas de mar 

(vibração, balanço, caturro, trim e banda) e ainda atender aos rigorosos requisitos 

militares de resitência ao choque. 

Um reator de propulsão precisa ser pequeno para ser colocado em um SN e 

por isso deve ter maior densidade de potência. As limitações de espaço impõem 

restrições de arquitetura naval, tornando a instalação extremamente compacta e 

dificultando a segregação de equipamentos, a interposição de barreiras anti-chamas e 

contra carregamentos dinâmicos resultante da ruptura de tubulações. Estas limitações 

e restrições impõem requisitos adicionais de projeto para garantir a confiabilidade, 

disponibilidade e manutenabilidade dos componentes da planta de propulsão. 

Os reatores de potência utilizam boro nos procedimentos de partida e parada. 

O controle da concentração desejada é feito pela diluição do boro por água 

armazenada em grandes tanques. Os SN, devido às óbvias limitações de espaço, não 

possuem tais tanques e não injetam boro no reator em condições normais de 
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operação, pois não serão capazes de removê-lo sem apoio das instalações de terra. O 

sal e a corrosão pela água são problemas adicionais que complicam a manutenção. 

 

1.3.2 Diferenças entre o combustível de reatores PWR de potência e de propulsão 

 

Os reatores de propulsão são projetados para operar com núcleos de vida 

longa (realizando poucos ou nenhum recarregamento do núcleo), elevado 

enriquecimento de urânio e com adição de veneno queimávea (burnable poison) nos 

elementos combustíveis. 

O veneno queimável é dissipado (empobrecido) na medida em que os 

elementos combustíveis são consumidos e tornam-se menos reativos. A dissipação 

gradual do veneno aumenta a reatividade do núcleo para compensar a diminuição da 

reatividade dos elementos combustíveis consumidos, prolongando, assim, a vida útil 

do combustível. 

O aumento da vida útil do combustível exige o desenvolvimento de elementos 

combustíveis capazes de suportar danos maiores por irradiação, sendo esta uma das 

principais dificuldades técnicas para a criação de elementos combustíveis para 

reatores de propulsão (IPPOLITO, 1990). 

Os elementos combustíveis para reatores de propulsão são muito distintos dos 

usados nos reatores de potência, variando em tamanho, enriquecimento, geometria 

(vareta, caramelo ou placas) e tipo de combustível (cerâmico, dispersão ou metálico). 

Quanto à diferença de tamanho, os reatores de propulsão usam elementos 

combustíveis menores, normalmente variando entre 1,2 a 1,8 metros de comprimento, 

devido às limitações impostas pelo diâmetro do casco, normalmente limitado a 10 m e 

12 m para os SSN e SSBN, respectivamente. Os reatores de potência, em sua 

maioria, possuem varetas de cerca de quatro metros de comprimento. 

Quanto à diferença de enriquecimento, o combustível usado em reatores de 

propulsão tem um enriquecido maior do que o usado nos reatores de potência 

(normalmente enriquecidos a cerca de 4% de U235). Nos reatores de propulsão o 

enriquecimento pode variar entre 7 e 97,3% (IPPOLITO, 1990). No entanto, na maioria 

dos SN, varia entre 21 e 45% (KOPTE, 1997). O Apêndice B apresenta mais detalhes 

sobre o grau de enriquecimento do combustível usado nos reatores dos SN. 

O emprego de combustíveis com urânio altamente enriquecido (HEU), mais de 

20% de U235, em vez de com urânio pouco enriquecido (LEU), menos de 20% de U235, 

envolve além das óbvias questões tecnológicas aspectos políticos. A França, que já 

utilizou combustíveis HEU em seus SN na década de 90, optou por utilizar 
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combustíveis LEU (IPPOLITO, 1990).  Os EUA e o Reino Unido utilizam combustíveis 

enriquecidos a 97,3 % (IPPOLITO, 1990).  A Rússia, que utilizava combustíveis 

enriquecidos a 21 % nos reatores de primeira e segunda geração, passou a utilizar 

combustíveis enriquecidos entre 21 e 45 % nos reatores de terceira e quarta gerações. 

A Tabela 16 apresenta mais detalhes sobre os reatores dos SN russos e o nível de 

enriquecimento do seu combustível. 

Conforme já citado, os intervalos entre trocas de combustível nos reatores de 

SN são mais longos, aumentando sua disponibilidade operacional e reduzindo os 

riscos inerentes às trocas de combustível. Os SN que usam combustível enriquecidos 

a mais de 90% (WG-HEU) não realizam recargas. Devido ao uso de núcleos menores, 

os SN que realizam recarregamento do combustível trocam todos os elementos 

combustíveis, dispensando-se a prática de embaralhamento de combustível (shuffling) 

para aumento da  reatividade total do núcleo.  

Quanto às diferenças de tipo de combustível (metálico, dispersão e cerâmico) e 

de sua geometria (placa, caramelo e vareta), os reatores de potência normalmente 

utilizam combustível em varetas carregadas com pastilhas de dióxido de urânio 

enriquecidas a cerca de 4%. Nos reatores de propulsão o tipo e a geometria do 

combustível variam significativamente em função das tecnologias disponíveis e do 

nível de enriquecimento. Os Apêndices C e D apresentam, respectivamente, mais 

detalhes sobre o tipo e a geometria do combustível usado nos SN.  

O combustível em forma de placa possui a geometria ideal para os pequenos 

reatores de SN (IPPOLITO, 1990) por favorecer a transferência de calor (oferece a 

maior relação superfície / volume). O uso de combustíveis em forma de caramelo e 

varetas normalmente decorre da indisponibilidade de tecnologias de combustível mais 

desenvolvidas. 

Os SN americanos e britânicos utilizam combustível WG-HEU em forma de 

placas (IPPOLITO, 1990). Os reatores russos de primeira e segunda geração 

normalmente utilizavam combustível em forma de varetas (KOPTE, 1997). Os reatores 

de terceira geração, que podiam utilizar combustíveis metálicos de ligas de urânio-

zircônio, provavelmente já adotam a geometria de placas (NORWEGIAN RADIATION 

PROTECTION AUTHORITY, 2011). 

As principais caracteristicas dos reatores de propulsão que os diferenciam dos 

reatores de potência são sintetizadas a seguir: 

 

 Menor potência termica total produzida (50 a 190 MWt); 

 Maior densidade de potência; 

 Maior enriquecimento (7 a 97,3% de U235); 
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 Uso predominante de combustíveis em formato de  placa; 

 Tamanho reduzido; 

 Operam em rampas de potência (com grandes variações de potência 

em curtos intervalos de tempo); 

 Troca de todo o combustível durante a recarga (não há shuffling); 

 Intervalos maiores entre recargas; 

 Menor inventário de produtos radioativos no interior do SN 

(combustíveis irradiados são armazenados em piscinas nas bases de 

apoio); 

 Requisitos de projeto mais rigorosos (choque, vibração e inclinação); 

 Não há injeção de boro em condições normais de operação. 

 

 

1.4 SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR BRASILEIRO 

 

O submarino com propulsão nuclear brasileiro (SN-BR) está sendo projetado 

pela MB e será construído no Estaleiro e Base Naval de Itaguaí (EBN), RJ, pela 

Itaguaí Construções Navais (ICN), com base no acordo firmado entre o Brasil e a 

França para transferência de tecnologia de projeto e construção de SN, suas 

instalações de apoio, EBN, e quatro submarinos convencionais, semelhantes aos da 

Classe Scorpène.  

A ICN é uma sociedade de propósito específico composta pela empresa estatal 

francesa Direction des Constructions Navales et Services (DCNS), pela empresa 

brasileira Construtora Norberto Odebrecht SA e pela Empresa de Gerenciamento de 

Projetos Navais (EMGEPRON), que representa a MARINHA. 

O projeto e a construção do SN-BR se dividem em dois segmentos distintos 

devido às questões contratuais que limitam a transferência de tecnologia (ToT) na 

área nuclear. O primeiro segmento, a planta de propulsão nuclear, é um projeto 

nacional único que não recebe ToT. O segundo, a plataforma, é composto pela parte 

não nuclear do SN-BR e recebe ToT. 

Na área nuclear, a ToT se limita às interfaces entre a plataforma e a planta de 

propulsão. Esta limitação impediu o acesso às normas francesas de licenciamento dos 

SN e das bases, onde são feitas as trocas de combustível e a manutenção dos SN. 

As informações disponíveis indicam que o SN-BR terá um deslocamento na 

superfície de cerca de 6000 toneladas, um comprimento de cerca de 98 metros e será 

armado com torpedos franceses F21 e mísseis Exocet SM39. Ele será equipado com 
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um reator PWR de 50 MWt, terá uma velocidade estimada entre 24 e 26 nós (cerca de 

50 km/h) e uma profundidade de operação de 350 metros (PADILHA, 2014b). 

O objetivo de proteção radiológica do projeto é assegurar que em todas as 

condições operacionais a radiação no interior do submarino seja mantida abaixo dos 

limites prescritos e tão baixa quanto razoavelmente alcançável (ALARA).  

A segurança nuclear no SN-BR é garantida pelos seus procedimentos 

operativos e sistemas de bordo, tornando-o autônomo no mar e quando atracado. O 

SN-BR, quando estiver em manutenção, quer atracado ao cais ou docado no EBN, 

será apoiado pelo CR-EBN, que passará a ser responsável pela segurança nuclear do 

submarino, do complexo, da tripulação, dos trabalhadores e do meio ambiente 

(LINHARES, 2014)11. 

A construção do SN-BR será iniciada em 2017 (PADILHA, 2014a) na Unidade 

de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), que é a instalação industrial adjacente 

à Nuclebrás Equipamentos Pesados SA (NUCLEP). As subseções de casco 

fabricadas na NUCLEP serão unidas na UFEM, que também é responsável por 

produzir as estruturas internas e pré-moldar os materiais e equipamentos que serão 

colocados dentro do submarino, simplificando o processo de construção no EBN. 

As seções montadas na UFEM são transportadas sobre unidades hidráulicas 

através de um túnel até o Main Hall do EBN, onde serão equipadas (outfittings). Ao 

final do processo construtivo, o SN-BR, sem combustível nuclear, será lançado ao mar 

por meio de um elevador de navios (Shiplift). 

O carregamento do núcleo será realizado no dique do EBN por meio de 

dispositivo móvel de troca de combustível (Mobile). Durante o carregamento do 

núcleo, todas as funções de segurança nuclear serão providas pelo CR-EBN. Ao final 

deste processo o SN-BR será movimentado para o cais onde realizará as provas de 

cais (HAT) e, posteriormente, as provas de mar (SAT) (FREITAS, 2014)12. O SN-BR 

deverá estar pronto em 2025, quando será entregue ao setor operativo da MB 

(PADILHA, 2014a). Para fins de projeto, sua vida útil é de 30 anos. 

O SN-BR é um projeto pioneiro e inovador que requer o desenvolvimento de 

tecnologias autóctones e de uma base industrial nacional nos setores de defesa e 

nuclear para fazer frente ao eventual cerceamento tecnológico ou à indisponibilidade 

de materiais e equipamentos. 

                                                           
11 Capitão-de-mar-e-Guerra Tuxaua Quintela de Linhares, Gerente de Segurança nuclear do 
SN-BR, entrevista na sede da COGESN, Rio de Janeiro, em 21 de outubro de 2014. 
(comunicação pessoal, 2014). 
12 Eng. Gerson de Freitas, Gerente de Construção do SN-BR, entrevista na sede da COGESN, 
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 2014. (comunicação pessoal, 2014). 
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O grande desafio do Brasil será, portanto, formar mão de obra qualificada para 

desenvolver tais tecnologias e, pontualmente, fomentar o surgimento de indústrias 

nacionais capazes de produzir os materiais e equipamentos necessários à construção 

e manutenção do SN-BR. 

 

1.5 ESTALEIRO E BASE NAVAL DE ITAGUAÍ 

 

O Estaleiro e Base Naval de Itaguaí (EBN) está sendo projetado pela MB e 

pela ICN e construído na Ilha da Madeira, Itaguaí – RJ pela ICN. O EBN, quando 

pronto, deverá construir seis SN-BR e quatro submarinos convencionais semelhantes 

aos da Classe Scorpène (SBR) (PADILHA, 2014a). 

A Base Naval é dividida nas Áreas Norte e Sul, que são interligadas por um 

túnel com cerca de 700 metros de extensão e 14 metros de diâmetro, através do qual 

passarão as seções dos submarinos em construção. O estaleiro está na Área Sul 

(MARINHA DO BRASIL, 2011).  

Na Área Norte da Base Naval, com área de 103 mil m2, será implantada uma 

infraestrutura que dará suporte e acomodação às tripulações dos submarinos. Ela 

possuirá um centro de descontaminação radioativo, rodoviária, hotel de trânsito, um 

centro de intendência, instalações de apoio e outros serviços (MARINHA DO BRASIL, 

2011). 

Na Área Sul da Base Naval, com área de 487 mil m2, serão construídos o 

Estaleiro de Construção de Submarinos (ESC), o Estaleiro de Manutenção de 

Submarinos (ESM), os cais para apoio aos submarinos convencionais e aos SN-BR, 

dois diques, o Complexo Radiológico (CR-EBN) e o Comando da Força de 

Submarinos (MARINHA DO BRASIL, 2011). Ao todo existirão quinze cais com 

capacidade para receber seis SN-BR, quatro SBR, um navio de socorro submarino 

(NSS), três rebocadores portuários, uma lancha de apoio ao mergulho, uma 

embarcação de recolhimento de torpedos, e as demais embarcações de apoio 

(MARINHA DO BRASIL, 2011). A Figura 1 apresenta a concepção artística do EBN. 

No canto superior esquerdo da figura existe um detalhe que mostra o posicionamento 

das áreas norte e sul. 
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Figura 1 - Concepção artística do EBN 

 

ÁREA 

NORTE

ÁREA  SUL

Estaleiro e Base Naval de Itaguaí (EBN)
 

Adaptado de: Defesa Aérea e Naval - 201213.  

 

O ESC é dotado de um edifício principal para construção de submarinos (Main 

Hall), que é rodeado por diversas oficinas, e tem capacidade de construir dois 

submarinos simultaneamente. Os submarinos construídos no Main Hall serão 

lançados ao mar por meio de um elevador de navios (Shiplift). 

O ESM e o ESC compartilham as oficinas ao redor do Main Hall. A manutenção 

dos SBR é predominantemente realizada no pátio, entre o Main Hall e o Shiplift. A 

manutenção dos SN-BR, devido a questões relacionadas à segurança nuclear, é 

realizada no CR-EBN, onde existem dois diques de 140 metros (PADILHA, 2014a).  O 

Main Hall foi inaugurado em 12 de dezembro de 2014 e o Shiplift encontra-se em fase 

final de estaqueamento. A Figura 2 apresenta a concepção artística dos diques, do 

Main Hall, do pátio de manutenção e do Shiplift. No canto inferior esquerdo da figura 

existe um detalhe que mostra a vista de topo da Área Sul. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.defesaaereanaval.com.br/prosub-ebn-estaleiro-e-base-naval-em-
itaguai/>. Acesso em: 6 fev. 2015. 
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Figura 2 - Concepção artística dos diques, do Main Hall, do pátio de 
manutenção e do Shiplift. 

 

Diques

Main Hall

Shiplift

 
Adaptado de: Defesa Aérea e Naval (2012)14.  

 

A principal tarefa do CR-EBN é apoiar os SN-BR e, quando necessário, prover 

facilidades adequadas para a garantia das funções de segurança nuclear. Para tal, os 

critérios de projeto do CR-EBN atendem aos requisitos de segurança nuclear 

(independência, redundância, classificação de segurança nuclear, classificação 

sísmica e proteção contra falha de modo comum). 

 

1.6 CUSTO DO DESCOMISSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES NUCLEOELÉTRICAS 

 

No Brasil e na maioria dos países, o operador é responsável por provisionar os 

recursos necessários para garantir o descomissionamento seguro e o gerenciamento 

dos rejeitos radioativos gerados durante o processo. 

 

 A organização operadora deve disponibilizar os fundos necessários 
para garantir o descomissionamento seguro e a gerência dos 
rejeitos radioativos gerados durante o descomissionamento. (Art. 5 
da CNEN-NN-9.01). 

 

                                                           
14 Disponível em: <http://www.defesaaereanaval.com.br/prosub-ebn-estaleiro-e-base-naval-em-
itaguai/>. Acesso em: 6 fev. 2015. 
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O custo total do descomissionamento dependente das características da 

instalação, da nação e do operador (NUCLEAR ENERGY AGENCY, 2003).  A Tabela 

5 sintetiza o impacto dessas características no custo de descomissionamento. 

 
Tabela 5 – Principais características da instalação, da nação e do operador 

com impacto no custo de descomissionamento 

 
Características Aspectos de custo (Cost Drivers) 

Instalação 

Tipo e tamanho do reator 

Potência do reator 

Número de unidades no sítio 

Histórico operacional 

Nação 

Políticas nacionais para o meio ambiente, legislação trabalhista, base 
normativa para a gestão e armazenamento de rejeitos e combustíveis  

Custo da atividade industrial e da força de trabalho 

Eficiência administrativa (tempo médio dispendido no processo de 
tomada de decisão pelo Estado, Licenciadores e Stakeholders) 

Operador 

Estratégia de descomissionamento 

Período de tempo decorrido entre o final da operação do reator e o 
início do descomissionamento 

Estado final do sítio após o descomissionamento (uso irrestrito, restrito 
ou limitado à atividade nuclear) 

Adaptado de: NEA (2003). 

 
O impacto do tipo da instalação no custo médio de descomissionamento pode 

ser verificado na Tabela 6, elaborada com base no estudo da NEA no 53177 de 2003. 

 

Tabela 6 - Custo médio de descomissionamento de instalações nucleoelétricas. 
 

Tipo de 
Reator 

PWR VVER BWR CANDU MAGNOX 

Custo15 
USD/kWe 

266-667 440 400-733 360-573 3468 

Fonte: NEA (2003) 
 

A Eletronuclear, que não disponibilizou o custo de descomissionamento da 

CNAAA, está conduzindo estudos para refinar as suas estimativas de custo. Segundo 

Guimarães9, qualquer que seja a metodologia adotada para estimar esse custo, 

sempre haverá certo grau de incerteza devido à possibilidade de surgimento de novas 

tecnologias ou devido à mudança da legislação.  

O custo médio de descomissionamento apresentado na Tabela 6 sugere que o 

custo de descomissionamento da CNAAA, referenciado ao ano de 2015, varie entre 

                                                           
15 O custo estimado em 2001 pela NEA foi corrigido para dólares/kWe em 2015, considerando 
uma inflação acumulada no período de 33,4% e um índice de preço ao consumidor (Consumer 
Price Index - CPI) de 236,119 em 2015 e 177,083 em 2001 (Bureau of Labor Statistics – BLS, 
17 abr. 2015). Segundo a fórmula P2015 = (CPI2015 / CPI2001) x P2001, onde P2015 é o preço em 
2015 e P2001 é o preço em 2001. 
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915 milhões e 2,3 bilhões de dólares. O custo estimado de descomissionamento de 

cada usina da CNAAA é apresentado na Tabela 7.  

 
Tabela 7 - Custo estimado de descomissionamento da CNAAA. 

 
CNAAA CUSTO (milhões de dólares) 

USINA Pot (MWe) POR USINA TOTAL 

Angra I 640 170 a 427  

Angra II 1350 359 a 900 529 a 1327 

Angra III 1450 386 a 967 915 a 2295 

 

Para fazer frente aos custos de descomissionamento, considerando possíveis 

incertezas, a Eletronuclear mantém um fundo de descomissionamento. 

 
Enquanto as garantias financeiras para o descomissionamento de 
usinas já em operação ainda não tiverem sido aprovadas pela 
CNEN, a organização operadora deve manter recursos financeiros 
para este fim, estimados com base na média dos valores 
encontrados na experiência internacional. (Art. 29 da CNEN-NN-
9.01). 
 

De forma análoga ao custo de descomissionamento de instalações 

nucleoelétricas, o custo de descomissionamento de SN varia de forma significativa de 

nação para nação em função da sua base normativa, das tecnologias disponíveis e do 

processo de descomissionamento adotado. O custo de descomissionamento de SN, 

que não respeita os valores médios das instalações nucleoelétricas, é analisado no 

item 7.4. 

Não foi identificada a existência de um fundo de descomissionamento nas 

marinhas que operam SN, sendo esses recursos custeados pelos respectivos 

governos. Os fundos de descomissionamento normalmente estão associados à 

capacidade da instalação nuclear cobrar pelos serviços prestados (geração de 

energia, irradiação de materiais, etc.) e costumam ser constituídos quase que 

exclusivamente por recursos oriundos dessa arrecadação (GUIMARÃES, 2015) 16. 

A adoção de uma estratégia de descomissionamento protelado para 

instalações nucleares e SN tende a reduzir o custo, devido à diminuição de 

radioatividade pelo decaimento natural. No entanto, esta economia pode ser corroída 

pelo aumento dos custos de armazenamento e de vigilância (WORLD NUCLEAR 

ASSOCIATION, 2015). 

                                                           
16 Eng. Leonam dos Santos Guimarães, Diretor de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente, 
Eletrobras Eletronuclear, entrevista na sede da Eletronuclear, Rio de Janeiro, em 2 de março 
de 2015 (comunicação pessoal, 2015). 
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Uma parcela significativa dos custos de descomissionamento advém da gestão 

dos rejeitos, radioativos ou não, que compreende a triagem, processamento e o seu 

descarte ou armazenamento. 

A maior parte de uma instalação nucleoelétrica não é radioativa ou apresenta 

níveis muito baixos de radiação (WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, 2015). A 

remoção do combustível, líquidos do primário e demais rejeitos removíveis do circuito 

primário retira mais de 99 % da radioatividade associada com o reator nuclear (DAVIS 

e Van DYKE, 1990 apud KOPTE, 1997). Ainda assim, o descomissionamento de um 

reator de 1000 MWt gera aproximadamente 10.000 m3 de rejeitos de média e baixa 

atividade, boa parte deles concreto e outros materiais de construção contendo 

pequenas quantidades de material radioativo (CORWM, 2006 apud UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT PROGRAMME, 2011). 

Nos SN existe uma grande quantidade de metais recicláveis de alto valor e 

diversos materiais perigosos, radioativos ou não, que precisam ser descartados em 

conformidade com as normas ambientais e radiológicas. Os materiais não radioativos 

são, em sua maioria, produtos usados no isolamento e no revestimento (térmico, 

acústico e elétrico) e fluidos contento ácidos e PCB17. Os materiais radioativos de 

maior atividade são, em sua maioria, o combustível irradiado e os líquidos do circuito 

primário. Após a remoção destes haverá ainda materiais ativados (predominantemente 

componentes do reator), resinas e outros rejeitos sólidos e líquidos. 

A experiência de descomissionamento de SN da USN e da marinha russa 

indicam que os recursos apurados com a venda dos materiais reciclados dos SN não 

são suficientes para custear o desmantelamento dos cascos, mas ajudarão a reduzir 

os custos do descomissionamento. 

A reciclagem de materiais provenientes de instalações nucleares desativadas é 

limitada pela sua atividade. Isto também é verdade para os materiais provenientes de 

outros lugares, como plantas de gás, onde os limites de radiação aceitáveis podem ser 

muito diferentes18. Por exemplo, sucata de aço a partir de plantas de gás pode ser 

reciclada, se tiver menos de 500.000 Bq/kg (0,5 MBq/kg) de radioatividade. Esse nível 

é mil vezes maior do que o imposto à indústria nuclear, onde o limite aceitável para 

reciclagem é de 500 Bq/kg (WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, 2015). A diferença 

entre os limites radiológicos impostos à reciclagem de materiais oriundos da indústria 

                                                           
17 Bifenilpoliclorado (polychlorinated biphenyl – PCB) classe de compostos organoclorados 

resultantes da adição de átomos de cloro ao bifenilo. Os PCB são encontrados nos SN em 
cabos elétricos, juntas de ventilação, transformadores, isolamento, óleos hidráulicos; graxas e 
outros produtos derivados de borracha. 
18 Na indústria de óleo e gás o principal radioisótopo contido na sucata é Ra226, com meia-vida 
de 1600 anos, que decai em Rn. Na indústria nuclear os principais radioisótopos são o Co60 e o 
Cs137 com meia-vida muito mais curtas de aproximadamente 5 e 30 anos, respectivamente. 
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nuclear e da indústria de óleo e gás, que já permitiu a reciclagem de material 

radioativo e seu uso na construção civil, tem chamado a atenção da opinião pública 

europeia. A Noruega e Holanda são os únicos países com padrões consistentes 

(WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, 2015). 

A França possui uma usina de reciclagem de aço proveniente de instalações 

nucleares desmanteladas em Marcoule, a 25 km de Avignon. O aço reciclado, que 

ainda possui alguns produtos de ativação, pode ser utilizado na confecção de outros 

reatores e equipamentos nucleares (WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, 2015). 
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CAPÍTULO 2 - DESCOMISSIONAMENTO DE SUBMARINOS NOS EUA 

 

2.1 DO DESCARTE NO MAR AO DESCOMISSIONAMENTO DE SN AMERICANOS 

 

Em 1954, o primeiro submarino com propulsão nuclear (SN) dos Estados 

Unidos da América (EUA) o USS Nautilus, tornou-se operacional. Vinte e cinco anos 

mais tarde, em 1979, ele foi desativado e transformado em navio-museu. 

Ao todo, foram construídos 203 SN, dos quais 72 estão em operação19, 2 

afundaram devido a acidentes e 127 foram desativados por terem atingido o fim da 

sua vida operacional (vida útil) ou em decorrência de tratados de desarmamento. 

Atualmente 108 SN desativados foram desmantelados ou encontram-se em diferentes 

etapas do processo de descomissionamento. 

Até a década de 1980, a prática do descarte de rejeitos radioativos oriundos 

dos SN americanos no mar era vista como uma solução aceitável de baixo custo 

(KOPTE, 1997). Na época, os SN eram cortados e as seções dos reatores removidas 

para descarte no mar. As seções de vante e de ré eram então unidas e colocadas em 

armazenamento flutuando devido à proibição de descarte no mar de materiais tóxicos 

(entre eles os bifenilpoliclorados - PCB) imposta pela agência de proteção ambiental 

americana (EAP) (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 1984). 

O primeiro descarte de uma seção de reator no mar ocorreu em 1959, quando 

o reator resfriado a metal líquido (LMR) instalado no USS Seawolf (SSN 575)20 foi 

substituído por um novo reator PWR. A seção de reator removida foi afundada no 

Oceano Atlântico, 200 km a leste de Delaware, a uma profundidade de 2.700 m 

(KOPTE, 1997). 

Em 1972, a Convenção de Londres (LDC) e a pressão da opinião pública 

fizeram a marinha americana encomendar diversos estudos sobre o 

descomissionamento de navios e submarinos com propulsão nuclear. 

Em 1982, a USN realizou um estudo de impacto ambiental, ponderando sobre 

as vantagens do descarte da seção do reator, sem combustível nuclear, em terra ou 

no mar (em águas profundas). O estudo concluiu que ambos os métodos eram 

seguros (UNITED STATES NAVY, 1984).  Dois anos mais tarde, a USN optou pelo 

                                                           
19 A USN opera 82 meios navais com propulsão nuclear (10 porta-aviões, 72 SN e mais dois 
submarinos atracados ao cais para treinamento, Moored Training Ship – MTS). 
20 USS Seawolf (SSN-575), de 4150 ton de deslocamento, foi o segundo submarino nuclear 
americano e o único construído com um reator LMR resfriado a sódio. Seu casco era uma 
variação do USS Nautilus, mas com modificações na vela e um sonar passivo BQR-4 montado 
na parte superior da proa, e não abaixo dela. O processo de substituição do reator demorou 
quase dois anos (12 de dezembro de 1958 a 30 de setembro de1960). 
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armazenamento da seção do reator em terra, próximo à superfície (SLB) em um 

depósito intermediário nas instalações do Departamento de Energia em Hanford 

(HNR), Washington (KOPTE, 1997). 

A USN aboliu a prática do descarte no mar de rejeitos oriundos de SN em 

1988. Nos anos seguintes ela implementou seu programa de reciclagem de navios e 

submarinos com propulsão nuclear (SRP) (KOPTE, 1997). Em 1993, o descarte de 

rejeitos no mar foi finalmente proibido na assembleia anual da LDC. 

 

2.2 DESCOMISSIONAMENTO DE SN AMERICANOS 

 

O primeiro descomissionamento de SN, com o seu desmantelamento completo, 

ocorreu entre 1990 e 1994 (USS Scamp)21 (UNITED STATES NAVY, 2015).  Até o 

momento, 108 SN (cascos) foram descomissionados ou estão em diversas fases de 

desmantelamento (ver Tabela 12). 

 

O descomissionamento de SN na USN é dividido em três etapas principais 

(UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE, 1992), apresentadas a seguir. 

As principais atividades realizadas em cada etapa são apresentadas na Tabela 8. 

 

1. Desativação e remoção do combustível nuclear (inativação)22; 

2. Remoção e descarte da seção do reator, sem combustível; e 

3. Reciclagem do restante do casco do SN (desmantelamento). 

 
 
Tabela 8 - Atividades realizadas nas três etapas do processo de 

descomissionamento de SN da USN 
 

 
ETAPAS DO PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO DE SN 

1 - Desativação e remoção do combustível nuclear (inativação) 

Desativação  Retirar todo o material sigiloso e equipamentos militares sensíveis. 

Desligamento 
dos sistemas 
de bordo 

 desligar os sistemas de bordo (manobra, controle da atmosfera, 
propulsão, sensores, mergulho, armamento, comunicações, etc); 

 drenar fluidos (lubrificantes, refrigerantes, das câmaras frigoríficas, 
hidráulica de controle, aguada, aguas servidas, lastro, hidráulica de 
controle, etc); 

 desconectar o cabeamento e redes (ar da alta e baixa pressão, 
ventilação, esgoto, lastro). 

                                                           
21 USS Scamp (SSN 588) – foi um SN da classe Skipjack (3600 ton. de deslocamento) 
comissionado em 1961 e desativado em 1988. Em 1990 foi incluído no SRP e em 1994 
terminou seu descomissionamento, tendo sido totalmente desmantelado. 
22 Na USN o conjunto de atividades conduzidas na primeira etapa do descomissionamento é 
normalmente denominado inativação (inactivation). 
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Remoção de 
equipamentos 
reutilizáveis 

 Remover os equipamentos identificados em condição de serem 
reutilizados pelos demais SN. 

Desmantelam
ento dos 
tubos 
lançadores de 
mísseis (para 
os SSBN) 

 Remover a seção onde fica o compartimento dos tubos lançadores de 
mísseis; 

 Desmantelar o compartimento de mísseis; 

 Unir as seções do SN e restaurar a flutuabilidade. 

Preparação 
para 
armazenamen
to flutuando 

 Reestabelecer a estanqueidades e flutuabilidade do casco; e 

 Assegurar condições que permitam o armazenamento flutuando por 15 
anos. 

Preparação 
para o 
reboque até 
Puget Sound 

 Instalar elementos estruturais para receber o dispositivo de reboque; e 

 Adaptar o sistema de governo (lemes) para facilitar a manobra do casco 
durante o reboque. 

Remoção do 
combustível 
(defueling) 

 treinar o pessoal do estaleiro; 

 preparar o navio e o reator para remoção de combustível; 

 docar o navio 

 remover o combustível nuclear do reator; 

 preparar o combustível para envio para as instalações do DoE. 

2 - Remoção e descarte da seção do reator, sem combustível. 

Remoção da 
seção do 
reator e seu 
descarte 

 Desconectar todas as redes e cabos que penetrem na seção do reator; 

 Cortar o casco nas extremidades da seção do reator para permitir que 
seja separada do restante do casco; 

 Soldar as anteparas feitas no estaleiro e demais estruturas de suporte 
na seção do reator; e 

 Colocar a seção do reator na barcaça para transporte até Hanford. 

3 - Reciclagem do restante do casco do SN (desmantelamento) 

Reciclagem 
do restante do 
casco 

 identificar e remover todos os equipamentos que possam ser 
reutilizados; 

 identificar os materiais que não possam ser reciclados e descatá-los em 
conformidade com a legislação; e 

 desmantelar e reciclar as estruturas restantes do casco do SN. 

Fonte: GAO/NSIAD-92-134 (1992) 

 
O Comando de Sistemas Navais (NAVSEA) é o órgão responsável pelas 

atividades de desativação e desmantelamento de SN. Ele determina qual estaleiro irá 

realizar o desmantelamento, negocia o preço, provê o financiamento, e monitora a 

performance do estaleiro (UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE, 

1992). 

Cinco estaleiros, na costa oeste, possuem certificação nuclear para remover o 

combustível dos SN desativados e realizar os procedimentos da etapa de inativação 

(UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE, 1992). A Tabela 9 relaciona 

estes estaleiros. 

Durante o período necessário para preparar o submarino para a remoção do 

combustível ocorre o corte da seção dos tubos lançadores de mísseis balísticos 

(compartimento de mísseis) e a remoção de todos os equipamentos reutilizáveis que 

passem pelas escotilhas do SN. Os compartimentos de mísseis são eliminados de 

acordo com as disposições do START. 
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Tabela 9 - Estaleiros, na costa oeste, que possuem certificação nuclear 
para remover o combustível dos SN desativados. 

 
Estaleiro Local 

Puget Sound Naval Shipyard Bremerton, Washington 

Mare Island Naval Shipyard   Vallejo, California 

Portsmouth Naval Shipyard Kittery, Maine 

Charleston Naval Shipyard Charleston, South Carolina 

Pearl Harbor Naval Shipyard Pearl Harbor, Hawaii 

Fonte: GAO/NSIAD-92-134 (1992) 

2.2.1 O programa de reciclagem de navios e submarinos com propulsão nuclear (SRP) 

 

O SRP é o processo adotado pela USN para reciclar navios e submarinos com 

propulsão nuclear. Ele se inicia após a remoção do combustível nuclear e a entrega do 

casco no estaleiro de Puget Sound (PSNS) (conclusão da primeira etapa - inativação).   

O SRP é inteiramente conduzido em Puget Sound, Bremerton - Washington, 

devido à sua proximidade de Hanford. Ele é o único estaleiro que remove seções de 

reator e desmantela os cascos dos submarinos. A Figura 3 apresenta a vista superior 

de PSNS. 

 
Figura 3 - Vista superior de Puget Sound. 

 
Fonte: Cryptome23 (2015). 

                                                           
23 Disponível em:  <http://cryptome.org/eyeball/puget/puget-eyeball.htm> Acesso em: 16 abr 
2015 
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Existem três formas de um casco entrar no SRP (UNITED STATES GENERAL 

ACCOUNTING OFFICE, 1992): 

 

1. Submarinos desativados em Puget Sound (todas as etapas do processo 

são realizadas lá);  

 

2. Cascos desativados em outros estaleiros e rebocados para Puget 

Sound; e 

 
3. Cascos que estavam em armazenamento flutuando em Puget Sound e 

foram selecionados para desmantelamento. 

 

 

Uma vez em Puget Sound, o SN é colocado no dique seco sobre berços 

dotados de roletes para permitir que, após o corte, a seção do reator seja separada do 

restante do casco. A seção do reator recebe anteparas especiais em ambas as 

extremidades para garantir a sua selagem. As Figuras 4, 5 e 6 ilustram o corte e 

separação da seção do reator. 

 
Figura 4 – Desenho esquemático do corte do casco, sem combustível, e 

remoção da seção do reator em Puget Sound. 

 

 
Fonte: GAO/NSIAD-92-134 (1992) 
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Figura 5 – Corte do casco, sem combustível, e remoção da seção do reator em 
Puget Sound, 1997. 

 

 
Fonte: The lean submariner24 (2014) 

 
Figura 6 – Remoção da seção do reator após o corte do casco em Puget 

Sound, fotografia de 1994. 
 

 
Fonte: Sicklesteel Cranes25 (2014) 

                                                           
24 Disponível em:<http://theleansubmariner.com/2013/11/27/41-for-freedom-answering-a-

threat/> Acesso em: 16 abr 2015. 
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Até 1991, as seções de vante e de ré dos SN desativados eram unidas e 

colocadas em armazenamento flutuando. As seções unidas (cascos) eram preparadas 

para um armazenamento flutuando de 15 anos (DIAKOV; KOROBOV; MIASNIKOV, 

2015). Várias propostas de descarte desses cascos foram consideradas, incluindo 

afundá-las no mar, mas nenhuma delas era economicamente viável, por envolver a 

necessidade de remover-se de bordo inúmeros materiais contendo PCBs.  

Os SN desativados após 1991 receberam recursos do SRP e tiveram seus 

cascos reciclados. Os recursos apurados com a venda dos materiais reciclados dos 

SN não são suficientes para custear o desmantelamento dos cascos, mas ajudam a 

reduzir os custos do descomissionamento (UNITED STATES GENERAL 

ACCOUNTING OFFICE, 1992). A Figura 7 mostra os cascos em armazenamento 

flutuando em Puget Sound. 

 
Figura 7 – Cascos sem combustível em armazenamento flutuando em Puget 

Sound, fotografia de 1993. 

 

 
Fonte: Sicklesteel Cranes26 (2014) 

 

                                                                                                                                                                          
25 Disponível em: <http://www.sicklesteelcranes.com/Portfolio/Government/Nuclear-Submarine-
Dismantle.aspx> Acesso em: 29 nov 2014 
26 Disponível em: <http://www.sicklesteelcranes.com/Portfolio/Government/Nuclear-Submarine-
Dismantle.aspx> Acesso em: 29 nov. 2014. 
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Em Puget Sound, o casco é cortado em grandes seções para facilitar sua 

retirada do dique. O corte do casco e a reciclagem das seções restantes é feita 

basicamente com maçaricos, serras, cortadores de tubos e prensas de corte (DIAKOV; 

KOROBOV; MIASNIKOV, 2015). A maioria dos cortes são oxiacetilênicos27 devido à 

sua elevada razão de corte e melhor relação custo-benefício (KOPTE, 1997). 

No processo de reciclagem do submarino, todos os equipamentos reutilizáveis 

são removidos e colocados em inventário. Os materiais restantes (sucatas) são 

separados em recicláveis e rejeitos. Os rejeitos são separados em materiais perigosos 

(tóxicos) e não perigosos. Os rejeitos perigosos e tóxicos são identificados e 

removidos seguindo os rigores das normas ambientais. Esta remoção requer 

equipamentos especiais para a proteção dos trabalhadores e consome um número 

significativo de horas de trabalho, aumentando o custo total do SRP (KOPTE, 1997). 

Os materiais recicláveis são em geral metais ferrosos e não ferrosos de alta 

qualidade (aços especiais, alumínio, cobre, zinco, bronze, etc). Os materiais perigosos 

e tóxicos são, em sua maioria, isolantes térmicos, elétricos e acústicos. Existem 

também restos de diversos fluidos hidráulicos, óleos lubrificantes e materiais ácidos 

(oriundos das baterias), que não foram removidos durante a etapa de inativação 

(KOPTE, 1997). Os principais materiais perigosos e tóxicos e sua localização mais 

comum nos SN são apresentados na Tabela 10. 

 
Tabela 10 - Principais materiais perigosos e tóxicos existentes nos SN. 

 
Materiais perigosos e tóxicos 

Rejeito Localização (fonte provável no SN) 

Bifenilpoliclorados 
(PCB) 

Cabos elétricos, juntas de ventilação, transformadores, isolamento 
térmico, fluidos hidráulicos, óleos, graxas, suportes e fixadores de 
máquinas e outros produtos de borracha ou espuma.  

Asbestos 
(amianto) 

Tubulação e dutos de ventilação, gaxetas e vedação de válvulas, 
revestimentos de cabos elétricos,isolamento térmico e acústico, 
amortecedores de ruido e revestimento anecóico. 

Chumbo Lastro, tintas, baterias, cabo, sistemas de canalização 

Ácidos Baterias e sistema de regeneração da atmosfera 

Mercúrio Display de instrumentos, lâmpadas fluorescentes, telas de LCD   

Cádmio fixadores banhados com cádmio, queimadores de hidrogênio 

Etilenoglicol Anticongelantes, frigorífica, ar condicionados e sistemas de refrigeração  

Fluorcarbonos 
halogenados  

Sistemas de refrigeração e ar condicionado; latas de aerossol 

Fonte: MacKinnon e Burritt, (1995, p. 17). 

 
 
 
 

                                                           
27 Normalmente a mistura gasosa empregada nos cortes oxiacetilênicos dos SN em PSNS é o 
MAPP (metilacetileno-propadieno propano). 
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2.2.2 Armazenamento temporário e o transporte da seção do reator  

 
Após o corte, a seção do reator é transportada para o depósito intermediário 

nas instalações do Departamento de Energia de Hanford (HNR), em Washington.  Ela 

sobe o rio Columbia em uma barcaça e posteriormente segue para o seu local de 

armazenamento em carretas especiais. A Figura 8 mostra o transporte da seção do 

reator pelo rio Columbia em uma barcaça. 

 

Figura 8 – Transporte da seção do reator pelo rio Columbia em barcaça, 
fotografia de 1994. 

 

 
Fonte: Sicklesteel Cranes28 (2014) 

 
  As figuras 9 e 10 mostram as seções de reator armazenadas em trincheiras, a 

céu aberto, no depósito intermediário de Hanford. Atualmente existem 125 reatores de 

propulsão (oriundos de navios e submarinos) armazenados em Hanford (NAVAL 

NUCLEAR PROPULSION PROGRAM, 2014). 

Uma vez em Hanford, as seções são armazenadas em trincheiras, a céu 

aberto, e programadas para serem eventualmente enterradas a cerca de cinco metros 

de profundidade (deposição final da seção do reator em terra, próximo à superfície, 

SLB) (KOPTE, 1997). 

                                                           
28 Disponível em: <http://www.sicklesteelcranes.com/Portfolio/Government/Nuclear-Submarine-
Dismantle.aspx> Acesso em: 29 nov. 2014. 
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Figura 9 – Seções de reator armazenadas em trincheiras, a céu aberto, no 

depósito intermediário de Hanford.  

 

 
Fonte: GAO/NSIAD-92-134 (1992). 

 
Os materiais empregados na construção do reator e da sua seção são 

resistentes à corrosão, e as condições ambientais em Hanford são tais que a corrosão 

será lenta. A radiatividade na seção do reator irá decair naturalmente, e após 1000 

anos restarão apenas cerca de 140 Curies. Estudos conduzidos pela USN concluíram 

que o armazenamento das seções em trincheiras é seguro e que serão necessários 

cerca de 600 anos até que os primeiros pontos de corrosão atinjam o casco 

(contenção). Vazamentos de material do compartimento do reator não são esperados 

antes de alguns milhares de anos (DIAKOV; KOROBOV; MIASNIKOV, 2015).  

A Figura 10 apresenta a trincheira 94-200, localizada na área leste de Hanford, 

onde estão armazenadas as seções de reatores dos SN (classe Los Angeles e 

anteriores) e os reatores dos navios (cruzadores e porta aviões), que são embalados, 

fotografia de nov. 2009. 
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Figura 10 – Seções de reator armazenadas em trincheiras, a céu aberto, no 
depósito intermediário de Hanford, fotografia de 1994. 

 

 
Fonte: Wikipedia (2014)29 

 
 
 

                                                           
29Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_naval_reactors#/media/File:Naval_ 
Reactor_Compartment_Packages_in_Trench_94_at_Hanford_WA.png> acesso em: 30 nov. 
2014. 
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2.3 CUSTO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DE SUBMARINOS COM 
PROPULSÃO NUCLEAR (SRP) 

 
Os custos conhecidos das etapas do processo de descomissionamento dos 

SSN da classe Los Angeles são apresentados na Tabela 11.  

 
Tabela 11 - Custos médios para descomissionamento de SSN da classe Los 

Angeles em Puget Sound.  

 

 Etapas do processo de 
descomissionamento 

Homem 
. dia 

CUSTO (milhões de dólares) 

Mão de 
Obra 

Material TOTAL 

1 Desativação e remoção do combustível 
nuclear (inativação) 

65.000 24,375 7.000 31.375 

2 Remoção e descarte da seção do reator, 
sem combustível 

18.000 6.750 1.800 8.550 

3 Reciclagem do restante do casco do SN 
(desmantelamento) 

20.000 7.500 1.200 8.700 

Outros custos (docagem, transporte, apoio)   2.000 2.000 

TOTAL 103.000 38.625 12.000 50.625 

Fonte: Mr. David H. Ruedi, COMSUBLANT - Director for Plans & Policy (2015). 
 

Um SSN da classe Los Angeles custa aproximadamente 1.24 bilhões de 

dólares30 (POLMAR e MOORE, 2003) e seu descomissionamento custa 50,6 milhões 

de dólares (aproximadamente 4% do custo de construção). 

O custo estimado do armazenamento das seções de reatores dos SSN da 

classe Los Angeles nas trincheiras em Hanford (SLB) é de 10,2 milhões de dólares 

(RAGHEB, 2010). A adição do custo de armazenamento ao custo de 

descomissionamento, eleva para 60,8 milhões de dólares o custo total para 

descomissionar um SSN da classe Los Angeles (aproximadamente 5 % do custo de 

construção). 

A etapa de desativação e remoção do combustível nuclear (inativação) dura em 

média 12 meses e as etapas de remoção e descarte da seção do reator e reciclagem 

do restante do casco do SN (desmantelamento) duram em média 12 meses, 

totalizando dois anos para o descomissionamento, sem desmantelar a seção do 

reator, que fica armazenada em Hanford. 

As demais informações disponíveis em fontes abertas não se prestam a uma 

análise mais aprofundada e se limitam a apresentar valores médios relativos a um 

determinado ano fiscal, misturando submarinos de ataque e balísticos, sem especificar 

                                                           
30  O custo estimado de 343 milhões de dólares em 1978 (POLMAR e MOORE, 2007) foi 
corrigido para 1,24 bilhões de dólares em 2015, considerando uma inflação acumulada no 
período de 262,1% e um índice de preço ao consumidor (Consumer Price Index - CPI) de 
236.119 em 2015 e 65,208 em 1978 (US Bureau of Labor Statistics – BLS, 17 abr. 2015). 
Segundo a fórmula P2015 = (CPI2015 / CPI1978) x P1978, onde P2015 é o preço em 2015 e P1978 é 
o preço em 1998. 
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quais outros custos foram computados (inativação, remoção do combustível, 

transporte até Puget Sound, etc.). 

 

2.4 PRINCIPAIS DESAFIOS RELACIONADOS AO SRP 

 

2.4.1 Continuidade do provisionamento de recursos para o SRP 

 

Os EUA têm realizado vultosos aportes financeiros para fazer frente aos custos 

relacionados com o descomissionamento de SN e a gestão de rejeitos e combustíveis 

irradiados. A continuidade destes aportes iniciados na década de 1990, quando da 

implantação do SRP, sugere que a USN será capaz de descomissionar seus SN ao 

longo das próximas décadas sem maior impacto ao meio ambiente. 

 

2.4.2 Gestão do combustível irradiado 

 

Após removido, o combustível nuclear irradiado é enviado por ferrovia para as 

instalações de reatores navais no Laboratório Nacional de Idaho (INRF) localizada a 

67 km a noroeste de Idaho Falls, onde ele é armazenado em recipientes especiais. 

Nos EUA a remoção do combustível dos SN normalmente ocorre em até um ano após 

a sua desativação. O combustível irradiado não é reprocessado devido à falta de 

interesse econômico e à quantidade de rejeitos gerados neste processo (DIAKOV; 

KOROBOV; MIASNIKOV, 2015). 

Entre os perigos relacionados à gestão do combustível destacam-se: 

 Acidente de criticalidade durante a remoção do combustível ou ligado 

ao seu armazenamento temporário; e 

 Acidente de perda de refrigerante (LOCA) em um submarino 

recentemente desativado. 

 

2.4.3 Conformidade às normas ambientais 

 

Após o início do armazenamento das seções de reator em Hanford foram 

encontradas quantidades de PCB, resíduos líquidos e chumbo no interior destas 

seções, além dos limites permitidos pelas normas ambientais da EPA (Toxic 
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Substances Control Act). A NAVSEA alterou os procedimentos do SRP para se 

conformarem às referidas normas. 

A remoção do PCB encontrado no isolamento das seções de reator 

armazenadas em Hanford implicou em um custo adicional de cerca de 25 milhões de 

dólares31. O total de PCB restante nas seções de reator é estimado em cerca de 2,5 

Kg, em sua maioria, concentrado no isolamento elétrico (UNITED STATES GENERAL 

ACCOUNTING OFFICE, 1992). 

 

 

                                                           
31 O custo estimado de 14,9 milhões de dólares em 1992 (GAO/NSIAD-92-134,1992) foi 
corrigido para 25,07 milhões de dólares em 2015, considerando uma inflação acumulada no 
período de 68,3% e um índice de preço ao consumidor (Consumer Price Index - CPI) de 
236.119 em 2015 e 140,292 em 1992 (US Bureau of Labor Statistics – BLS, 17 abr. 2015). 
Segundo a fórmula P2015 = (CPI2015 / CPI1992) x P1992, onde P2015 é o preço em 2015 e P1992 é o 
preço em 1992. 
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Tabela 12 – Vida útil dos SN americanos 
 

Tipo Classe Nome Comis. Desat. Vida Útil Descomis. 

SSN Nautilus USS Nautilus SSN-571 30/09/1954 03/03/1980 26  Navio-museu 

SSN Seawolf USS Seawolf SSN-575 30/03/1957 30/03/1987 30 10/07/1987 

SSN Triton USS Triton SSN-586 10/10/1959 01/03/1964 5 30/04/1986 

SSN Skate 

USS Skate SSN-578 23/12/1957 12/09/1986 29 1995 

USS Swordfish SSN-579 05/09/1958 02/06/1989 30 1995 

USS Sargo SSN-583 01/10/1958 21/04/1988 30 1995 

USS Seadragon SSN-584 05/12/1959 12/06/1984 25 1995 

SSN 
 

Skipjack 
 

USS Skipjack SSN-585 15/04/1959 19/04/1990 31 01/09/1998 

USS Scamp SSN-588 05/06/1961 28/04/1988 27 09/09/1994 

USS Scorpion SSN-589 29/07/1960 - 8 Afundou em 1968  

USS Sculpim SSN-590 01/06/1961 03/08/1990 29 30/10/2001 

USS Shark SSN-591 09/02/1961 15/09/1990 29 28/06/1996 

USS Snook SSN-592 24/10/1961 14/11/1986 25 30/06/1997 

SSN Tullibee USS Tullibee SSN-597 09/11/1960 1987 27 25/06/1988 

 
 

 
 
 
 

SSN  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Permit 
 
 
 
 
 
 

USS Thresher SSN-593 03/08/1961 - 2 Afundou em 1963 

USS Permit SSN-594 29/05/1962 12/06/1991 29 20/05/1993 

USS Plunger SSN-595 21/11/1962 03/01/1990 28 08/03/1996 

USS Barb SSN-596 24/08/1963 20/12/1989 26 14/03/1996 

USS Pollack SSN-603 26/05/1964 01/03/1989 25 17/02/1995 

USS Haddo SSN-604 16/12/1964 12/06/1991 27 20/06/1992 

USS Jack SSN-605 31/03/1967 11/07/1990 23 30/07/1992 

USS Tinosa SSN-606 17/10/1964 15/01/1992 28 15/08/1992 

USS Dace SSN-607 04/04/1964 02/12/1988 24 01/01/1997 

USS Guardfish SSN-612 20/12/1966 02/02/1992 26 09/07/1992 
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Tipo Classe Nome Comis. Desat. Vida Útil Descomis. 

 
SSN 

 
Permit 

USS Flasher SSN-613 20/07/1966 26/05/1992 26 11/05/1994 

USS Greenling SSN-614 03/11/1967 18/04/1994 27 30/09/1994 

USS Gato SSN-615 25/01/1968 25/04/1996 28  

USS Haddock SSN-621 22/12/1967 07/04/1993 26 01/10/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sturgeon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USS Sturgeon SSN-637 03/03/1967 01/08/1994 27 11/12/1995 

USS Whale SSN-638 12/10/1968 25/06/1996 28 29/09/1997 

USS Tautog SSN-639 17/08/1968 31/03/1997 29 30/11/2004 

USS Grayling SSN-646 11/10/1969 18/07/1997 28 31/03/1998 

USS Pogy SSN-647 15/05/1971 11/06/1999 28 12/04/2000 

USS Aspro SSN-648 20/02/1969 31/03/1995 26 03/11/2000 

USS Sunfish SSN-649 15/03/1969 31/03/1997 28 31/10/1997 

USS Pargo SSN-650 09/01/1968 15/04/1995 27 15/10/1996 

USS Queenfish SSN-651 06/12/1966 14/04/1992 26 07/04/1993 

USS Puffer SSN-652 06/08/1969 12/07/1996 27 28/03/1997 

USS Ray SSN-653 12/04/1967 16/03/1993 26 30/07/2003 

USS Sand Lance SSN-660 25/09/1971 07/08/1998 27 30/08/1999 

USS Lapon SSN-661 14/12/1967 08/08/1992 25 31/08/2004 

USS Gurnard SSN-662 06/12/1968 28/04/1995 27 15/10/1997 

USS Hammerhead SSN-663 28/06/1968 05/04/1995 27 22/11/1995 

USS Seadevil SSN-664 30/01/1969 16/10/1991 22 07/09/1999 

USS Guitarro SSN-665 09/09/1972 29/05/1992 20 18/10/1994 

USS Hawkbill SSN-666 04/02/1971 15/03/2000 29 01/12/2000 

USS Bergall SSN-667 13/06/1969 6/61996 27 29/09/1997 

USS Spadefish SSN-668 14/08/1969 11/04/1997 27 24/10/1997 

USS Seahorse SSN-669 19/09/1969 17/08/1995 26 30/09/1996 

USS Finback SSN-670 04/02/1970 28/03/1997 27 30/10/1997 
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Tipo Classe Nome Comis. Desat. Vida Útil Descomis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sturgeon 

USS Pintado SSN-672 11/09/1971 26/02/1998 27 27/10/1998 

USS Flying Fish SSN-673 29/04/1970 16/05/1996 26 15/10/1996 

USS Trepang SSN-674 14/08/1970 01/06/1999 29 07/04/2000 

USS Bluefish SSN-675 08/01/1971 31/05/1996 25 01/11/2003 

USS Billfish SSN-676 12/03/1971 01/07/1999 28 26/04/2000 

USS Drum SSN-677 15/04/1972 30/10/1995 23 20/05/2010 

USS Archerfish SSN-678 17/12/1971 31/03/1998 27 06/11/1998 

USS Silversides SSN-679 05/05/1972 21/07/1994 22 01/10/2001 

USS William H. Bates SSN-680 05/05/1973 11/02/2000 27 30/10/2002 

USS Batfish SSN-681 01/09/1972 17/03/1999 27 22/11/2002 

USS Tunny SSN-682 26/01/1974 13/03/1998 24 27/10/1998 

USS Parche SSN-683 17/08/1974 18/07/2005 31 30/11/2006 

USS Cavalla SSN-684 09/02/1973 30/03/1998 25 17/11/2000 

USS L. Méndel Rivers SSN-686 01/04/1975 10/05/2001 26 19/07/2002 

USS Richard B. Russell SSN-687 16/08/1975 24/06/1994 19 03/01/2003 

SSN Narwhal USS Narwhal SSN-671 12/07/1969 01/07/1999 30 - 

SSN Glenard P. Lipscomb USS Glenard P. Lipscomb SSN-685 21/12/1974 11/07/1990 26 01/12/1997 

 
 
 
 
 
 
SSN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Los Angeles 
 
 
 
 
 

USS Los Angeles SSN-688 1976 2010 34 02/02/2011 

USS Baton Rouge SSN-689 1977 1995 18 30/09/1997 

USS Philadelphia SSN-690 1977 2010 33 - 

USS Memphis SSN-691 1977 2011 34 - 

USS Omaha SSN-692 1978 1995 17 01/10/2007 

USS Cincinnati SSN-693 1978 1995 17 - 

USS Groton SSN-694 1978 1997 19 - 

USS Birmingham SSN-695 1978 1997 19 - 

USS New York City SSN-696 1979 1997 18 - 
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Tipo Classe Nome Comis. Desat. Vida Útil Descomis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Angeles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USS Indianapolis SSN-697 1980 1998 18 - 

USS Bremerton SSN-698 1981 Ativo     

USS Jacksonville SSN-699 1981 Ativo     

USS Dallas SSN-700 1981 Ativo     

USS La Jolla SSN-701 1981 Ativo     

USS Phoenix SSN-702 1981 1998 17 - 

USS Boston SSN-703 1982 1999 17 19/09/2002 

USS Baltimore SSN-704 1982 1998 16 - 

USS City of Corpus Christi SSN-705 1983 Ativo     

USS Albuquerque SSN-706 1983 Ativo     

USS Portsmouth SSN-707 1983 2005 22 - 

USS Minneapolis-St. Paul  SSN-708 1984 2007 23 - 

USS Hyman G. Rickover SSN-709 1984 2007 23 - 

USS Augusta SSN-710 1985 2008 23 - 

USS San Francisco SSN-711 1981 Ativo     

USS Atlanta SSN-712 1982 1999 17 - 

USS Houston SSN-713 1982 Ativo     

USS Norfolk SSN-714 1983 2014 31 - 

USS Buffalo SSN-715 1983 Ativo     

USS Salt Lake City SSN-716 1984 2006 22 - 

USS Olympia SSN-717 1984 Ativo     

USS Honolulu SSN-718 1985 2007 22 - 

USS Providence SSN-719 1985 Ativo     

USS Pittsburgh SSN-720 1985 Ativo     

USS Chicago SSN-721 1986 Ativo     

USS Key West SSN-722 1987 Ativo     
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Tipo Classe Nome Comis. Desat. Vida Útil Descomis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SSN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Angeles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USS Oklahoma City SSN-723 1988 Ativo     

USS Louisville SSN-724 1986 Ativo     

USS Helena SSN-725 1987 Ativo     

USS Newport News SSN-750 1989 Ativo     

USS San Juan SSN-751 1988 Ativo     

USS Pasadena SSN-752 1989 Ativo     

USS Albany SSN-753 1990 Ativo     

USS Topeka SSN-754 1989 Ativo     

USS Miami SSN-755 1990 2014 24 - 

USS Scranton SSN-756 1991 Ativo     

USS Alexandria SSN-757 1991 Ativo     

USS Asheville SSN-758 1991 Ativo     

USS Jeffeson City SSN-759 1992 Ativo     

USS Annapolis SSN-760 1992 Ativo     

USS Springfield SSN-761 1993 Ativo     

USS Columbus SSN-762 1993 Ativo     

USS Santa Fe SSN-763 1994 Ativo     

USS Boise SSN-764 1992 Ativo     

USS Montpelier SSN-765 1993 Ativo     

USS Charlotte SSN-766 1994 Ativo     

USS Hamptom SSN-767 1993 Ativo     

USS Hartford SSN-768 1994 Ativo     

USS Toledo SSN-769 1995 Ativo     

USS Tucson SSN-770 1995 Ativo     

USS Columbia SSN-771 1995 Ativo     

USS Greeneville SSN-772 1996 Ativo     
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Tipo Classe Nome Comis. Desat. Vida Útil Descomis. 

 USS Cheyenne SSN-773 1996 Ativo     

SSN Seawolf 

USS Seawolf SSN-21 19/07/1997 Ativo     

USS Connecticut SSN-22 11/12/1998 Ativo     

USS Jimmy Carter SSN-23 19/02/2005 Ativo     

SSN Virginia 

USS Virginia SSN-774 23/10/2004 Ativo     

USS Texas SSN-775 09/09/2006 Ativo     

USS Hawaii SSN-776 05/05/2007 Ativo     

USS North Caroline SSN-777 03/05/2008 Ativo     

USS New Hampshire SSN-778 25/10/2008 Ativo     

USS New Mexico SSN-779 27/03/2010 Ativo     

USS Missouri SSN-780 31/07/2010 Ativo     

USS California SSN-781 29/10/2011 Ativo     

USS Mississippi SSN-782 02/06/2012 Ativo     

USS MInnesota SSN-783 07/09/2013 Ativo     

USS North Dakota SSN-784 25/10/2014 Ativo     

SSBN 
 

George Washington 
 

USS Geoge Washington SSBN-598 30/12/1959 24/01/1985 26 1998 

USS Patrick Henry SSBN-599 11/04/1960 25/05/1984 24 1997 

USS Theodore Roosevelt SSBN-600 13/02/1961 28/02/1981 20 1995 

USS Robert E. Lee SSBN-601 15/09/1960 01/12/1983 23 1991 

USS Abraham Lincoln SSBN-602 15/09/1960 28/02/1981 21 1991 

SSBN Ethan Allen 

USS Ethan Allen SSBN-608 08/08/1961 31/03/1983 22 30/07/1999 

USS Sam Houston SSBN-609 06/03/1962 06/09/1991 29 03/02/1992 

USS Thomas A. Edison SSBN-610 10/03/1962 01/12/1983 21 01/12/1997 

USS John Marshall  SSBN-611 21/05/1962 22/07/1992 30 29/03/1993 

USS Thomas Jefferson  SSBN-618 04/01/1963 24/01/1985 22 06/03/1998 
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Tipo Classe Nome Comis. Desat. Vida Útil Descomis. 

SSBN Lafayette 

USS Lafayette SSBN-616 23/04/1963 12/08/1991 28 25/02/1992 

USS Alexander Hamilton SSBN-617 27/06/1963 23/02/1993 30 28/02/1994 

USS Andrew Jackson SSBN-619 03/07/1963 31/08/1989 26 30/08/1999 

USS John Adams SSBN-620 12/05/1964 24/03/1989 25 12/02/1996 

USS James Monroe SSBN-622 07/12/1963 25/09/1990 27 10/01/1995 

USS Nathan Hale SSBN-623 23/11/1963 31/12/1986 23 05/04/1994 

USS Woodrow Wilson SSBN-624 27/12/1963 01/09/1994 31 27/10/1998 

USS Henry Clay SSBN-625 20/02/1964 05/11/1990 26 30/09/1997 

USS Daniel Webster SSBN-626 09/04/1964 30/08/1990 26 transformado em MTS 

SSBN James Madison 

USS James Madison SSBN-627 28/07/1964 20/11/1992 28 24/10/1997 

USS Tecumseh SSBN-628 29/05/1964 23/07/1993 29 01/04/1994 

USS Daniel Boone SSBN-629 23/04/1964 18/02/1994 30 04/11/1994 

SSBN James Madison 

USS John C. Calhoun SSBN-630 15/09/1964 28/03/1994 30 18/11/1994 

USS Ulysses S. Grant SSBN-631 17/07/1964 12/06/1992 28 23/10/1993 

USS Von Steuben SSBN-632 30/09/1964 26/02/1994 30 30/10/2001 

USS Casimir Pulaski SSBN-633 14/08/1964 07/03/1994 30 21/10/1994 

USS Stonewall Jackson SSBN-634 26/08/1964 09/02/1994 30 13/10/1995 

USS Sam Rayburn SSBN-635 02/12/1964 31/07/1989 25 
Transformando em 

MTS  

USS Nathanael Greene SSBN-636 19/12/1964 31/01/1987 23 20/10/2000 

SSBN Benjamin Franklin 

USS Benjamin Franklin SSBN-640 22/10/1965 23/11/1993 28 21/08/1995 

USS Simon Bolivar SSBN-641 29/10/1965 24/02/1995 30 01/12/1995 

USS Kamehameha SSBN-642 10/12/1965 1992 27 28/02/2003 

USS George Bancroft SSBN-643 22/01/1966 21/09/1993 27 30/03/1998 

USS Lewis And Clark SSBN-644 22/12/1965 01/08/1992 27 23/09/1996 

USS James K. Polk SSBN-645 16/04/1966 08/01/1999 33 26/04/2000 

USS George C. Marshal SSBN-654 29/04/1966 24/09/1992 26 28/02/1994 
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Tipo Classe Nome Comis. Desat. Vida Útil Descomis. 

USS Henry L. Stimson SSBN-655 20/08/1966 05/05/1993 27 12/08/1994 

USS George Washington Carver SSBN-656 15/06/1966 18/03/1993 27 21/03/1994 

USS Francis Scott Key SSBN-657 03/12/1966 02/09/1993 27 01/09/1995 

USS Mariano G. Vallejo SSBN-658 16/12/1965 09/03/1995 30 22/12/1995 

USS Will Rogers SSBN-659 01/04/1967 12/04/1993 26 12/08/1994 

SSBN Ohio 

USS Henry M. Jackson SSBN-730 06/10/1984 Ativo     

USS Alabama SSBN-731 25/05/1985 Ativo     

USS Alaska SSBN-732 25/01/1986 Ativo     

USS Nevada SSBN-733 16/08/1986 Ativo     

USS Tennessee SSBN-734 17/12/1988 Ativo     

USS Pennsylvania SSBN-735 09/09/1989 Ativo     

USS West Virginia SSBN-736 20/10/1990 Ativo     

USS Kentucky SSBN-737 13/07/1991 Ativo     

USS Maryland SSBN-738 13/06/1992 Ativo     

USS Nebraska SSBN-739 10/07/1993 Ativo     

USS Rhode Island SSBN-740 09/07/1994 Ativo     

USS Maine SSBN-741 29/07/1995 Ativo     

USS Wyoming SSBN-742 13/07/1996 Ativo     

USS Louisiana SSBN-743 06/09/1997 Ativo     

SSGN Hulibut USS Hulibut SSGN-587 04/01/1960 30/06/1976 16 09/09/1994 

SSGN Ohio 

USS Ohio SSGN-726 11/11/1981 Ativo     

USS Michigan SSGN-727 11/09/1982 Ativo     

USS Florida SSGN-728 18/06/1983 Ativo     

USS Georgia SSGN-729 11/02/1984 Ativo     

  TOTAL 203 MÉDIA  25,6    

Fontes: The Nonproliferation Review (2001); Bellona Foundation Report nr 2:96 (1997); Jane´s Fighting Ships 2012-2013. 
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Abreviaturas: 
MTS – Submarino para treinamento (Moored Training Ship) 
SSBN – Submarino lançador de mísseis balísticos com propulsão nuclear (Nuclear-powered Ballistic Submarine) 
SSGN - Submarino lançador de mísseis de cruzeiro com propulsão nuclear (Nuclear-powered Cruise Missile Submarine) 
SSN – Submarino de ataque com propulsão nuclear (Nuclear-powered Attack Submarine) 
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CAPÍTULO 3 - DESCOMISSIONAMENTO DE SUBMARINOS NA FRANÇA 

 

3.1 OS SUBMARINOS NUCLEARES FRANCESES 

 
Em 1971, a marinha francesa (Marine Nationale Française – MNF) colocou em 

operação o submarino balístico S-611 Le Redoutable, seu primeiro SN. Vinte anos 

depois, em 1991, o S-611 foi desativado. Em 2000 ele foi descomissionado e 

transformado em navio-museu em 2002. 

A MNF construiu 16 SN e opera 10 SN32. Ela planeja construir seis novos SSN 

da classe Barracuda para substituir os seis SSN da classe Rubis, que têm o início do 

seu descomissionamento previsto para 2017 (MINISTERE DE LA DEFENSE, 2013).  

Todos os SN franceses são construídos no Porto Militar de Cherbourg (PMC), 

doravante Cherbourg (KOPTE, 1997). Um eventual atraso na prontificação dos dois 

SSN da classe Barracuda, que estão em construção, provavelmente retardará o início 

do descomissionamento dos SSN da classe Rubis. A Figura 11 apresenta uma vista 

aérea do PMC. 

 
Figura 11 - Porto Militar de Cherbourg (PMC) 

 

 
Fonte: Demantelement des Sous-Marins et Gestion des Dechets (2006) 

                                                           
32 A MNF opera um total de 84 navios. Onze destes navios possuem propulsão nuclear, sendo 
dez SN (quatro SSBN da classe Triomphant e seis SSN da classe Rubis) e o porta-aviões R-91 
Charles de Gaulle, que possui dois reatores.  
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3.2 DESCOMISSIONAMENTO DE SN FRANCESES 

 
A França, que utiliza extensivamente a geração nucleoelétrica em sua matriz 

energética e já descomissionou diversas instalações nucleares, não dispõe de uma 

legislação que defina as etapas do desmantelamento das instalações nucleares 

(HØIBRÅTEN et al., 2007). Esta ausência de normas é, aparentemente, compensada 

pela adoção de procedimentos que estejam de acordo com as recomendações da 

AIEA. A estratégia francesa para o desmantelamento de navios nucleares também 

cumpre em todos os sentidos as recomendações da AIEA (HØIBRÅTEN et al., 2007).  

A marinha francesa já desativou os seis SSBN da classe Redoutable e 

descomissionou o mais antigo deles (S-611 Le Redoutable), que foi transformado em 

navio-museu. Até o momento, nenhum SN francês foi desmantelado e os cinco outros 

SN da classe estão em armazenamento temporário flutuando, sem combustível 

nuclear, em Cherbourg. A Figura 12 ilustra a atracação a contrabordo (lado a lado) de 

dois SSBN da classe Redoutable para armazenamento temporário flutuando. 

 
Figura 12 - SSBN da classe Redoutable em armazenamento temporário 

flutuando em Cherbourg. 

 

 
Fonte: Demantelement des Sous-Marins et Gestion des Dechets (2006) 

 
A Tabela 13 apresenta mais detalhes sobre o atual estágio de 

descomissionamento dos SSBN da classe Redoutable. 
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Tabela 13 - Submarinos nucleares franceses desativados 

 
SSBN classe Redoutable Desativados 

Ind. Nome Comis. Desat. Observações 

S-611 Le Redoutable 1971 1991 

Descomissionado em 2000 e transformado em 
navio-museu em 2002. A seção do reator foi 
removida e o navio-museu recebeu uma seção 
oca para recuperar a forma original do casco. 

S-612 Le Terrible  1973 1996 SN em armazenamento provisório flutuando, 
sem combustível nuclear, em Cherbourg. A 
seção do reator foi removida e as seções 
restantes do casco foram unidas para permitir 
o armazenamento provisório flutuando. 

S-610 Le Foudroyant 1974 1998 

S-613 L’Indomptable 1976 2006 

S-615 L’Inflexible 1985 2008 

S-614 Le Tonnant 1980 2007 

Vida operativa média 24,5 anos  

Fontes: Le démantèlement des sous-marins nucléaires, (2006) e Jane´s Fighting Ships 2012 -2013  
 

Legendas: 
Ind. – indicativo de Costado (número de identificação do SN); 
Comis. – Ano de comissionamento; 
Desat. – Ano de desativação. 
 

3.3 PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO DE SN FRANCESES 

 
O processo de descomissionamento adotado pela MNF é semelhante ao da 

USN e consiste basicamente de:  

 

1. Remoção de todos os equipamentos e materiais reaproveitáveis;  

 

2. Remoção do combustível nuclear, refrigerante e demais rejeitos 

radioativos sólidos e líquidos oriundos da operação normal do reator;  

 
3. Corte e separação da seção do reator do resto casco; 

 
4. A seção do reator é selada (isolada do ambiente) e armazenada na 

superfície.  

 

5. As seções restantes do casco são unidas e colocadas em 

armazenamento temporário flutuando até seu completo 

desmantelamento.  

 

Este processo é dividido em três etapas independentes que possuem 

designação própria, distinta da adotada por outras marinhas. Elas são (DIRECTION 

GENERALE DE L'ARMEMENT, 2015): 
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1. Preparatória, que está principalmente relacionada à remoção do 

combustível nuclear, refrigerante e demais rejeitos radioativos sólidos e 

líquidos oriundos da operação normal do reator; 

2. Desmantelamento (démantèlement), que está relacionado às 

operações relativas à remoção da seção do reator; e  

 

3.  Desconstrução (déconstruction), que está relacionada ao casco após 

a remoção da seção do reator. 

 

O processo de descomissionamento de SN francês se inicia por meio de uma 

decisão formal do Ministro da Defesa, com base na recomendação da autoridade de 

segurança nuclear francesa (ASND). O custo médio estimado para o 

descomissionamento dos SSBN da classe Redoutable é de 29 milhões de dólares33 

(HØIBRÅTEN et al., 2007). No entanto, não está claro se o custo apresentado 

considera o custo de desmantelamento do casco com a seção dos tubos lançadores 

de mísseis foi considerado. 

A Diretoria Geral do Armamento (DGA) é o órgão do Ministério da Defesa 

francês (MD) responsável pelo descomissionamento dos navios e submarinos com 

propulsão nuclear. A DGA é a contratante da etapa do desmantelamento e a empresa 

estatal francesa de construção naval (DCNS) é a gerente desta etapa. A agência 

francesa de gerenciamento de rejeitos radioativos (ANDRA) é a responsável pelo 

armazenamento da seção do reator na superfície. Ainda não foi definido o responsável 

pela condução da etapa de desconstrução do casco (DIRECTION GENERALE DE 

L'ARMEMENT, 2015). 

A remoção do combustível e a etapa de desmantelamento são realizadas em 

diques distintos de Cherbourg, James (2014)34. As etapas do processo de 

descomissionamento francês são apresentadas de forma sintética na Figura 13. A 

etapa de desmantelamento é dividida em três níveis que são apresentados no item 

3.3.2. 

 

 

                                                           
33 O custo estimado de 20 milhões de dólares em 1998 (HØIBRÅTEN et al. 2007) foi corrigido 
para 28,97 milhões de dólares em 2015, considerando uma inflação acumulada no período de 
44,9% e um índice de preço ao consumidor (Consumer Price Index - CPI) de 236.119 em 2015 
e 163,009 em 1998 (US Bureau of Labor Statistics – BLS, 17 abr. 2015). Segundo a fórmula 
P2015 = (CPI2015 / CPI1998) x P1998, onde P2015 é o preço em 2015 e P1998 é o preço em 1998. 
34 Capitão-de-Fragata Raphael James (MNF), secretário do Comitê de Cooperação Conjunta 
Brasil-França, 2014. (comunicação pessoal, 2014). 
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Figura 13 – Processo de descomissionamento de SN franceses, suas etapas e 

principais eventos. 
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Adaptado de: Le démantèlement des sous-marins nucléaires, (2006) 

 
 

3.3.1 Remoção do combustível irradiado (Etapa Preparatória) 

 

A operação de remoção do combustível é realizada no dique de Cherbourg por 

meio do dispositivo móvel de troca de combustível (Mobile). Segundo a DGA, a 

remoção do combustível demora algumas semanas e toda a etapa de preparação dura 

cerca de quatro meses. 

A etapa de preparação consiste principalmente na retirada dos elementos 

combustíveis irradiados (descarregamento do núcleo do reator), seu transporte até a 

piscina de Homet (localizada no setor norte de Cherbourg) e seu armazenamento 

temporário até a entrega para a Secretaria de Energia Atômica (CEA).  

O combustível nuclear removido dos SN, tanto durante sua operação normal 

quanto durante o descomissionamento, é gerenciado da mesma forma que o 

combustível dos reatores de pesquisa (HØIBRÅTEN et al., 2007): 

• Após sua remoção, é armazenado inicialmente na piscina de Homet para 

arrefecimento por um período de 5 a 20 anos; 

• Em seguida, é encapsulado em contêineres e transferido para uma instalação 

de armazenamento a seco (dry storage), depósito intermediário; 
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A CEA construiu o Centro de Armazenagem de Cascade, em Cadarache - 

Provence, para a armazenagem provisória do combustível nuclear irradiado de 

reatores de pesquisa e reatores navais, que está em funcionamento desde 1990 

(HØIBRÅTEN et al., 2007). 

Não existe uma definição se, após o período de armazenamento a seco, os 

elementos combustíveis serão armazenados no depósito final (GDF) ou 

reprocessados. Este armazenamento ou o reprocessamento são responsabilidade da 

CEA. A fabricação dos contêineres necessários para o transporte dos elementos 

combustíveis e o transporte desses de Hormet para o depósito final ou para a 

instalação de reprocessamento são responsabilidades da divisão de combustíveis 

nucleares francesa (DCN) (DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT, 2015). 

 3.3.2 Remoção e desmanche da seção do reator (Etapa de Desmantelamento) 

Os SN franceses são divididos em áreas nucleares e não nucleares. Essas 

duas áreas são subdivididas em três zonas de controle radiológico, apresentadas na 

Tabela 14 e nas Figuras 14 e 15. 

 
Tabela 14 – Áreas e zonas de controle radiológico dos SN franceses 

 
Áreas Zonas 

Nuclear 
ZC Zona Contaminante 

ZNC Zona Não Contaminante 

Não Nuclear ZNHIN35 Zona Habitável 

Adaptado de: Demantelement des Sous-Marins et Gestion des Dechets, (2006) 

 
Figura 14 – Áreas e zonas de controle radiológico adotadas nos SSBN 

da classe Redoutable. 
 

Legendas:

ZC – Zona Contaminante

ZNC – Zona Não Contaminante

ZNHIN – Zona Habitável

ZNHIN

ZC

ZNC
ÁREA NÃO NUCLEAR ÁREA NÃO NUCLEAR

ÁREA NUCLEAR

 
Adaptado de: Demantelement des Sous-Marins et Gestion des Dechets, (2006) 

                                                           
35 ZNHIN – Zona Habitável – zona do navio fora da instalação nuclear (Zone du Navire Hors de 
l'Linstallation Nucléaire) 
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Figura 15 – Zonas de controle radiológico adotadas na área nuclear dos SSBN 

da classe Redoutable. 
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Adaptado de:  Demantelement des Sous-Marins et Gestion des Dechets, (MINISTERE DE LA 
DEFENSE, 2006). 
 
Legendas: 
ZC – Zona Contaminante ZNC – Zona Não Contaminante           ZNHIN – Zona Habitável 

 
 
Nos SSBN da classe Redoutable a área nuclear está restrita às seções do 

reator (seção C) e de geradores (seção B). Os demais compartimentos desses SSBN, 

excluída a seção dos tubos lançadores mísseis, não requerem descontaminação nem 

tratamento radiológico durante todo o processo de descomissionamento, salvo em 

condições anormais de operação do reator. 

A etapa de desmantelamento é dividida em três níveis de acordo com o risco 

radiológico existente após a remoção do combustível. Elas relacionam-se com o nível 

de desclassificação nuclear concedido pelas autoridades francesas após realizadas as 

atividades previstas. Antes do início das atividades da etapa de desmantelamento é 

ativada uma estrutura de vigilância suplementar para realizar o controle e monitoração 

das áreas e zonas (MINISTERE DE LA DEFENSE, 2006).  Os três níveis são 

(DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT, 2015): 

 

Desmantelamento de nível I – CONDIÇÃO VIGIADA (Fermeture sous 

surveillance) – no nível I são removidos das áreas nucleares do submarino os 

equipamentos e materiais, radioativos ou não, necessários para permitir o acesso dos 

trabalhadores e a continuidade dos trabalhos. Os materiais perigosos ou radioativos 
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(rejeitos) produzidos são removidos após descontaminação e embalagem adequadas. 

Também é feita a drenagem de líquidos remanescentes em redes e pocetos (exceto 

restos de fluidos do circuito primário) (MINISTERE DE LA DEFENSE, 2006).  

 

Desmantelamento de nível II – LIBERAÇÃO PARCIAL E CONDICIONADA da 

seção do reator (Libération partielle et conditionnelle) – no nível II é realizada uma 

minuciosa descontaminação da seção do reator com a abertura das redes e 

equipamentos do circuito primário para permitir a drenagem de todos os fluidos do 

circuito primário. Uma segunda barreira de contenção é construída na seção do reator, 

aumentando a vedação da seção do reator, para permitir a redução da zona 

controlada e dos níveis de manutenção e monitoramento nesta seção. Durante a 

construção da segunda barreira de contenção as anteparas e cofferdans são 

verificados e a estanqueidade da seção é garantida. Não possuindo mais nenhuma 

ligação com o resto do submarino, além do casco resistente, a seção do reator é então 

cortada. A Figura 16 apresenta o corte e a separação da seção do reator, 

respectivamente. 

 
Figura 16 – Corte e a separação da seção do reator 

 
 

 
Fonte: Demantelement des Sous-Marins et Gestion des Dechets, (2006) 

 
As seções de vante e de ré do SN são reposicionadas por meio de um sistema 

de andadores hidráulicos e depois ligadas por soldagem (DIRECTION GENERALE DE 

L'ARMEMENT, 2015). O conjunto é recolocado na água por meio de um elevador de 

navios (shiplift) e o casco é mantido em armazenamento provisório flutuando, atracado 

ao cais em Cherbourg, como mostrado na Figura 12. 

O Desmantelamento de nível II dura de dez a quatorze meses, conforme o 

estado radiológico do submarino, e termina com o corte da seção do reator 
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(MINISTERE DE LA DEFENSE, 2006).  Nos cinco SSBN da classe Redoutable em 

processo de descomissionamento, a união das seções de vante e ré e a preparação 

do submarino para o armazenamento provisório flutuando foi feita pela DCNS.  

 

Desmantelamento de nível III – LIBERAÇÃO TOTAL E INCONDICIONAL da 

seção do reator (Libération totale et inconditionnelle) - No nível III todos os materiais e 

equipamentos nucleares serão retirados e inteiramente cortados no sitio dentro de 

uma infraestrutura específica que permita o desmantelamento completo da seção do 

reator. Os materiais cortados serão então separados e reciclados ou embalados como 

rejeitos, segundo as normas da ANDRA (DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT, 

2015). Concluído o corte e a embalagem, nenhum controle, monitoração ou restrição 

serão necessários (MINISTERE DE LA DEFENSE, 2006).  Por ora, nenhuma seção de 

reator foi submetida ao desmantelamento de nível III. 

 

3.3.3 Desmantelamento do casco (etapa de desconstrução) 

 

O casco, livre de restrições de segurança nuclear, é recolocado na água e 

rebocado para o cais de espera, onde permanecerá flutuando até o início da etapa de 

desconstrução (desmantelamento e reciclagem do casco). Nos próximos 20 anos a 

MNF planeja desmantelar (déconstruction) cinco SSBN da classe Redoutable e seis 

SSN da classe Rubis. 

A desconstrução desses cascos, não precisa ser controlada radiologicamente, 

embora ainda apresente risco de contaminação ambiental devido aos rejeitos tóxicos 

existentes nos SN. 

A desconstrução será iniciada após autorização dos órgãos ambientais 

franceses. Até lá os cascos são objeto de estudos anuais, que levam em consideração 

o tratamento dos materiais perigosos e o respeito ao meio ambiente. A desconstrução 

exige ferramentas específicas e de grandes superfícies de trabalho, pois cada casco 

possui mais de 100 metros de comprimento, cerca de 10 metros de diâmetro e um 

deslocamento de cerca de 6000 ton. 

 

3.4 ARMAZENAMENTO DE LONGA DURAÇÃO DA SEÇÃO DO REATOR  

 

Após o corte, que é realizado durante o desmantelamento de nível III, a seção 

do reator, com cerca de 700 ton (MINISTERE DE LA DEFENSE, 2006), é transportada 
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sobre uma plataforma puxada por três unidades hidráulicas até o seu local de 

armazenamento em Homet, como mostrado na Figura 17. 

 
Figura 17 – Transporte da seção do reator em Cherbourg 

 

 
Fonte: Demantelement des Sous-Marins et Gestion des Dechets, (2006) 

 

 
A seção do reator é mantida protegida de intempéries por uma 

instalação construída sobre uma placa sísmica em Homet. Um sistema de 

ventilação permite efetuar uma penetração anual para verificar a evolução dos 

materiais no tempo e garantir condições adequadas de armazenamento 

(DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT, 2015). A Figura 18 apresenta a 

instalação de armazenamento e a seção do reator no seu interior com o 

sistema de ventilação. 
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Figura 18 – Instalação de armazenamento da seção do reator e seu 
sistema de ventilação 

 

 
Fonte: Demantelement des Sous-Marins et Gestion des Dechets, (2006) 

 

 
A seção do reator é preparada para ser armazenada por algumas dezenas de 

anos para permitir que, devido ao decaimento natural, as tarefas de nível III possam 

ser realizadas dentro das melhores condições de radioproteção e custo. A primeira 

seção de reator, a do Le Redoutable, está armazenada há vinte e quatro anos. 

A seção do reator é armazenada na superfície, pela ANDRA nas instalações da 

DNC Cherbourg por 15 a 20 anos (KOPTE, 1997). Depois desse período de 

armazenagem provisória, os equipamentos componentes do circuito primário podem 

ser desmantelados e acondicionados em embalagens menores. Isto é necessário 

porque a França não dispõe de um local de armazenamento de longo prazo capaz de 

receber a seção do reator (KOPTE, 1997). 

 

3.5 GESTÃO DO COMBUSTÍVEL IRRADIADO 

 

A estratégia de gestão do combustível irradiado francês é dividida em duas 

fases de armazenamento provisório.  

Primeira Fase - os elementos combustíveis são armazenados em uma piscina, 

por 5 a 20 anos, até que o decaimento natural dos radioisótopos contidos no 

combustível permita o armazenamento a seco desses elementos; e  

Segunda Fase - os elementos combustíveis são armazenados a seco por um 

período de 10 a 50 anos antes de serem encaminhados para reprocessamento ou 

armazenamento definitivo pela ANDRA. 
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O principal desafio da primeira fase está na disponibilização da capacidade 

adequada de armazenamento de combustível nas piscinas. A MNF estima que as 

piscinas, ora existentes em Cherbourg, devem atingir sua capacidade máxima na 

próxima década (KOPTE, 1997). No tocante à segunda fase, existe o projeto de 

construção de um depósito geológico para armazenamento do combustível (Centre 

Industriel de Stockage Géologique - CIGÉO). Apesar disto, nenhuma decisão foi 

tomada até agora quanto ao reprocessamento ou armazenamento definitivo dos 

elementos combustíveis (KOPTE, 1997). 
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CAPÍTULO 4 - DESCOMISSIONAMENTO DE SUBMARINOS NA RÚSSIA 

 

4.1 MARINHA SOVIÉTICA / RUSSA 

 
No início da década de 1960 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) começou a construir uma moderna frota para se contrapor aos Estados 

Unidos da América (EUA). Desde então, foram construídos 258 submarinos 

nucleares36, quase metade dos 518 SN já construídos. A Tabela 2 apresenta a 

evolução do número de SN construídos ao longo do tempo. 

Pouco antes, em 1959, a Marinha Soviética (RKKF) comissionou o K-3 

Leninsky Komsomol, seu primeiro SN. Em 1988, vinte e nove anos mais tarde o K-3 foi 

descomissionado, tornando-se um navio-museu na base naval de Zapadnaya Litsa. 

Em 1991, o fim da Guerra Fria e uma severa crise financeira levaram ao 

colapso da URSS e ao surgimento da Federação Russa37 (Rússia). As restrições 

financeiras impostas ao orçamento naval, que se seguiram, aliadas aos diversos 

tratados de desarmamento e ao envelhecimento dos seus navios fizeram que a maior 

flotilha de SN do mundo fosse reduzida de 181 para 33 SN. A Tabela 16, apresentada 

ao final do capítulo, traz mais detalhes sobre os SN russos operacionais e 

desativados. 

A Marinha da Federação Russa (marinha russa)38 è a herdeira da grande 

maioria dos meios navais da extinta marinha soviética e dos problemas a eles 

associados (descomissionamento e gestão do combustível usado e rejeitos). Ela é 

operacionalmente dividida em Frota do Norte, Frota do Pacífico, Frota do Mar Negro, 

Frota do Báltico, e a Flotilha do Mar Cáspio, mas apenas as Frotas do Norte e do 

Pacífico ainda operam SN.  

A Frota do Norte, que abriga dois terços dos meios navais russos com 

propulsão nuclear, é a maior e mais importante das frotas russas por causa da sua 

localização estratégica. Ela concentra a maioria dos problemas relacionados ao 

descomissionamento de SN e ao gerenciamento de rejeitos radioativos. 

                                                           
36 A URSS/Rússia construiu, pelo menos, 272 meios navais com propulsão nuclear, sendo 258 SN (94 
SSBN - submarinos lançadores de mísseis balísticos, 67 SSGN - submarinos lançadores de mísseis de 
cruzeiro, 92 SSN - submarinos de ataque e 5 submarinos de pesquisa), 5 navios de guerra e 9 quebra-
gelos, alimentados por 478 reatores. 
37 A federação russa, constituída em 1991, é formada por 21 repúblicas. A Rússia é a república mais 
importante da federação. 
38 Marinha da Federação Russa (VMF) - Военно-морской Флот Российской Федерации (ВМФ России), 
foi criada em janeiro de 1992 e sucedeu a Marinha dos Estados Independentes Russos (1991 -1992), que 
surgiu com a dissolução da marinha soviética em dezembro de 1991. 
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Os 21 SN da Frota do Norte operam a partir de cinco bases navais (Zapadnaya 

Litsa, Vidyayevo, Gadzhievo, Severrnorsk e Gremikha) e são apoiados por seis 

estaleiros (Nerpa, Safonovo, Sevmorput, Shkval, Sevmash e Zvezdochka), na 

península de Kola. 

Os 12 SN da Frota do Pacífico operam a partir de 4 bases navais 

(Petropavlovsk, Kamchatskiy, Magadan, e Sovetskaya Gavan) e são apoiados por dois 

estaleiros principais (Zvezda e Gornyak). A Figura 19 apresenta a localização das 

principais bases e estaleiros nucleares russos. 

 
Figura 19 - Localização das principais bases e estaleiros nucleares russos. 

 

Estaleiro Shkval

Est. Zvezdochka

Est. Sevmorput

Est. Sevmash

Est. Safonovo

Estaleiro Nerpa

Base Naval de Zapadnaya Litsa

BN de Gremikha
BN de Vidyayevo
BN de Severomorsk

Base Naval de Gadzhievo

Est. Zvezda

Base Naval de Magadan

BN de Petropavlovsk

BN de Kamchatskiy

BN de 

Sovetskaya

Gavan

Est. Gornyak

Legendas:

Estaleiros (Est)

Base naval (BN)

 
 
Ambas as frotas possuem SN operacionais e desativados atracados ao cais. 

Como regra, os SN desativados, com e sem combustível, são mantidos nas bases de 

onde eles estavam operando (HØIBRÅTEN et al., 2007).  

 

4.2 SUBMARINOS NUCLEARES RUSSOS 

 

Os SN russos diferem dos das outras nações em diversos pontos devido às 

diferentes tecnologias adotadas. Entre as principais diferenças destacam-se: 
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a. Emprego de dois reatores na maioria dos seus SN39; 

 

b. Operação prolongada de reatores rápidos resfriados a metal líquido 

(LMR); 

c. Emprego de múltiplos cascos resistentes acomodados sob uma única 

carenagem hidrodinâmica40; e 

 

d. Construção de SN com casco de titânio. 

 

Os SN russos foram equipados com reatores de características e combustíveis 

distintos. Os núcleos têm entre 248 e 252 elementos combustíveis, dependendo da 

classe e da geração do reator. Cada elemento de combustível contém dezenas de 

hastes de combustível, cuja geometria varia das varetas tradicionais a hastes planas, 

usadas nos reatores de gerações mais recentes (BUKHARIN e HANDLER, 1995). O 

Apêndice D apresenta mais detalhes sobre as diferentes geometrias do combustível 

utilizado nos reatores de propulsão.  

A maior parte dos reatores PWR emprega combustível do tipo CERMET 

(combustível de dispersão em liga de urânio-alumínio) com revestimento de aço ou de 

zircônio (BUKHARIN e HANDLER, 1995). O Apêndice C apresenta mais detalhes 

sobre os diferentes tipos de combustível utilizado nos reatores de propulsão. 

O enriquecimento do combustível russo variou de LEW a HEW. Nos reatores 

da primeira e segunda gerações o enriquecimento costumava ser pouco abaixo de 

21%. Nos reatores de terceira e quarta gerações o enriquecimento aumentou para 43-

45%. Nos reatores experimentais, dos quais pouco se sabe, o enriquecimento é 

superior a 90% (BUKHARIN e HANDLER, 1995). A Tabela 16 relaciona a dotação de 

reatores por classe de SN e a estimativa de enriquecimento dos seus núcleos, 

conforme considerados no relatório Bellona 2.96 de 1997 (NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 

1997). 

Os SN russos costumam ser tratados pelos seus códigos de designação da 

OTAN (NATO Reporting Names), Alfa, November, Typhoon, etc. Estes códigos são 

nomes, de fácil compreensão pelas tropas, usados para designar os equipamentos 

militares da URSS/Rússia, outros países do Pacto de Varsóvia e China. 

                                                           
39 Apenas 65 SN russos foram equipados com um único reator (MAERLI, 2001). 
40 O conceito de construção com cascos múltiplos difere do de casco duplo, ambos adotados na Rússia. 
A construção com cascos múltiplos, empregada nos SSBN da classe Typhoon, corresponde ao uso de 
vários cascos resistentes que se interligam dentro de uma única estrutura hidrodinâmica. A construção 
com casco duplo, empregada nos SN das primeiras gerações, corresponde ao uso de um casco resistente 
dentro do outro. O casco extreno, menos resistente, tem a função de amortecer o feito de uma arma 
submarina, aumentando a chance de sobrevivência do SN. 
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As principais características das quatro gerações de SN russos são 

apresentadas a seguir para permitir um melhor entendimento das suas diferenças e a 

eventual comparação com os SN das demais nações. A Tabela 16 apresenta a divisão 

desses SN por gerações e classes. 

 

4.2.1 Submarinos nucleares de primeira geração 

 

Todos os SN de primeira geração (ver Tabela 16) estão desativados e 

possuem casco duplo. A reserva de flutuabilidade é de cerca de 20-35% do 

deslocamento submerso, muito superior aos 10-15% dos SN ocidentais, aumentando 

as chances de sobrevivência desses submarinos. A superfície externa do casco 

externo é coberta por um revestimento de borracha para a proteção acústica. 

A planta nuclear consiste de dois reatores PWR tipo VM-A de 70 MWt. Os 

reatores são posicionados no meio do submarino, um atrás do outro, num 

compartimento hermético e impermeável no interior da seção do reator. Reatores, 

geradores de vapor, bombas e todos os equipamentos do circuito primário estão 

rodeados por uma blindagem biológica, que consiste de tanques de água e paredes de 

chumbo (HØIBRÅTEN et al., 2007). Um núcleo típico de primeira geração contém 

aproximadamente 50 kg U235 (BUKHARIN e HANDLER, 1995). 

Em 1952 a URSS desenvolveu um reator resfriado chumbo-bismuto (LMR), 

que foi instalado no 196841.  Os russos testaram diversos LMR, resfriados a chumbo-

bismuto e com combustível metálico (ligas HEU-Berílio), mas seu uso nos SN da 

classe Alfa foi abandonado devido à dificuldade de manutenção, ao elevado número 

de acidentes com LMR e, principalmente, aos avanços obtidos no projeto de reatores 

PWR para propulsão (BUKHARIN e HANDLER, 1995). 

 

4.2.2   Submarinos nucleares de segunda geração 

 

Os SN de segunda geração (ver Tabela 16), que estão desativados em sua 

quase totalidade, também têm casco duplo. O casco exterior possui revestimento de 

borracha para a proteção acústica e o casco interno possui isolamento acústico, 

melhorando a discrição do SN. As plantas de propulsão de segunda geração possuem 

                                                           
41 O K-27 foi o único submarino do tipo (Projeto 645) na marinha soviética. Ele foi, em essência, um SN 

da classe november, com o casco modificado, equipado com um par de reatores nucleares 
experimentais VT-1 (LMR resfriados com chumbo-bismuto). 
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um ou dois reatores PWR tipo VM-4, com uma potência térmica de 90 MWt. Apesar da 

diferença de potência térmica, as instalações de segunda geração possuem o mesmo 

design (HØIBRÅTEN et al., 2007). 

 

4.2.3   Submarinos nucleares de terceira geração 

 

A terceira geração de submarinos é substancialmente melhor em tecnologia de 

reatores, eletrônica embarcada e equipamentos de segurança. O grande salto em 

relação às gerações anteriores de submarinos é o baixo nível de ruido emitido. Sua 

propulsão é mais silenciosa e seus cascos receberam revestimento anecóico 

(NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 1997). Alguns SN de terceira geração possuiam cascos 

de titânio e reatores LMR OK-550 e MB-40A resfriado a chumbo-bismuto de 155 MWt. 

Os núcleos de terceira geração tem três zonas de enriquecimento diferentes que 

variam do anel interno, com cerca de 21%, ao anel externo com 43-45% (HØIBRÅTEN 

et al., 2007). Esta geração ficou especialmente famosa pelos SSBN classe Typhoon e 

os SSN classe Alfa. 

Os SSBN classe Typhoon foram projetados para assegurar uma capacidade 

massiva de retaliação. Eles são os maiores SN construídos e transportam 200 ogivas 

nucleares cada (NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 1997). 

Os SSN classe Alfa foram projetados para desenvolverem grandes velocidades 

(41 nós) a grandes profundidades (próximas de 1000 m). Eles eram menores e mais 

manobráveis que os seus predecessores. Embora fossem ruidosos, os classe Alfa 

eram mais rápidos que a maioria dos torpedos e poderiam se evadir deles (NILSEN; 

KUDRIK; NIKITIN, 1997). Na década de 1970, eles foram apelidados de submarinos 

de ouro devido ao seu elevado custo de construção.  

O primeiro SN classe Alfa foi descomissionado em 1974, devido a trincas no 

casco de titânio. Os demais foram descomissionados antes de 1996 devido a 

acidentes e a dificuldade de manutenção dos seus reatores. Alguns de seus núcleos 

se solidificaram imobilizando os elementos combustíveis e inviabilizando o 

descarregamento dos núcleos. A CEA, francesa, projetou e doou ferramentas 

especiais para o corte dos cascos no dique de Gremikha. 
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4.2.4 Submarinos nucleares de quarta geração 

Os SN de quarta geração são ainda mais silenciosos que os de terceira 

geração. Especialistas americanos os consideram os mais modernos SN do mundo 

(NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 1997). Estes submarinos são dotados de casco duplo e 

possuem um único reator PWR OK-650 b de 190 MWt. O enriquecimento do 

combustível varia de 21 a 45%, sugerindo que existam anéis semelhantes aos dos 

reatores de terceira geração. Atualmente existe pouca informação disponível sobre os 

SSBN da classe Severodvinsk e os SSN da classe Borei. 

 

4.3 CARÊNCIA DE RECURSOS E A DESATIVAÇÃO DE SN 

 

Durante a primeira metade da década de 1990 a carência de recursos obrigou 

a marinha a desativar prematuramente os SN mais velhos (cerca de 140 SN) e a se 

concentrar em manter operacionais apenas os mais modernos (MAERLI, 2001). Os 

diversos tratados de desarmamento fizeram com que uma segunda leva de SN se 

juntasse aos primeiros, aumentando o número de SN desativados armazenados nos 

estaleiros e bases navais para níveis muito acima da capacidade russa de 

descomissioná-los (BUKHARIN e HANDLER, 1995). 

As três principais razões para o grande número de SN russos a serem 

descomissionados são (SNELL, 2008): 

 

1. Tratados internacionais de desarmamento que exigem a redução do 

número de submarinos e de ogivas nucleares estratégicas; 

2. Redução do orçamento militar russo ao final da Guerra Fria; e 

3. Término da vida útil (operacional) do SN ou a ocorrência de acidentes 

severos. 

 

A ausência de uma política de estado, continuada, para tratar do 

descomissionamento de SN, contribuiu para o agravamento da situação e resultou em 

(BUKHARIN e HANDLER, 1995): 

 

1. Indisponibilidade de instalações industriais para desmantelar SN; 

2. Falta de navios de apoio para a retirada do combustível irradiado dos 

SN; 



74 
 

3. Limitada capacidade de remoção do SNF dos navios de apoio, de 

transporte do combustível irradiado para instalações de armazenamento 

e de reprocessamento de combustíveis; e 

4. Capacidade insuficiente de armazenamento de rejeitos e SNF. 

 

A incapacidade da marinha russa de remover o combustível, processar os 

rejeitos e desmantelar esta quantidade de submarinos a forçou a adotar práticas 

alternativas, como: protelar o fim do descarte deliberado de rejeitos radioativos, 

reatores e SN no mar (sea dumping); e após 1993, quando isto não foi mais aceitável, 

armazenar SN e seções de reator flutuando por longos períodos (LtWbS) (BROOKS, 

1991).  

A falta de manutenção adequada para esses SN e seções aumenta o risco de 

ocorrência de acidentes nucleares e de contaminação radiológica. Alguns desses SN e 

seções ainda estão com seus núcleos carregados após mais de 25 anos em LtWbS 

(SARKISOV e Du CLOS, 1999). Estima-se que existam entre 60 e 70 toneladas de 

combustível HEU nos reatores dos submarinos e navios desativados (MOLTZ, 1993).  

A Figura 20 ilustra o estado de conservação de desses SN. 

 
Figura 20 – SN com núcleos acidentados em LtWbS na Baia de Razboynik. 

 

 
Fonte: Kovalenko (2007). 

 
Os longos períodos de espera para a remoção do combustível dos SN em 

LtWbS e uma sucessão de vazamentos de material radioativo já contaminaram 

diversos sítios na Rússia, fazendo com que o descomissionamento de SN russos 
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deixasse de ser um problema da Rússia e se tornasse um problema internacional. A 

Noruega e o Japão, preocupados com o risco de contaminação das suas águas têm 

custeado a construção de novas instalações de reprocessamento de rejeitos na 

Rússia. Os EUA, que estão mais preocupados com o desvio de material radioativo 

para uso em artefatos nucleares ou bombas sujas, estão financiando o 

descomissionamento de SN russos (NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 2006). 

 

4.4 DESCOMISSIONAMENTO DOS SN RUSSOS 

 

O processo de descomissionamento adotado pela marinha russa é percebido, 

pelo autor, como um caso particular, que traz lições importantes para o estudo devido 

às limitações financeiras, aos erros cometidos no passado, à falta de planejamento e à 

reconhecida existência de cinco SN com núcleos avariados (acidentes severos), cujo 

combustível não pode ser removido de forma convencional (NILSEN; KUDRIK; 

NIKITIN, 2006). 

Em 1968, foi desativado o primeiro SN russo. A desativação do K-27 e seu 

descarte no Mar de Kara em 1982, com o núcleo carregado, se deveu a um acidente 

severo (LOCA com liberação de produtos de fissão no metal líquido), que resultou na 

morte de seis tripulantes por exposição à radiação gama. 

As diversas fontes consultadas apresentam dados contraditórios quanto ao 

número de SN em descomissionamento e a condição de carregamento de seus 

núcleos (com combustível ou não). A marinha russa possui 215 SN desativados, dos 

quais apenas um terço foi totalmente desmantelado (76 SN). A Tabela 15, que 

sintetiza os dados disponíveis sobre esses SN foi elaborada com o uso de 

informações disponíveis em (KOPTE, 1997; KOTENKO, 2014; MOLTZ, 1993; 

PETROV, 2002). 

 
Tabela 15 – Condição estimada dos submarinos russos desativados 

 
 Desativados Descomis-

sionados 
Desmantelados LtWbS Com 

combustível 

SN 215 184 76  107 52 

Seções - - - 71 - 

Reatores - - - - 102 
Fontes: Tabela 16 e (KOTENKO, 2014) 

 
O processo de descomissionamento de SN soviéticos foi estabelecido por 

decreto em 1986 (RF No.644-47), mas por razões diversas e pela falta de recursos 
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pouco avançou até o início do auxílio estrangeiro. Neste período, o 

descomissionamento normalmente se limitava a (NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 1997): 

 Corte e desmantelamento da seção dos tubos lançadores de mísseis 

dos SSBN; e 

 Preparação do SN, com a seção do reator, para LtWbS. As seções de 

vante e de ré dos SSBN são unidas para que seja recuperada a 

flutuabilidade. 

 

Em 1996 o programa cooperativo de redução de ameaças (CTR) começou a 

fornecer recursos e equipamentos para desmantelamento de submarinos (inicialmente 

só para os SSBN). Entre os equipamentos fornecidos destacam-se máquinas de corte, 

tesouras e guilhotinas hidráulicas para o corte do casco, além de trituradoras de cabos 

(NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 1997).  De 2003 a 2013, as nações do G8 investiram 20 

bilhões de dólares no desmantelamento de SN, na construção da infraestrutura de 

apoio e na descontaminação desses sítios (DIGGES, 2014). 

Atualmente, graças ao provisionamento de recursos estrangeiros e a 

recuperação/construção das instalações necessárias, o processo de 

descomissionamento russo tem sido realizado em sua integra. A dificuldade de 

gerenciar a grande quantidade de combustível armazenado nas bases, estaleiros e 

navios de apoio é o maior gargalo do processo (BUKHARIN e HANDLER, 1995). 

O processo de descomissionamento de SN russo é composto pelas seguintes 

etapas (NILSEN; KUDRIK; NIKITIN, 1997): 

 

1. Preparação do sub para o desmantelamento; 

2. Remoção do combustível irradiado; 

3. Colocação do SN na carreira do estaleiro; 

4. Corte e desmantelamento da seção dos tubos lançadores de mísseis; 

5. Corte da unidade de três seções; 

6. Preparação da unidade de três seções para armazenamento temporário 

(LtWbS); 

7. Remoção e desmontagem de equipamentos, instrumentos, tubulações, 

cabos elétricos; 

8. Corte do casco em seções pesadas; 

9. Corte das seções pesadas para reciclagem do metal; 

10. Reciclagem de cabos elétricos; 

11. Colocação na água; 
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12. Teste e aceitação da unidade de três seções e seu transporte para o 

local de armazenamento temporário; 

13.  Remoção, armazenamento, processamento de LRW e SRW; 

14.  Armazenamento provisório do combustível usado, transporte em 

vagões de trem especiais e sua entrega na unidade de 

reprocessamento Mayak42. 

 

A Figura 21 ilustra o processo do desmantelamento de SN russos. 

 
Figura 21 - Diagrama de processo do desmantelamento de SN no estaleiro 

Zvezdochka. 
 

 
Fonte: Kalistratov. (2011) 

 
O processo da desativação até o desmantelamento dos SN envolve a atuação 

coordenada de diversos órgãos, como se segue: 

 A marinha é responsável pela desativação e desmantelamento dos SN, 

pela gestão do combustível (até a sua entrega para a Rosatom) e 

gestão dos rejeitos radioativos nas bases navais (BUKHARIN e 

HANDLER, 1995); 

 O diretório do comitê estatal da indústria de defesa (DSCDI) responde 

pelo desmantelamento de SN nos estaleiros, que, em teoria, são 

custeados pela marinha; 

                                                           
42 Complexo químico de Mayak em Ozersk, na Sibéria a cerca de 3000 km de Murmansk. Ele também é 
conhecido como helyabinsk-65 (KOPTE, 1997). 
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 A Rosatom faz o gerenciamento dos rejeitos radioativos, fornece 

equipamentos e serviços na área nuclear além de transportar e dispor 

do combustível irradiado; 

 A agência nuclear da federação russa (Gosatomnadzor) fornece 

supervisão regulatória para garantir a segurança nuclear das 

operações; e 

 O Ministério da Proteção da Natureza, responsável pela segurança 

ambiental, monitora e previne a poluição ambiental (BUKHARIN e 

HANDLER, 1995). 

 

A Rosatom Energia Nuclear é uma empresa estatal, criada em 2007, que 

surgiu da reformulação da Agência Atômica da Federação Russa (também designada 

Rosatom) (2004 – 2007). Esta agência sucedeu ao Ministério da Energia Atómica da 

Federação Russa (MINATOM) (1992 a 2004) e ao Ministério de Engenharia Nuclear e 

Indústria da URSS. Ela é o Órgão executivo para energia nuclear da Federação 

Russa. 

Uma parcela significativa dos SN russos desativados está distribuída pelas 

bases navais e estaleiros em armazenamento flutuando (LtWbS) em uma de duas 

maneiras diferentes (HØIBRÅTEN et al., 2007): 

 

1. Submarinos em armazenamento flutuando com a seção do reator. Nos 

SSBN, a seção dos tubos lançadores de ICBM é cortada e separada do 

casco, conforme previsto no START, e as seções de vante e de ré são 

novamente soldadas. O restante do SN é colocado ao cais flutuando em 

LtWbS; e 

 

2. O casco é cortado para a preparação das unidades de três seções 

(seção do reator acrescida das seções adjacentes avante e a ré). Em 

seguida, a unidade de três seções é armazenada flutuando em LtWbS e 

o restante do casco é desmantelado. 

 

O descomissionamento de um SSBN da classe Yankee43, considerando a 

remoção do combustível, a preparação da unidade de três seções e o 

desmantelamento total do casco, custa cerca 31,5 milhões de dólares e consome uma 

                                                           
43 Os SSBN da classe Yankee possuem casco duplo de aço inox austenítico amagnético e dois reatores 
PWR OK-700 ou VM-4 de 90 MWt cada. 
 



79 
 

força de trabalho de 630.000 homens-hora, (KOPTE, 1997). Neste processo devem 

ser gerados cerca de 1000 m3 de rejeitos radioativos líquidos, sendo 200 m3 da seção 

do reator (descritos no item 4.4.1) e 800 m3 de diversos processos de limpeza 

realizados durante o desmantelamento (KOTENKO, 2014). 

 

4.4.1 Remoção do combustível nuclear (defuelling) 

 

A marinha soviética desenvolveu um processo de remoção do combustível 

nuclear dos SN, sem docá-los. Neste processo, navios de apoio atracam a 

contrabordo (lado a lado) dos SN e removem o combustível usado, colocam novo 

combustível e armazenam o usado até que este seja transferido por via ferroviária 

para a unidade de reprocessamento (KOPTE, 1997). 

O processo de remoção do combustível compreende as seguintes atividades: 

 

 Preparação do SN e dos reatores para a remoção do combustível; 

 Remoção do combustível dentro de canisters (TUK-11 ou TUK-12); 

 Embarque e armazenamento dos canisters em navios de apoio técnico; 

 Armazenamento dos canisters em contêineres TK-18 para transporte 

ferroviário; 

 Remoção dos contêineres e embarque nos vagões ferroviários TK-VG-

18; 

 Transporte ferroviário até o local de disposição final ou 

reprocessamento. 

 

Os elementos combustíveis são removidos dos núcleos dentro de canisters 

(TUK-11 e TUK-12) e colocados nos navios de apoio técnico. Os navios de apoio PM-

124 e classe Manila removem e armazenam o combustível, funcionando como um 

depósito intermediário. Os navios tanques nucleares classe Vala (TNT) removem e 

processam os rejeitos radioativos (BUKHARIN e HANDLER, 1995).   

A Figura 22 ilustra a sequência de remoção do combustível, seu transporte 

para os navios de apoio nos contêineres e o seu transporte ferroviário. 
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Figura 22 – Esquema de remoção de combustível em Zvezdochika 
 

 
Fonte: Kalistratov (2011) 

Legenda: 
NPS – Submarino nuclear (Nuclear Propulsion Submarine); 
PTB – Navio técnico de apoio (Private technical Boat); 
SNF – Combustível irradiado (Spent Nuclear Fuel); e  
TK-18 – Embalagem para transporte de elemento combustível. 

 
Nesses navios os canisters são colocados em contêineres TK-18, que 

comportam 49 elementos combustíveis. Posteriormente, os contêineres são 

transferidos para vagões ferroviários especiais TK-VG-18. Existem apenas quatro 

vagões em operação e cada um pode transportar três contêineres TK-18. Assim, um 

trem totalmente carregado pode transportar no máximo 588 elementos combustíveis, 

pouco mais que os dois núcleos de um SN típico44 (SNELL, 2008).  

Em 1996, as embalagens antigas que transportavam os canisters foram 

substituídas para atender às exigências da AIEA. As novas embalagens, contêineres 

TK-18, que são muito pesadas para os vagões antigos, interromperam o transporte do 

combustível para Mayak até que novas unidades ferroviárias fossem disponibilizadas 

(KOPTE, 1997). 

Após a remoção dos elementos combustíveis, cerca de 200 m3 de rejeitos 

radioativos líquidos são retirados do reator, sendo 20 m3 do circuito primário, 4 m3 dos 

filtros, e 170 m3 dos tanques de blindagem no compartimento do reator (SNELL, 2008). 

A descontaminação do circuito primário (flushing) produz cerca de 100 m3 adicionais 

de rejeitos líquidos com uma atividade de até 100 Ci/l (SNELL, 2008). A Figura 23, que 

apresenta a remoção do combustível (a céu aberto), mostra a embalagem usada para 

                                                           
44 Um SN típico com dois núcleos de reatores contendo entre 248 e 252 elementos combustíveis cada. 
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transferir os elementos combustíveis do SN para o navio de apoio e para o vagão 

ferroviário.  

 
Figura 23 – Remoção de elemento combustível de submarino. 

 

 
Fonte: Soviet Doomsday Submarine – Megastructures, BBC, 2008 

 
No período soviético, o combustível irradiado era transportado de trem para o 

complexo de Mayak e reprocessado. Atualmente as atividades de reprocessamento 

são erráticas e a planta Mayak não é capaz de atender a demanda, sendo necessária 

a construção de novos depósitos na região norte. Além disso, o transporte do 

combustível irradiado é demorado e caro devido às distâncias envolvidas (KOPTE, 

1997). 

A marinha russa, que não dispõe de instalações com capacidade para 

armazenar o combustível acumulado, tem utilizado navios civis para recolher o 

combustível dos seus navios de apoio, liberando-os para continuar retirando o 

combustível dos SN.  

A Rosatom desenvolveu um plano conceitual para a gestão dos resíduos 

radioativos e combustível irradiado até 2020. Eles serão armazenados em depósitos 

temporários e, no longo prazo, o combustível irradiado será reprocessado (MAERLI, 

2001). 

4.4.2 Submarinos em armazenamento flutuando (LtWbS) 

Conforme já citado, estima-se que existam 107 SSN45 em armazenamento 

flutuando com suas seções de reatores. Possivelmente 55 destes já tiveram seu 

                                                           
45 O autor acredita que todos os SSBN desativados já estão em processo de desmantelamento do casco. 
Ou seja, as seções dos tubos lançadores de ICBM foram desmanteladas, conforme preconizado pelo 
START, e as seções de reator estão em LtWbS (unidades de três seções). 
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combustível removido, restando 52 SN ainda com seus núcleos carregados 

(KOTENKO, 2014). A preparação para LtWbS envolve as seguintes operações 

(HØIBRÅTEN et al., 2007): 

 

a. Submarinos atracados ao cais: 

 Remoção do combustível nuclear; 

 Drenagem dos circuitos primário e secundário; 

 Monitoração radiológica; 

 Drenagem dos tanques de blindagem (proteção contra radiação); 

 Drenagem dos tanques de combustível e óleos, e limpeza destes 

com vapor; 

 Inativação de seções contaminadas; 

 Remoção de rejeitos radioativos; e 

 Monitoração radiológica final. 

 

b. Submarinos na carreira: 

 Remoção de equipamentos e desmantelamento da 

superestrutura; 

 Recuperação da estanqueidade do casco; e 

 Preparação para o reboque. 

 

Concluídos os serviços na carreira, o casco é lançado ao mar e rebocado para 

o local de armazenamento. Processos de desmantelamento mais completo também 

podem ser realizados na carreira, incluindo a remoção do compartimento do reator. 

Neste caso, são realizados os passos descritos no item “a” (Submarinos atracados ao 

cais) acrescidos de (HØIBRÅTEN et al., 2007): 

 

 Corte e preparação da unidade de três compartimentos; 

 Remoção de todos os equipamentos, tubulação e cabeamento do 

casco; 

 Corte do casco em grandes seções (tipicamente 30 toneladas) 

para transferência e desmantelamento em outro lugar. 

4.4.2.1 SN sem combustível em LtWbS 

 

Os SN sem combustível em LtWbS aguardam a remoção das suas seções de 

reatores para serem desmantelados. O processo de corte do casco e preparação das 
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unidades de três seções, que manterá as seções de reator em LtWbS, é apresentado 

no item 4.4.3.  

O período de permanência em LtWbS varia de acordo com o submarino 

(estado do casco e do reator). Existem SN em LtWbS por períodos de 25 a 30 anos 

(SARKISOV e Du CLOS, 1999). Os submarinos mais antigos (primeira geração) 

encontram-se em pior estado. Alguns desses cascos perderam sua integridade e 

possuem vazamentos nos tanques de lastro (entrada de água). A perda de 

flutuabilidade vem sendo compensada por flutuantes. Ar comprimido é constantemente 

bombeado nos compartimentos para mantê-los flutuando (BUKHARIN e HANDLER, 

1995). A Figura 24 apresenta um SN em LtWbS com o uso de flutuantes externos para 

aumentar sua reserva de flutuabilidade. 

 

 Figura 24 - SN em LtWbS com o uso de flutuantes externos 
 

 
Fonte: Diário de Náutica46 

 

Os principais eventos iniciadores associados aos acidentes com os SN em 

LtWbS são o naufrágio decorrente de alagamento e o incêndio ou explosão de seções 

e compartimentos de SN (SARKISOV e Du CLOS, 1999). Dois SN da Frota do 

Pacífico em LtWbS afundaram no cais. Um deles, sem combustível, afundou devido a 

um alagamento pela culatra do tubo de torpedo. O outro, com combustível, afundou 

devido a um alagamento devido a uma escotilha deixada aberta. Em ambos os SN, 

após serem reflutuados, verificou-se que as seções do reator estavam intactas 

(SARKISOV e Du CLOS, 1999).  

                                                           
46 Disponível em: <http://www.diariodenautica.com/la-problematica-de-deshacerse-de-los-submarinos-
nucleares-obsoletos/>. Acesso em: 25 abr. 2015. 
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4.4.2.2 SN com combustível em LtWbS 

 

Os SN com combustível encontram-se em estado geral semelhante ao dos SN 

sem combustível. Eles apresentam, além dos riscos já citados, aqueles relativos ao 

combustível nuclear. Inspeções frequentes são realizadas para minimizar os riscos 

(KOPTE, 1997). 

Os reatores dos SN com combustível estão desligados e securizados para 

aumentar a segurança. No presente estudo, o termo securizado refere-se ao estado 

final do reator após os adotados os seguintes procedimentos de segurança 

(SARKISOV e Du CLOS, 1999): 

 As barras de controle são totalmente inseridas; 

 Os mecanismos acionadores das barras de controle (MAB) são 

desconectados, as engrenagens são soldadas e são introduzidos 

batentes (limitadores de curso) para impedir a ejeção das barras; 

 Os cabos de alimentação dos motores acionadores dos MAB são 

desconectados e trechos de cerca de um metro são cortados para 

impedir que sejam religados; 

 O painel principal de controle da planta de propulsão nuclear é 

desconectado da fonte de energia; 

 A sala de controle do reator é bloqueada e selada. 

 

O resfriamento dos reatores securizados pode ser por circulação ativa ou 

passiva. Nos SN com circulação ativa, os reatores são resfriados e a alimentação das 

bombas de resfriamento do reator (RCP) é fornecida pela base ou estaleiro. Nos SN 

com circulação passiva, os cabos de alimentação dessas bombas são desconectados 

e trechos de cerca de um metro são cortados para impedir que sejam religadas 

(SARKISOV e Du CLOS, 1999). 

Alguns anos após o final da operação dos reatores PWR, a instalação de 

propulsão está totalmente fria e a quantidade de calor residual produzido não é mais 

suficiente para causar avarias nos elementos combustíveis. A partir deste momento já 

não é mais necessário bombear o líquido de arrefecimento ativamente e as bombas de 

resfriamento são desligadas. O calor residual produzido passa a ser removido de 

forma passiva, como ilustrado na Figura 25 (HØIBRÅTEN et al., 2007). 
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O estudo de impacto ambiental nas nações vizinhas realizado pela OTAN47 

concluiu que a probabilidade de ocorrer um acidente severo com derretimento do 

núcleo de um submarino é bastante remota. Na eventualidade deste acidente ocorrer, 

as suas consequências estarão limitadas ao submarino. O estudo demonstrou que não 

existe risco associado a este evento nos SN de primeira e segunda gerações. Nestes 

SN a ocorrência desse acidente está descartada por já se terem passados os três 

anos iniciais de LtWbS (SARKISOV e Du CLOS, 1999). Nos SN de terceira geração, 

onde a possibilidade de derretimento do núcleo não pode ser desconsiderada, é 

mantido o regime de circulação ativa para o resfriamento do núcleo (SARKISOV e Du 

CLOS, 1999). 

 
Figura 25 - Transferência de calor para o meio ambiente em uma seção de 

reator russo de segunda geração. 
 

 
Fonte: Khlopkin et al. (1997 apaud HØIBRÅTEN et al., 2007). 

Legenda: 
Qc – condução;  Qr – radiação. 

 
Estudos russos concluiram que o cenário mais provável é o de derretimento 

parcial do núcleo. O número de placas de combustível que derreteriam depende do 

calor residual produzido (i.e. do período de tempo entre o evento e o delisgamento 

final do reator). O estudo assume que o combustível derretido se concentraria no 

                                                           
47 Cross-Border Environmental Problems Emanating from Defence-Related Installations and Activities, 
NATO Report 204 (1995). 
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fundo do vaso de pressão e que o vaso de pressão seria capaz de conter o córium. É 

possível, mas extremamente improvável, que o córium atravesse o vaso de pressão. 

Neste caso, o córium seria resfriado e contido no tanque de blindagem, sem prejudicar 

a integridade do compartimento do reator e do casco. O combustível derretido liberaria 

produtos de fissão no vaso de pressão e tanque de blindagem. Eventualmente estes 

poderiam ser liberados no interior do compartimento do reator, mas não é esperada 

liberação para o ambiente (ELATOMTSEV, 1997). 

Em 1995, os departamentos envolvidos na manutenção desses SN decidiram 

estender de 10 para 30 anos o prazo de armazenamento seguro de combustível 

irradiado em um reator de SN em LtWbS (FILIPPOV, 1995 apud KOPTE, 1997). 

O congelamento do Mar Branco, em torno de Severodvinsk, e o acúmulo de 

gelo sobre as seções de reator dificultam a transferência de calor para o meio 

ambiente e são uma preocupação constante da Frota do Norte (HØIBRÅTEN et al., 

2007). 

 

4.4.3 Preparação das unidades de três seções e seu armazenamento flutuando 
(LtWbS) 

 

Conforme citado anteriormente, a unidade de três seções é formada pela seção 

do reator, sem combustível, acrescida das seções adjacentes a vante e a ré. Seu 

objetivo é permitir o armazenamento temporário flutuando da seção do reator (LtWbS), 

por cerca de 10 anos, até que ela seja retirada d’água e colocada em armazenamento 

a seco (livre das seções adjacentes) (SARKISOV e Du CLOS, 1999). As seções 

adjacentes têm a função de conferir a flutuabilidade necessária à seção do reator, que 

pesa cerca de 1200 toneladas (KOPTE, 1997).  

 

A preparação da unidade prevê (HØIBRÅTEN et al., 2007): 

 

 Remoção do combustível e demais rejeitos radioativos; 

 Desmantelamento da superestrutura e revestimentos; 

 Corte do casco e separação das três seções no dique ou carreira; 

 Remoção e desmantelamento de todos os equipamentos das seções 

adjacentes para redução do peso; 

 Fechamento de todas as penetrações do casco (escotilhas, drenos 

descargas, válvulas de casco, etc.); 
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 Recuperação da estanqueidade e instalação de anteparas resistentes, 

selando os compartimentos; 

 Preparação para o reboque. 

 

A Figura 26 apresenta um SSBN na carreira por ocasião do início da remoção 

dos tubos lançadores de mísseis balísticos. 

 

Figura 26 - SSBN classe Typhoon na carreira 

 

 
Fonte: Soviet Doomsday Submarine – Megastructures, BBC, 2008 

 

Após sua prontificação, a unidade de três seções é lançada ao mar e rebocada 

para o local de armazenamento, normalmente, em baías abrigadas no Norte e no 

extremo oriente (PETROV, 2002). O restante do casco é desmantelado.  

As unidades em LtWbS praticamente não requerem manutenção. As equipes 

de apoio realizam inspeções diárias nas unidades para verificar as condições de 

flutuabilidade e os pontos de amarração. Anualmente, uma equipe de mergulhadores 

inspeciona as partes molhadas do casco (SARKISOV e Du CLOS, 1999). 

A Figura 27 apresenta as duas unidades de três seções de um SSBN classe 

Typhoon ainda unidas na carreira. 
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Figura 27 - unidades de três seções de um SSBN classe Typhoon 

 

 
Fonte: Soviet Doomsday Submarine – Megastructures, BBC, 2008 

 

A Figura 28 apresenta a instalação de armazenamento temporário flutuando de 

unidades de três seções na Baia de Razboynik, em Primorsky. Esta unidade armazena 

34 unidades de três seções, uma unidade multisseção e dois submarinos com núcleos 

acidentados em LtWbS (MOLTZ, 1993).   

 
Figura 28 - Instalação de armazenamento temporário na Baia de Razboynik 

 

 
Fonte: Kovalenko (2007). 
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A marinha russa estima que com o auxílio estrangeiro recebido será possível 

retirar todas as unidades de LtWbS até 2024 (KOTENKO, 2014). A Figura 29 

apresenta a projeção de transferência das seções de reator do armazenamento 

flutuando para o armazenamento a seco. 

 
 

Figura 29 - Projeção de transferência das seções de reator do armazenamento 
flutuando para o armazenamento a seco. 

 
 

 
Fonte: RU3 pg 

 

 
Fonte: RU3 pg 

 
Fonte: Kotenko (2014). 

 

4.4.4 Desmantelamento dos submarinos russos 

 

As particularidades do processo de descomissionamento russo geraram um 

processo de desmantelamento distinto do praticado pelas marinhas americana e 

francesa. O processo russo é realizado em etapas, como se segue: 

 Desmantelamento da seção dos tubos lançadores de mísseis; 

 Desmantelamento do casco após a remoção da unidade de três seções; 

 Desmantelamento da unidade de três seções para o armazenamento a 

seco da seção do reator; e 

 Desmantelamento da seção do reator. 

 

O desmantelamento da seção dos tubos lançadores de mísseis não será 

analisado no presente estudo por não ter aplicabilidade para o desmantelamento de 

SN brasileiros. 
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No presente estudo o desmantelamento do casco se inicia após a preparação 

da unidade de três seções. A maioria dos SN espera entre 15 a 20 anos para ser 

desmantelado (DIAKOV; KOROBOV; MIASNIKOV, 2015). Esta é a operação 

tecnologicamente mais simples e com menor impacto radiológico, pois mais de 95% 

do material radioativo vem da seção do reator (SNELL, 2008).  

As seções de vante e de ré são cortadas em subseções, que são separadas, 

para permitir a remoção de equipamentos e materiais não ferrosos. No presente 

estudo não será considerado o desmantelamento dos SN com cascos de titânio por 

não ter aplicabilidade para o desmantelamento de SN brasileiros. 

O longo período de armazenamento flutuando fez com que a maioria dos 

equipamentos reaproveitáveis, que não puderam ser previamente removidos pelas 

escotilhas, tenham se tornado imprestáveis e obsoletos. A impossibilidade da sua 

reutilização os transformou em sucata destinada à reciclagem. 

As seções de vante e de ré separadas são apresentadas na Figura 30. 

 

Figura 30 – Desmantelamento do casco de SN russos 
 

 
Fonte: Kovalenko (2007). 

 

O desmantelamento de SN de cascos de aço gera cerca de 180 ton de metais 

não ferrosos que podem ser vendidos para reciclagem. Nesta etapa estima-se que 

sejam geradas: 60 ton de cobre, 100 ton de chumbo e 20 ton de alumínio (KOPTE, 

1997).  
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Removidos os equipamentos, materiais recicláveis e rejeitos não radioativos, 

as subseções são cortadas em pedaços menores de cerca de 30 ton e posteriormente 

retalhadas com tesouras e guilhotinas hidráulicas. O material restante é enviado para 

reciclagem. O custo médio dessa etapa de desmantelamento varia entre cerca de 4 a 

6 milhões de dólares48 (HØIBRÅTEN et al., 2007). 

A Figura 31 apresenta uma seção de reator russa cortada. O corte das 

unidades está condicionado à disponibilidade de recursos e instalações para o 

armazenamento da seção.  

 
Figura 31 – Seção de reator russo após o corte da unidade de três seções  

 

 
Fonte: Kovalenko (2007). 

                                                           
48 O custo estimado de 3 a 4 milhões de dólares em 1998 (HØIBRÅTEN et al. 2007) foi corrigido para 4,3 
a 5,8 milhões de dólares em 2015, considerando uma inflação acumulada no período de 44,9% e um 
índice de preço ao consumidor (Consumer Price Index - CPI) de 236.119 em 2015 e 163,009 em 1998 (US 
Bureau of Labor Statistics – BLS, 17 abr. 2015). Segundo a fórmula P2015 = (CPI2015 / CPI1998) x P1998, onde 
P2015 é o preço em 2015 e P1998 é o preço em 1998. 
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Diversos métodos de corte podem ser adotados para o corte das subseções 

(oxiacetilênicos, plasma, serras, tesouras, laser, etc.). Uma análise detalhada desses 

métodos é apresentada por (SARKISOV e Du CLOS, 1999). O presente estudo não irá 

considerar questões relativas aos métodos de corte devido à possibilidade de 

surgimento de novas tecnologias e/ou de alteração da base normativa brasileira por 

ocasião do descomissionamento do SN-BR. 

O desmantelamento da unidade de três seções consiste do corte da unidade 

para a separação da seção do reator e seu armazenamento a seco.  

Após o corte e separação da seção, são removidos o casco externo (nos 

submarinos com casco duplo) e demais estruturas não necessárias à contenção dos 

materiais ativados da seção do reator. A seção do reator limpa é encapsulada e 

armazenada por um período de 20 a 30 anos, ainda a ser definido. Diversos locais têm 

sido estudados para armazenamento dessas seções. Atualmente existem 54 seções 

de reator armazenadas no depósito de rejeitos radioativos da baia de Sayda49 

(PUBLIC  […], 2013). A Figura 32 apresenta algumas dessas seções. 

 

Figura 32 – Seções de reator armazenadas a seco nas instalações da baia de Sayda 

 

 
Fonte: Kovalenko (2007). 

                                                           
49 O depósito de rejeitos radioativos da baia de Sayda está localizado em uma pequena península entre 
Lesnaya e Yepachinsk, cerca de 6 km ao norte de Snezogorsk na península de Kola. Em 2005, a 
Alemanha investiu 940 milhões de dólares para a construção de instalação de tratamento de rejeitos 
nucleares em Sayda (PUBLIC […], 2013). 
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Em 1990, o Ministério da Defesa Russo aprovou o uso dos túneis50 próximos 

às bases navais no norte e no extremo oriente da federação para armazenar seções 

de reator por 70 a 100 anos. Após este período, os níveis de radiação seriam 

suficientemente baixos permitindo o desmantelamento das seções e a reciclagem dos 

materiais (BUKHARIN e HANDLER, 1995). A sua implantação tem se mostrado difícil 

devido à falta de recursos e às críticas de órgãos ambientais russos, em face da 

possibilidade de inundações nos túneis (KOPTE, 1997).   

O desmantelamento de seções de reator russas ainda não ocorreu. O volume 

estimado de material radioativo oriundo dessas seções é de cerca de 7% do volume 

do submarino (SNELL, 2008). 

.

                                                           
50 Túneis da Baia de Ara (Península de Kola) foram construídos para esconder SN, próximos às bases 
navais. Eles tém mais de 400 m de comprimento e são capazes de armazenar mais de 100 seções de 
reator (KOPTE, 1997). 
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Tabela 16 Dotação de reatores por classe de SN e enriquecimento do núcleo 

 

Meio Naval Reator Nuclear 

Observações 
Tipo Classe1 (Projeto)  Const Δ (ton) OPE DSA 

DSC/ 
DSM2 

Modelo QTD 
Enriq. 

(%) 
Pot. 

(MWt ) 

SN de primeira geração 

SSN November (627 A)  12 4380 0 11 11 
PWR, VM-
A 

2 21 70 
K-8 afundou em 1970 no 
Golfo de Biscaia 

SSBN Hotel (658)  8 5580 0 7 7 
PWR, VM-
A 

2 21 70 
K-19 sofreu LOCA em 
1961 com a morte 22 
tripulantes 

SSN Echo-I (659) 15 4999 0 15 15 
PWR, VM-
A 

2 21 70  

SSGN Echo-II (675) 30 5280 0 29 29 
PWR, VM-
A 

2 21 70 
K-116 sofreu um acidente 
severo (LOCA) em 1972. 

SUBTOTAL 65 - 0 63 63  130 - -  

SN de segunda geração 

SSBN Yankee I-II (667 A) 34 9300 0 33 33 
PWR, OK-
700, VM-4 

2 21 90 K-219 afundou em 1976 

SSBN 
Delta I-IV  
(667 B-BDRM) 

43 
10000 
18200 

11   
+ 6 

26 26 
PWR, OK-
700, VM-4-
2 

2 21 90 6 Delta IV em reserva 

SSGN Charlie-I (670 A) 11 4900 0 11 11 
PWR, OK-
350, VM-4 

1 21 90  

SSGN Charlie-II (670 M)  6 4900 0 6 6 
PWR, OK-
350, VM-4 

1 21 90  

SSN Victor I-II (671)  29 6085 0 29 29 
PWR, OK-
300, VM-4 

1 21 75 Desativados em 1996 
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SSN Victor III (671)  30 7000 4 26 NI 
PWR, OK-
300, VM-4 

2 21 75  

SUBTOTAL 153  
15  
+ 6 

132 105  260   6 Delta IV em reserva 

SN de terceira geração 

SSBN Typhoon (941)  6 2400 
1 

+2 
3 2 

PWR, OK-
650, W 

2 21 - 45 190 
TK-20 Severstal e TK-17 
Arkhangelsk estão em 
reserva 

SSGN Oscar I-II (949)  13 19400 8 5 2 
PWR, OK-
650 b 

2 21 - 45 190 

K-141 Kursk (Oscar II) - 
afundou no Mar de Barents 
em 12/08/2000, matando 
118 homens. 

SSN Sierra I-II (945)  4 8100 4 - - 
PWR, OK-
650 

1 21 - 45 190  

SUBTOTAL 23  
13 
+2 

8 4  42   2 Typhoon em reserva 

SN de quarta geração 

SSN Severodvinsk (971) 2 8600 2 - - 
PWR, OK-
650 b 

1 21 - 45 190 
K-561 Kazan será 
comissionado em 2016, 12 
planejados. 

SSBN Borei (955) 3 24000 3 - - 
PWR, OK-
650 b 

1 21 - 45 190 8 planejados 

SUBTOTAL 5  5 - -  5    

SN experimentais e de pesquisa 



96 
 

SSN Mike (685) 1 8000 0 1 1 
PWR, OK-
650 b-3 

1 21 - 45 190 

K-278 Komsomolets 
obteve o recorde de 
profundidade de SN (1020 
m), afundou no mar de 
Barents devido a incêndio 
em 7 de abril de 1989, 
matando 42. 

SSN November (645) 1 4380 0 1 1 
PWR, VM-
Ae 

2 45 190 
K-27 descartado no mar de 
Kara em 1982. 

SSGN November (645a) 1 4380 0 1 1 
PWR, VM-
Ae 

2 45 177  

SSN November (627a) 1 4380 0 1 1 LMR, VT-1 2 90 73  

SSBN Papa (661)  1 7000 0 1 1 
PWR, VM-5 
m 

2 NI 177 
K-222 foi SN mais veloz já 
construído (44,7 nós) 

SUBTOTAL 5  0 5 5  9    

SN com reatores de metal líquido (LMR) 

SSGN Alfa (705) 7 3200 0 7 7 
LMR, OK-
550, MB-40 
A 

1 90 155  

TOTAL DE SN 258  33 215 184  453    

Navios de superfície 

CGN Kirov (1144) 4 28000 2 2 1 
PWR, OK-
900 KN-3 

2 ASD 300 Cruzador 

 Kapusta (1941) 1 32800 0 1 1 
PWR, OK-
900 VM16 

2 55 - 90 171 

Navio de comando e 
controle (desativado em 
2001 devido ao alto custo 
de operação) 

SUBTOTAL 5  2 3 2  10    
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Navios quebra-gelo 

 Lenin (92M) 1 16000 0 1 1 
PWR, OK-
900 VM16 

2 55 - 90 171 

Em 1970 sua planta (3 
reatores OK-150 de 90 
MW) foi substituída devido 
a um LOCA com derreti-
mento de núcleo em 1965. 
Transformado em navio-
museu em 1989. 

 Arktika (1052) 5 23500 2 3 1 KLT-40 2 33-40 135  

 Taymyr (10580) 2 21100 2 - - KLT-40M 1 90 171 Quebra-gelo fluvial 

 Sevmorput 1 61800 0 1 1 KLT-40 1 33-40 135 
Navio porta contêineres 
com proa de quebra-gelo 

SUBTOTAL 9 - 4 5 3 - 15 - - - 

TOTAL DE NAVIOS 14 - 6 8 5 - 25 - - - 

TOTAL 272 - 39 223 189 - 478 - - - 

Fonte: Bellona Foundation Report nr 2:96 e Jane´s Fighting Ships 2012-2013 
Legendas: 
Const. - quantidade total de meios navais construídos; 
Δ - deslocamento pesado (submerso) em toneladas; 
OPE - quantidade de meios navais operacionais (em serviço ativo); 
DSA - quantidade de meios navais desativados; 
DSC/DSM - quantidade de meios navais descomissionados ou em processo de descomissionamento; 
Enriq. - grau presumido de enriquecimento (% de U235);  
NI – Não informado; e 
Pot. - potência térmica do reator (MWt). 
QTD - quantidade de reatores nucleares por meio naval. 
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CAPÍTULO 5 - DESCOMISSIONAMENTO DE SUBMARINOS NO REINO UNIDO 

 

5.1 ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE SUBMARINOS NUCLEARES 
FLUTUANDO NO REINO UNIDO. 

 
Em 1963 o Reino Unido (RU) colocou em operação o seu primeiro SN, o HMS 

Dreadnought, que foi equipado com um reator americano. Três anos mais tarde foi 

construído o HMS Valiant, uma evolução do anterior, e primeiro SN totalmente 

britânico. Em 1980, após dezessete anos de operação, o HMS Dreadnought foi 

retirado do serviço ativo (desativado). 

Atualmente, a Marinha Britânica (RN) possui 19 SN desativados e quatro 

outros com previsão de desativação nos próximos oito anos. Os submarinos 

desativados estão armazenados de forma provisória, flutuando, nos estaleiros de 

Devonport e Rosyth. Nenhum SN britânico foi descomissionado até o momento. A 

Figura 33 apresenta estes SN. 

 
Figura 33 – Submarino em armazenamento provisório, flutuando, no estaleiro 

de Devonport, 2011. 

 

 
Fonte: Submarine Dismantling Project, Submarine Dismantling Consultation, MoD (2011). 
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O estaleiro de Devonport (DRDL) está localizado no oeste da cidade de 

Plymouth, em Devon, Inglaterra. Ele se integra ao complexo da Base Naval de 

Devonport (HMNB Devonport), a maior base naval na Europa Ocidental e é a única 

instalação da RN autorizada a realizar a manutenção, a recarga dos reatores e a 

remoção dos rejeitos radioativos oriundos da operação dos SN (BALL, 2014)51. O 

termo autorizada refere-se a uma forma particular de licenciamento feito por órgãos do 

Ministério da Defesa Britânico (MoD), que é explicado no item 5.5. Em 2007, a 

Babcock International Group PLC (Babcock) comprou o DRDL da Devonport 

Management Ltd e desde então assumiu totalmente a manutenção dos SN britânicos. 

A Figura 34 apresenta uma vista aérea de HMNB Devonport. 

 
Figura 34 - Vista aérea de HMNB Devonport. 

 

 
Fonte: RN, apresentação na HMNB Devonport, 2014 

 

 

                                                           
51 Mr. Michael Ball – Director Brazil, Future Business / Marine & Technology Division Babcock 
International Group, durante visita à HMNB Devonport; Plymouth – Inglaterra, em 15 de outubro 
2014 (comunicação pessoal, 2014). 
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O estaleiro de Rosyth (RRDL) está situado em Rosyth perto de Dunfermline, 

Fife, Escócia. O RRDL foi responsável pela manutenção de SN britânicos de 1960 até 

2003. Atualmente sua principal função é a integração de sistemas para os novos 

porta-aviões da classe Rainha Elizabeth. Na década de 1990 a Babcock assumiu a 

operação de Rosyth, cuja vista aérea é apresentada na Figura 35. 

 
Figura 35 - Vista aérea de Rosyth. 

 

 
Fonte: Stress tests summary report after Fukushima, Babcock (2012). 

 
Os dois estaleiros funcionam como local de armazenamento provisório, 

flutuando, para os 19 SN desativados até o seu desmantelamento. Os 12 SN em 

Devonport ainda têm seus núcleos carregados (com o combustível nuclear na seção 

do reator), enquanto os 7 SN em Rosyth já tiveram seus núcleos descarregados. A 

Tabela 17, apresentada ao final do capítulo, foi construída com dados fornecidos pela 
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Babcock Marine52 (BM). Ela relaciona estes SN e a condição de carregamento dos 

núcleos de seus reatores.  

No RU o MoD é o órgão responsável pelo descomissionamento dos SN e 

instalações nucleares do setor de defesa, aí incluído o armamento nuclear. 

Em 2020 a capacidade instalada de armazenamento de SN desativados em 

Rosyth e Devonport será atingida. Assim, até lá, o MoD deverá ampliar a capacidade 

instalada ou desenvolver a capacidade de desmantelar submarinos (com a 

consequente gestão de resíduos associados) (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b). 

Para resolver os problemas decorrentes do armazenamento provisório de um 

número cada vez maior de SN desativados e reduzir os custos para mantê-los 

flutuando, em especial dos SN que ainda têm combustível nuclear a bordo, o MoD 

criou um Projeto de Descomissionamento de Submarinos (Submarine Dismantling 

Project - SDP) (BABCOCK, 2014). 

A implementação do SDP segue a metodologia britânica de estudos e 

consultas públicas (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b). Esta metodologia busca 

assegurar que, qualquer que seja o processo de descomissionamento de SN que se 

decida implementar no SDP, a solução adotada será segura53, ambientalmente 

responsável, terá custos razoáveis e irá inspirar confiança no público (BABCOCK, 

2014). 

 

5.2 PROJETO DE DESCOMISSIONAMENTO DE SUBMARINOS BRITÂNICO 

 

O Projeto de Descomissionamento de Submarinos Britânico (SDP)54 é parte de 

um programa de longo prazo que busca desenvolver e implementar uma solução para 

o descarte dos SN britânicos após sua retirada do serviço ativo.  

O SDP prevê o descomissionamento de 27 SN, sem combustível nuclear, nos 

estaleiros de Devonport e Rosyth ao longo de 60 anos, além da disponibilização do 

pessoal e das instalações necessárias para tal (BABCOCK, 2014).  O projeto será 

responsável pela gestão de todas as fases do processo de descomissionamento e por 

gerenciar os rejeitos e demais materiais gerados. 

                                                           
52 BM - Babcock Marine, subsidiária da Babcock International Group PLC, que faz a 
manutenção e reparo dos SN da RN desde 1970. 
53 Aqui entendido em seu sentido mais amplo, segurança nuclear e segurança física (safety e 
security). 
54 No SDP o termo dismantling foi traduzido como descomissionamento (Projeto de 
Descomissionamento de Submarinos) devido às atividades do SDP se estenderem além do 
corte e desmantelamento do casco, envolvendo todas as atividades de um processo de 
descomissionamento, indo até a disposição final dos rejeitos radioativos oriundos dos 
submarinos, ainda que estas atividades não tenham data definida para início. 
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As principais atividades do SDP são (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b): 

1. Retirar com segurança todo o material radioativo do SN; 

2. Armazenar os rejeitos radioativos; 

3. Reciclar e descartar os rejeitos não radioativos; e 

4. Reciclar o restante do material do submarino. 

 

O método selecionado pelo MoD para a remoção dos materiais e rejeitos 

radioativos, que não façam parte do casco resistente, foi o corte dos componentes do 

circuito primário e sua remoção da seção de reator em grandes componentes inteiros, 

como o vaso de pressão do reator (VPR), o tanque de blindagem do reator, geradores 

de vapor, etc. 

Os componentes do circuito primário, depois de removidos, são considerados 

rejeitos de nível médio de radiação (ILW) e serão armazenados em um depósito 

intermediário, onde permanecerão por um período entre 40 e 60 anos (no mínimo até 

2060) (MINISTRY OF DEFENCE, 2014b). Depois disso, os grandes componentes 

serão transportados para uma instalação onde possam ser cortados e encapsulados, 

com redução de volume, facilitando sua disposição final no depósito geológico (GDF). 

O GDF, como atualmente concebido, não é capaz de receber seções de reator. O 

material restante, não radioativo, será desmantelado para reciclagem (MINISTRY OF 

DEFENCE, 2011c).  

A Figura 36 ilustra o método selecionado pelo MoD para a remoção dos 

materiais e rejeitos radioativos dos SN.  

 
Figura 36 – Método de remoção dos materiais e rejeitos radioativos dos SN 

selecionado pelo MoD.  

 

 
Fonte: Submarine Dismantling Project, Submarine Dismantling Consultation, MoD. (2011). 
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O SDP difere dos processos de descomissionamento adotados pelas demais 

nações devido à decisão do Reino Unido de armazenar os rejeitos oriundos dos SN 

em GDF. Devido às suas dimensões, a seção do reator não pode ser armazenada 

inteira no GDF. As características principais de uma seção do reator são apresentadas 

no item 5.6. 

O corte dos componentes principais da seção do reator para descarte em GDF 

implicará na necessidade de gerir doses maiores que as previstas para o descarte da 

seção do reator em terra, próximo à superfície (SLB) ou seu armazenamento de longo 

prazo de seções flutuantes com reatores (LtWbS). 

O processo conduzido para a seleção do método de remoção dos materiais 

ativados (rejeitos radioativos) da seção de reator e as opções técnicas estudadas para 

tal são apresentadas de forma sintética no Apêndice A, que foi elaborado com base no 

documento de suporte à análise operacional do MoD de 2011, denominado 

Operational Analysis Supporting Paper (OASP). 

 

O SDP também será responsável por (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b):  

a Prover o transporte seguro do submarino para o local do desmantelamento, 

se necessário;  

b Prover o transporte seguro dos rejeitos de nível médio de radiação (ILW) 

para o depósito intermediário (caso este seja em outro local) e, 

posteriormente, para o depósito final (GDF); 

c Prover o transporte seguro do casco do submarino para uma instalação 

comercial de reciclagem de navios (SRF), onde o casco será cortado e 

desmantelado; 

d Modernizar as instalações existentes ou construir novas instalações, caso 

necessário; e  

e Descomissionar instalações e eliminar recursos que não sejam mais 

necessários.  

 

Em março de 2013 o MoD comunicou que o SDP será iniciado por meio de um 

projeto piloto denominado Desmantelamento Inicial (ID), que se limitará a retirar o 

material radioativo de dentro dos submarinos desativados em Rosyth e Devonport. O 

ID não prevê o desmantelamento do casco resistente do submarino, após a remoção 

do material radioativo. O corte do casco é uma atividade separada que será realizada 

em uma SRF, noutra fase do SDP (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b). 
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5.3 PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A ENTREGA DOS SN AO SDP 

 

Os SN armazenados em Rosyth que ainda possuam resinas e outros rejeitos 

radioativos nas seções do reator, serão levados para Devonport, onde estes rejeitos 

poderão ser removidos, tratados e posteriormente descartados ou armazenados, 

preparando-os para o SDP. Os SN em Devonport, por ainda terem seus núcleos 

carregados, também serão submetidos à mesma preparação (BALL, 201455; 

MINISTRY OF DEFENCE, 2011b). O armamento convencional e nuclear dos SN é 

removido antes destes SN deixarem o serviço ativo. Atualmente, essa remoção é 

realizada em HMNB Clyde, Faslane – Escócia (MINISTRY OF DEFENCE, 2011a). 

Os procedimentos preparatórios para a entrega serão divididos nas seguintes 

fases: 

 

1 – Preparação – Definir os serviços a serem realizados no submarino durante 

o período de docagem, considerando a retirada do combustível e rejeitos radioativos, e 

a posterior recuperação da integridade estrutural do casco. Obter autorização dos 

órgãos licenciadores e preparar as instalações da Babcock para a realização dos 

serviços. Nesta fase serão estabelecidos: rígidos procedimentos para o corte do casco 

resistente; rigorosos limites de exposição e procedimentos para o manuseio de 

material nuclear; segurança física; e vias de acesso. 

 

2 – Docagem - Fornecer serviços/facilidades e remover o calor residual 

(segurança nuclear do submarino). O SN docará no dique no 19 de Devonport, que foi 

refeito para obter classificação sísmica; 

  

3 - Retirada do combustível (defueling) - o combustível irradiado do reator é 

removido da seção do reator através de um dispositivo móvel de acesso ao reator 

(RAH) de 650 toneladas, que mantém a atmosfera controlada, garantindo os mais 

altos padrões de segurança; 

 

4 - Transporte e armazenamento do combustível irradiado - transferência 

do combustível para a piscina, localizada dentro do complexo radiológico de 

                                                           
55 Mr. Michael Ball – Director Brazil, Future Business / Marine & Technology Division Babcock 

International Group, durante visita à HMNB Devonport; Plymouth – Inglaterra, em 15 de outubro 
2014 (comunicação pessoal, 2014). 
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Devonport, que foi projetado para suportar eventos sísmicos e impactos de navios. 

Posteriormente, o combustível armazenado na piscina é levado para Sellafield (WIF), 

perto da aldeia de Seascale, em Cúmbria, Inglaterra, onde permanecerá armazenado 

em piscinas (MINISTRY OF DEFENCE, 2011a); e 

 

5 – Recompor a integridade do casco – recompor a integridade estrutural do 

casco resistente, preparando o para armazenamento temporário flutuando, testar e 

certificar o serviço. 

 

5.4 DESMANTELAMENTO INICIAL (ID) EM ROSYTH  

 

O objetivo do ID é testar e validar o processo de desmantelamento de SN a ser 

adotado no SDP. O ID será iniciado em Rosyth onde estão os SN sem combustível 

nuclear (BABCOCK, 2014). Alguns desses SN ainda possuem rejeitos e precisarão ser 

movimentados para Devonport para a remoção dos mesmos (BALL, 2014)56. O ID em 

Devonport será iniciado após a retirada do combustível dos SN lá armazenados. 

No momento, não existe uma data para início do ID e, consequentemente do 

SDP, porque o início do desmantelamento do primeiro SN está condicionado a uma 

definição consensual da localização do depósito intermediário. O MoD acredita que o 

ID em Rosyth deverá ser iniciado por volta de 2019 e que, se ele ocorrer como 

planejado, será possível desmantelar um casco por ano (MINISTRY OF DEFENCE, 

2014a). 

O MoD é o responsável por construir o depósito intermediário onde os rejeitos 

radioativos de nível médio (ILW) resultantes do desmantelamento de SN serão 

armazenados (MINISTRY OF DEFENCE, 2007).  As diferentes formas de 

armazenamento temporário desses rejeitos foram analisadas no estudo de opções 

técnicas realizado pela Frazer-Nash Consultoria em 2010. 

Em outubro de 2014, o MoD informou que estes rejeitos serão armazenados 

em um dos cinco locais onde hoje estão os arsenais atômicos do Reino Unido 

(Aldermaston e Burghfield em Berkshire; Sellafield em West Cumbria; Chapelcross em 

Dumfriesshire; e Capenhurst em Cheshire) (ROSSITER, 2014).   

O MoD estima que esta localização seja conhecida até 2016 (MINISTRY OF 

DEFENCE, 2011b), em função da consulta pública que está sendo realizada de 14 de 

                                                           
56 Mr. Michael Ball – Director Brazil, Future Business / Marine & Technology Division Babcock 

International Group, durante visita à HMNB Devonport; Plymouth – Inglaterra, em 15 de outubro 
2014. (comunicação pessoal, 2014) 
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novembro de 2014 a 20 de fevereiro de 2015, para ajudar a decidir o sítio (ROSSITER, 

2014).   

A Babcock, proprietária de Rosyth e detentora do contrato de manutenção dos 

SN da RN, foi contratada pelo MoD para realizar uma demonstração do ID onde será 

desmantelado o primeiro SN, seguindo o processo planejado para o SDP (BABCOCK, 

2014). 

 

5.5 DESMANTELAMENTO DO PRIMEIRO SN EM ROSYTH: FASE DE 
DEMONSTRAÇÃO 

 

O HMS SWIFTSURE será o primeiro SN a ser desmantelado no ID (BALL, 

2015)57. A Figura 37 apresenta o HMS SWIFTSURE e os demais SN desativados em 

Rosyth. A Tabela 17 apresenta maiores detalhes sobre os SN desativados da RN. 

 
Figura 37 - Submarinos desativados em Rosyth. 

 

 
Fonte: RN, apresentação na HMNB Devonport, 2014 

                                                           
57 Mr. Michael Ball – Director Brazil, Future Business / Marine & Technology Division Babcock 

International Group, durante visita à HMNB Devonport; Plymouth – Inglaterra, em 15 de outubro 
2014 (comunicação pessoal, 2014). 
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A sequência de desmantelamento de SN, que foi estabelecida para reduzir os 

riscos de forma progressiva e sistemática levou em consideração os seguintes fatores 

(MINISTRY OF DEFENCE, 2011a):  

1. Segurança do público e dos trabalhadores; 

2. Dose de radiação nos trabalhadores; 

3. Impacto ambiental; e  

4. Custos (incluindo os custos de manutenção do SN e da instalação). 

 

Antes de iniciar o desmantelamento do primeiro SN, o MoD precisará obter as 

autorizações e as licenças especificas para:  

 Atividade de desmantelamento do primeiro submarino (ID fase de 

demonstração);  

 Atividade de reciclagem de navios que se segue ao ID; e 

 Armazenamento temporário para o ILW decorrente do demonstrador e 

submarinos subsequentes. 

 

A conclusão com sucesso do ID do demonstrador permitirá (BABCOCK, 2014):  

 Comprovar a adequação das normas e regulamentos utilizados no 

projeto; 

 Validar o processo de desmantelamento e os procedimentos que serão 

seguidos em Devonport e Rosyth; 

 Comprovar a segurança dos procedimentos e das instalações de 

desmantelamento; 

 Refinar o planejamento da operação de desmantelamento; e 

 Validar as projeções de dose e os totais de rejeitos radioativos 

resultantes do desmantelamento. 

 

Ao término do desmantelamento do primeiro SN, o programa será paralisado 

para uma avaliação das lições aprendidas e análise dos custos. Somente após esta 

análise o MoD contratará o desmantelamento dos seis submarinos restantes em 

Rosyth (BABCOCK, 2014). 

Em 1998, o parlamento britânico informou que a atividade no casco do HMS 

DREANOUGHT, acima do reator, é de 5 μSv/h (HØIBRÅTEN et al., 2007). A atividade 

no casco do HMS SWIFTSURE, que foi desativado no ano seguinte (1991) com dois 

anos a menos de operação (18 anos), deve ser semelhante. 
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5.6 ASPECTOS REGULATÓRIOS RELACIONADOS AO DESCOMISSIONAMENTO 
DE SN 

 

As atividades nucleares no Reino Unido são reguladas simultaneamente por 

diversos órgãos como o Escritório de Regulação Nuclear Britânico (ONR), o 

departamento de Saúde e Segurança Britânico (HSE), a Agência Ambiental Britânica 

(EA) e, sua contraparte, a Agência de Proteção Ambiental Escocesa (SEPA).  

O ONR é um organismo público independente, criado em 2011, e subordinado 

ao departamento de trabalho e pensões, que atua em estreita colaboração com o 

departamento de energia e mudanças climáticas. É o órgão regulador da indústria 

nuclear civil no RU, responsável pela segurança em 37 instalações nucleares 

(reatores, instalações do ciclo de combustível, gestão de resíduos e 

descomissionamento). O ONR também regula o projeto e a construção de novas 

instalações nucleares, o transporte e salvaguarda de materiais radioativos e nucleares 

(OFFICE FOR NUCLEAR REGULATION, 2014). 

O HSE é um organismo público não departamental responsável pelo incentivo, 

regulamentação e fiscalização da saúde no trabalho, segurança e bem-estar, e para a 

investigação sobre os riscos profissionais na Inglaterra, País de Gales e Escócia. O 

licenciamento dos sítios onde serão realizadas as atividades nucleares é feito pelo 

HSEA.  

A EA é um órgão público independente, criado em 1996 e subordinado ao 

Departamento do meio ambiente, alimentação e assuntos rurais. É o órgão regulador 

ambiental para Inglaterra e País de Gales, que, dentre outras atribuições, supervisiona 

o descarte e o armazenamento de rejeitos radioativos, concedendo aos operadores 

permissão para executá-los (MINISTRY OF DEFENCE, 2011a). A SEPA é um órgão 

público não departamental do governo escocês criada em 1996, pelo Environment Act 

de 1995, responsável pela proteção do meio ambiente e exerce a função de regulador 

ambiental da Escócia. É o responsável por implementar a Estratégia Nacional de 

Resíduos da Escócia e o controle de acidentes graves em instalações industriais 

(SCOTTISH ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY, 2014). Supervisiona o 

descarte e o armazenamento de rejeitos radioativos na Escócia, concedendo aos 

operadores permissão para executá-los (MINISTRY OF DEFENCE, 2011a). 

As atividades nucleares no setor de defesa, devido às suas especificidades, 

possuem isenções dos órgãos reguladores civis e são reguladas pelo Órgão 

Regulador de Segurança Nuclear do Setor de Defesa (DNSR). 
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As instalações reguladas pelo MoD, que passam pelo processo de 

licenciamento do DNSR, recebem a designação autorizadas. A designação licenciada 

somente é utilizada quando a instalação passa pelo processo de licenciamento do 

ONR (instalação regulada pelo ONR). 

 O DNSR é responsável pela segurança nuclear, radiológica e a proteção 

ambiental no Programa Nuclear de Defesa, que compreende o programa de armas 

nucleares e o programa de submarinos nucleares, aí incluído o descomissionamento 

de SN (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE, 2011). 

Os SN e outras instalações do setor de defesa, onde são realizadas atividades 

relacionadas à energia nuclear, são isentas de regulamentação da ONR por estarem 

sob o controle da Coroa Britânica (MoD). Nesses locais, a segurança nuclear e a 

proteção radiológica são reguladas pelo DNSR em conjunto com a ONR. A ONR 

também é a autoridade responsável por fiscalizar e regulamentar a segurança 

(security) dentro destes locais. 

O DNSR é responsável por assegurar que as atividades nucleares no setor de 

defesa sejam, no mínimo, tão seguras quanto às atividades nucleares não militares no 

RU. Para tal, o DNSR aplica no setor militar normas que espelham aquelas que advêm 

da Lei de Instalações Nucleares Britânicas, garantindo assim práticas equivalentes às 

do setor civil (MINISTRY OF DEFENCE, 2011a). 

Os estaleiros e demais instalações privadas de apoio aos SN, que pertencem 

ou são operadas pela Babcock, são submetidas a licenciamento pelos órgãos civis, 

por obrigação legal, e submetidos a licenciamento pelo MoD (DNSR), por obrigação 

contratual. As instalações da Babcock em Plymouth também são licenciadas pelo 

Patrimônio Histórico Britânico devido às características históricas da HMNB 

Devonport. 

Segundo Ball (2014)58, a coordenação das atividades relacionadas ao 

licenciamento e a operação dos SN melhorou significativamente nos últimos 10 anos 

após a criação de uma Comissão Interna de Licenciamento, responsável por garantir a 

conformidade dessas práticas às normas em vigor. Esta comissão mostrou-se capaz 

de rapidamente adequar os procedimentos da RN e das contratadas às normas, 

reduzindo a necessidade de ingerência do órgão licenciador, agilizando a obtenção 

das diversas autorizações e reduzindo custos. 

A Figura 38 ilustra a inter-relação entre os órgãos reguladores civis e os do 

setor de defesa (MoD). 

                                                           
58 Mr. Michael Ball – Director Brazil, Future Business / Marine & Technology Division Babcock 

International Group, durante visita à HMNB Devonport; Plymouth – Inglaterra, em 15 de outubro 
2014 (comunicação pessoal, 2014). 
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Figura 38 – Inter-relação dos órgãos licenciadores britânicos. 

 

GOVERNO BRITÂNICO

Patrimônio 

Histórico
ONR

EA  /

SEPA

MoD

DNSR
Submarine

Authority

Reactor
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Legenda

Obrigação legal  para instalações privadas (Babcock)

Obrigação legal para SN e instalações do setor de defesa (MoD)

Obrigação contratual para instalações privadas a serviço do MoD  
 
O MoD é o órgão responsável pelo descomissionamento dos SN e instalações 

nucleares do setor de defesa e o gerenciamento dos rejeitos radioativos até sua 

disposição final. Também envolve a construção do depósito intermediário onde os 

rejeitos radioativos resultantes do desmantelamento de SN serão armazenados 

(MINISTRY OF DEFENCE, 2007).   

A autorização para o corte do casco resistente e para a retirada dos 

equipamentos componentes do circuito primário da seção do reator (primeira parte do 

desmantelamento dos reatores dos SN) será dada pela DNSR (BABCOCK, 2014). 

Estes equipamentos, por estarem ativados, serão então acondicionados em 

embalagens pequenas (contêineres), para redução do volume total a ser armazenado 

nos depósitos. Após anos de armazenamento, eles poderão ser desmantelados 

(segunda parte do desmantelamento dos reatores dos SN) com autorização da ONR.  

O transporte de material nuclear de defesa é regulado pelo DNSR e o 

transporte de material nuclear civil é regulado pelo Departamento de Transportes 

(DfT), subordinado ao HSE.  

O transporte dos rejeitos radioativos é regulado pelo ONR, que incorporou a 

equipe de transporte de materiais radioativos (Dangerous Goods Division) do DfT. O 

transporte de material ativado oriundo do ID, que possa expor tecnologias sensíveis, 

será regulado pelo DNSR (MINISTRY OF DEFENCE, 2011a). 

A Figura 39 apresenta a lógica de descomissionamento de SN e instalações 

nucleares adotada pelo MoD. 
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Figura 39 – Lógica de descomissionamento dos SN e instalações nucleares do 
setor de defesa adotada pelo MoD. 
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Adaptado de: Nuclear Liabilities Management Strategy, MoD DMC 00307 11/12 (2011). 

 
A autorização para o desmantelamento do casco SN, sem rejeitos radioativos e 

materiais ativados removíveis da seção do reator, será fornecida pela EA ou SEPA, 

conforme o local da SRF selecionada (BABCOCK, 2014). 

Para o desmantelamento do primeiro SN o estaleiro de Rosyth está autorizado 

pela SEPA a fazer a gestão dos rejeitos radioativos provenientes das suas instalações 

(BABCOCK, 2014). No entanto, a SEPA informou que as taxas de dose para o público 

em geral, os limites de descarga de rejeitos radiológicos líquidos para o Estuário Forth 

e de rejeitos radiológicos gasosos para o meio ambiente permanecerão inalterados 

durante o ID (BABCOCK, 2014). 

 

5.7 GERENCIAMENTO DOS REJEITOS ORIUNDOS DO SDP 

 

A maior parte do material resultante do descomissionamento dos SN não é 

radioativo e contém materiais de alta qualidade que serão reciclados. Haverá, no 

entanto rejeitos perigosos, radioativos e não radioativos, que precisam ser tratados de 

acordo com as normas em vigor. O material radioativo no submarino é composto 

principalmente pela massa de metais existente na seção do reator, que se tornou 
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radioativo (ativado pelo fluxo de nêutrons) durante a utilização do reator, sendo 

normalmente classificado como ILW e LLW (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b). 

No ID estima-se que serão produzidas 520 toneladas de rejeitos radioativos da 

seção de reator por submarino, sendo cerca de 490 toneladas de material metálico e 

30 toneladas de material não metálico. Desta forma, os sete SN produzirão um total de 

3.640 toneladas de resíduos radioativos. Apenas pequenas quantidades de resíduos 

removidos da seção de reator serão caracterizadas como não radioativos e poderão 

ser reciclados ou descartados como material não radioativo (BABCOCK, 2014). 

 A Figura 40 apresenta a estimativa de distribuição percentual dos materiais 

recicláveis e rejeitos oriundos do desmantelamento do casco de um SSN da classe 

Trafalgar com 4800 ton. de deslocamento na superfície. 

 
Figura 40 - Estimativa de materiais recicláveis e rejeitos oriundos do 

desmantelamento total de um SSN da classe Trafalgar. 

 

90 % (3834 Ton.)
Aço e outros materiais 

recicláveis

1 % ILW (50 Ton.)

4 % LLW (176 Ton.)

5 % NRHM (190 Ton.)

Legenda:

Materiais recicláveis

ILW – Rejeitos de Médio Nível de Radiação

LLW – Rejeito de Baixo Nível de Radiação

NRHM - Material perigoso não radioativo 

 
Adaptado de: Submarine Dismantling Consultation (MoD – 2011). 

 
Um RPV típico de submarinos nucleares de ataque (SSN) britânicos tem entre 

2,5 e 3 m de diâmetro e pesa entre 50 e 80 ton. Uma seção de reator tem 10 m de 

diâmetro, 9 m de comprimento e pesa entre 700 (MINISTRY OF DEFENCE, 2011c) e 

850 ton. (KOPTE, 1997). A Figura 41 ilustra a relação de tamanhos de uma seção de 

reator e de um vaso de pressão típicos de SSN britânicos. 

 

Figura 41 – Seção do reator e vaso de pressão típicos de SN britânicos. 
 

 
Fonte: Submarine Dismantling Project, Submarine Dismantling Consultation, MoD (2011) 
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Após a remoção dos materiais radioativos (rejeitos), o casco do submarino será 

transportado para uma SRF (com as licenças ambientais apropriadas) para ser 

cortado e totalmente desmantelado. Este é o mesmo processo que o MoD emprega 

para reciclar os navios de guerra que não são vendidos ou reutilizados (MINISTRY OF 

DEFENCE, 2011b). Nesta fase (desmantelamento final do casco) estima-se que 

poderão ser recuperadas mais de 3,5 mil toneladas de metais recicláveis de alta 

qualidade por submarino. 

A disposição final dos rejeitos radioativos de alta atividade (HAW) na Inglaterra 

e País de Gales será feito em depósitos geológicos (GDF), ainda por construir 

(MINISTRY OF DEFENCE, 2011a). 

No momento, os rejeitos de alta atividade oriundos de SN desmantelados na 

Escócia também serão dispostos em GDF, por força do decreto no 199359, que se 

sobrepõe às normas escocesas que prevêem depósitos próximos à superfície e o mais 

perto possível do local onde forem produzidos (ESCÓCIA, 2011).  No longo prazo, o 

MoD deverá estabelecer uma nova política de gestão do HAW gerado na Escócia em 

conformidade com as orientações do governo escocês (MINISTRY OF DEFENCE, 

2011a). 

O combustível irradiado removido do SN é levado para uma instalação nuclear 

em Sellafield (WIF), perto da aldeia de Seascale, em Cúmbria, Inglaterra, onde 

permanecerá armazenado em piscinas (MINISTRY OF DEFENCE, 2011a). 

A disposição dos rejeitos de médio e baixo níveis de radiação (ILW e LLW) e do 

combustível irradiado do MoD, não envolve conflitos normativos e seguirá as normas 

do Reino Unido (MINISTRY OF DEFENCE, 2011a).  

A disposição dos rejeitos radioativos de médio nível de radiação (ILW) será em 

depósitos intermediários até que estes rejeitos possam ser enviados para o GDF 

(FRAZER-NASH CONSULTANCY, 2010).  Estima-se que o GDF não estará disponível 

para receber ILW do SDP antes de 2040 (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b). 

Alguns equipamentos e componentes do circuito primário como o vaso de 

pressão do reator, caracterizados como ILW, receberão um tratamento diferenciado 

devido às suas dimensões e pesos (BABCOCK, 2014). Eles serão temporariamente 

armazenados (inteiros) em depósitos de material nuclear já existentes e, 

posteriormente, cortados, armazenados em containers menores e enviados para o 

GDF.  

A disposição dos rejeitos radioativos de baixo nível de radiação (LLW) será em 

depósitos intermediários (LLWR). Quando possível, os LLW serão enviados para as 

                                                           
59 Radioactive Substances Act 1993 
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instalações de tratamento e reciclagem de resíduos, já existentes, e daí para os 

Depósitos de Rejeitos de Baixa Intensidade (BABCOCK, 2014). 

Para o desmantelamento do primeiro SN em Rosyth os cálculos da Avaliação 

de Impacto Ambiental (EIA) indicam que os rejeitos radiológicos líquidos e gasosos 

resultantes do ID podem ser gerenciados dentro dos limites de descarga autorizados 

para o estaleiro de Rosyth. Assim, o impacto das descargas radioativas resultantes do 

ID mostra-se insignificante na medida em que não excede os limites autorizados 

(BABCOCK, 2014). 
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 Tabela 17 - Relação dos SN desativados da RN e a condição de carregamento dos núcleos de seus reatores. 

 
SUBMARINOS BRITÂNICOS COM PREVISÃO DE BAIXA E A CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO DOS SEUS NÚCLEOS 

Estaleiro Tipo Submarino Classe Comis. Baixa Núcleo Desloc. Observações 

Devonport 

SSN HMS Valiant Valiant 1966 1994 

Carregado 

4900 ton 28 anos 

SSN HMS Warspite Valiant 1967 1991 4900 ton 24 anos 

SSN HMS Conqueror Churchill 1970 1990 4900 ton 

20 anos  
Afundou o Cruzador ARA General 
Belgrano em 1982 durante a Guerra das 
Malvinas 

SSN HMS Courageous Churchill 1971 1992 4900 ton 21 anos 

SSN HMS Sovereign Swiftsure 1974 2006 4900 ton 32 anos 

SSN HMS Splendid Swiftsure 1979 2003 4900 ton 24 anos 

SSN HMS Spartan  Swiftsure 1981 2006 4900 ton 25 anos 

SSN HMS Superb  Swiftsure 1976 2008 4900 ton 32 anos 

SSN HMS Trafalgar Trafalgar 1983 2009 5300 ton 26 anos 

SSN HMS Sceptre Swiftsure 1978 2010 4900 ton 32 anos 

SSN HMS Turbulent Trafalgar 1984 2012 5300 ton 28 anos 

SSN HMS Tireless Trafalgar 1985 2014 5300 ton 29 anos 

SSN HMS Talent Trafalgar 1990 A + 8 

Operacional 

5300 ton 

A ser descomissionado 
SSN HMS Torbay Trafalgar 1987 A + 8 5300 ton 

SSN HMS Trenchant Trafalgar 1989 A + 8 5300 ton 

SSN HMS Triumph Trafalgar 1991 2022 5300 ton 

Rosyth 

SSN HMS Dreadnought Dreadnought 1963 1980 

Descarregado 

4064 ton 20 anos 

SSN HMS Churchill Churchill 1971 1991 4900 ton 20 anos 

SSN HMS Swiftsure  Swiftsure 1973 1991 4900 ton 18 anos 

SSBN HMS Resolution Revenge 1967 1994 8400 ton 27 anos 

SSBN HMS Repulse Revenge 1967 1996 8400 ton 29 anos 

SSBN HMS Renown Revenge 1967 1996 8400 ton 29 anos 

SSBN HMS Revenge Revenge 1969 1992 8400 ton 23 anos 

Fonte: Sr. Michael Ball – Director Brazil, Future Business / Marine & Technology Division, Babcock International Group e Jane´s Fighting Ships 2012-2013 
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CAPÍTULO 6 - COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

6.1 O DETALHAMENTO DO PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO DE SN 

 

Nos Capítulos 2 a 5 foram apresentados, respectivamente, os processos de 

descomissionamento adotados pelas marinhas americana, francesa, russa e britânica. 

Esses processos, para fins desta comparação, foram decompostos nas cinco 

atividades apresentadas a seguir: 

 

1. Desativação, limitada à preparação do SN para o armazenamento 

temporário (até a remoção do combustível nuclear); 

2. Remoção do combustível nuclear, fluidos do circuito primário e rejeitos 

radioativos sólidos e líquidos; 

3. Gestão de combustíveis e rejeitos radioativos (até o descarte ou envio 

ao depósito final);  

4. Gestão de materiais ativados oriundos da seção do reator (até o 

desmantelamento da seção e a reciclagem dos materiais ou seu envio 

ao depósito final); e 

5. Desmantelamento do casco (até a reciclagem de materiais 

reaproveitáveis e o descarte ou armazenamento de materiais 

perigosos). 

 

Cada uma dessas atividades contempla uma série de práticas, comuns ou não 

a todas as nações consideradas, que são relacionadas a seguir, em suas linhas 

gerais. 

 

6.1.1 Atividade de desativação 

 

Na desativação, após a retirada do SN do serviço ativo, todo o armamento, 

explosivos e materiais sigilosos são removidos de bordo. Em seguida, o submarino é 

movimentado para um cais de espera ou estaleiro, onde permanecerá em 

armazenamento temporário, até a remoção do combustível nuclear. Neste período de 

armazenamento, enquanto os radioisótopos de vida curta decaem naturalmente, 



 
 

117 
 
 

reduzindo o inventário de produtos de fissão e a quantidade de calor a ser removida 

do núcleo (calor residual), são realizadas as seguintes práticas comuns: 

 Remoção de equipamentos, materiais de consumo, manuais técnicos, 

ferramentas, sobressalentes, peças de reposição, mobiliário e tudo 

mais que, passe pelas escotilhas do submarino, e possa ser removido 

sem comprometer a segurança do SN; 

 Desativação dos sistemas não nucleares do SN (manobra, controle da 

atmosfera, propulsão, sensores, mergulho, armamento, comunicações, 

etc.); 

 Remoção de materiais contaminantes e drenagem dos fluidos dos 

sistemas desativados (lubrificantes, refrigerantes, fluidos das câmaras 

frigoríficas, hidráulica de controle, aguada, águas servidas, lastro, etc.) 

 

6.1.2 Atividade de remoção do combustível nuclear 

 

Na remoção do combustível nuclear o SN, sem propulsão, é movimentado para 

um dique, ou para outra instalação destinada à remoção do combustível, onde é feita 

uma abertura de acesso no casco acima do reator. O processo de remoção do 

combustível é o mesmo realizado para a troca deste ao longo da vida operativa do SN 

e, por não se constituir em uma prática específica do descomissionamento, não será 

abordado no presente estudo. 

No período de permanência no dique, ou instalação de remoção do 

combustível, são realizadas as seguintes práticas comuns: 

 

 Instalação de uma estrutura móvel de apoio e segurança para a 

remoção do combustível; 

 Remoção do combustível; e 

 Drenagem da água do primário e remoção de todos os rejeitos 

radioativos sólidos e líquidos. 

 

Conforme já citado, a remoção do combustível, líquidos do primário e demais 

rejeitos removíveis da seção do reator retira mais de 99 % da radioatividade associada 

com o reator nuclear (DAVIS e Van DYKE, 1990 apud KOPTE, 1997).  
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6.1.3 Atividade de gestão de combustíveis e rejeitos radioativos 

 

Na gestão de combustíveis e rejeitos radioativos o combustível, que contém 

valioso material físsil, normalmente é considerado rejeito radioativo de alta atividade e 

é enviado para piscinas nas BN ou para disposição final. Na Rússia, ele é enviado 

para uma instalação de reprocessamento. O transporte, processamento e 

armazenamento de combustíveis e rejeitos radioativos oriundos da operação do SN, 

por não se constituírem em práticas específicas do descomissionamento, também não 

serão abordados no presente estudo.  

Na atividade 3 são realizadas as seguintes práticas comuns: 

 Tratamento e gestão dos rejeitos radioativos sólidos e líquidos, segundo 

as normas nacionais, e posterior envio aos depósitos intermediários do 

que não puder ser descartado; 

 Armazenamento do combustível usado em piscina (PCU); e 

 Transporte do combustível usado da piscina para a instalação de 

armazenamento depósito (dry storage). 

 

6.1.4 Atividade de gestão de materiais ativados 

 

Na gestão de materiais ativados oriundos da seção do reator duas práticas 

destacam-se das demais e são descritas a seguir: 

 

1. O corte e separação da seção do reator do restante do casco do SN: Este 

processo envolve cuidados especiais devido à existência de materiais ativados no seu 

interior. As marinhas estudadas classificam as seções do reator, após a remoção do 

combustível e líquidos do primário, como rejeitos de baixa e média atividade 

remanescente (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b). 

Após a remoção do combustível, líquidos do primário e demais rejeitos 

removíveis da seção do reator restará apenas cerca de 1 % da radioatividade 

associada com o reator nuclear (KOPTE, 1997). Ainda assim, a seção do reator ainda 

possuirá uma quantidade significativa de radionuclídeos, criados pela exposição dos 

materiais existentes nela ao feixe de nêutrons (ativação).  

A ativação é o processo que resulta na formação de isótopos radioativos nos 

materiais, originariamente não radioativos, pela interação de nêutrons com núcleos 

desses materiais (núcleos alvo). Os nêutrons ao interagirem com os núcleos alvo, por 
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meio de simples choques e/ou captura, dão origem a núcleos compostos altamente 

excitados. Estes núcleos perdem sua energia por vários processos de decaimento, 

emitindo partículas e/ou radiações até atingirem novamente à estabilidade. O tipo de 

partícula e/ou radiação emitida depende da energia dos nêutrons incidentes e dos 

núcleos alvo.  A maioria dos processos de decaimento resulta na emissão de radiação 

gama. 

Na seção do reator observam-se duas formas de ativação de materiais (DAVIS 

e Van DYKE, 1990 apud KOPTE, 1997): 

 

 Ativação volumétrica – formação de isótopos radioativos no interior dos 

materiais que compõem a seção do reator e equipamentos do circuito 

primário, devido ao processo de ativação (ativação volumétrica). Estes 

radioisótopos não podem ser removidos por processos 

químicos/mecânicos e não geram contaminação, por estarem imobilizados 

nos equipamentos e tubulações próximas ao reator e nas chapas da seção 

do reator. Eles correspondem a aproximadamente 99,9 % da 

radioatividade remanescente; e  

 

 Ativação superficial – formação de uma fina camada (filme) de isótopos 

radioativos depositados nas suas superfícies internas dos equipamentos e 

tubulações do circuito primário (ativação superficial). Estes radioisótopos 

são oriundos da ativação de produtos de corrosão (principalmente Fe55 e 

Co60), que estavam em suspensão nos fluidos do circuito primário. Eles 

correspondem a aproximadamente 0,1% da radioatividade remanescente. 

Processos químicos e equipamentos de escovação mecânica podem ser 

usados para remover estes radionuclídeos.  

 

2. O armazenamento, temporário ou definitivo, da seção do reator: Três formas 

distintas de armazenamento temporário destas seções têm sido praticadas pelas 

nações estudadas devido às particularidades dos seus processos de 

descomissionamento. São elas: 

 

 Armazenamento / descarte em terra, próximo à superfície, (SLB);  

 Armazenamento / descarte em terra, subterrâneo (DLB), em depósito 

geológico; e 

 Armazenamento de longo prazo flutuando (LtWbS). 
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O período previsto de permanência destas seções em armazenamento 

provisório varia de 30 a 60 anos de acordo com nação. Não foram encontrados relatos 

do desmantelamento de seções de reator. O autor acredita que estes períodos serão 

estendidos até que surja uma necessidade real de desmantelar essas seções, ou seja, 

disponibilizada uma tecnologia que permita baratear significativamente o 

desmantelamento. 

Na atividade 4 são realizadas as seguintes práticas comuns: 

 Corte do casco e remoção da seção do reator; 

 Preparação da seção do reator cortada para armazenamento 

temporário; 

 Preparação da seção do reator para o transporte até seu local de 

armazenamento temporário; 

 Transporte e armazenamento, temporário ou definitivo, da seção do 

reator; e 

 Desmantelamento da seção do reator. 

 

6.1.5 Atividade de desmantelamento do casco 

 

No desmantelamento do casco, a separação da seção do reator expõe o 

interior do submarino e permite remover todos os equipamentos reutilizáveis (motores 

diesel, geradores bombas, consoles e outros equipamentos) que não passaram pelas 

escotilhas e só podem ser retirados de bordo após o corte do casco. 

 

 Transporte do casco para uma instalação específica de 

desmantelamento; e 

 Desmantelamento das seções de vante e de ré do casco; e  

 Reciclar os materiais 

 

As marinhas estudadas, exceto a RN, transformaram seus primeiros SN em 

navios-museu. Esta prática, entre outras vantagens, reduz o custo de 

descomissionamento e minimiza o risco de exposição de tecnologias sensíveis. 
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6.2 COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESCOMISSIONAMENTO ADOTADOS 
PELAS MARINHAS AMERICANA, FRANCESA, RUSSA E BRITÂNICA.  

 

As cinco atividades apresentadas no item 6.1, para fins de comparação dos 

processos, são decompostas em 37 práticas principais, divididas em: 

Práticas comuns (consensuais) – adotadas por mais de duas nações nos 

seus processos de descomissionamento de SN; e 

Práticas não consensuais (particulares) – adotadas por até duas nações nos 

seus processos de descomissionamento de SN. 

A Tabela 19, apresentada ao final do capítulo, relaciona as 37 práticas 

principais identificadas e o número de nações que adota cada uma dessas práticas. A 

Tabela 18 resume o resultado da comparação realizada na Tabela 19, em termos de 

práticas consensuais ou particulares. 

 
Tabela 18 - Práticas consensuais e particulares adotadas nos processos de 

descomissionamento de SN de marinhas estrangeiras. 

 

Atividade 
Práticas 

Consensuais Particulares Total 

1 - Desativação 6 - 6 

2 - Remoção do combustível nuclear, fluidos do 
circuito primário e rejeitos radioativos sólidos e 
líquidos  

5 - 5 

3 - Gestão de combustíveis e rejeitos radioativos 4 3 7 

4 - Gerenciamento de materiais ativados oriundos 
da seção do reator 

7 6 13 

5 - Desmantelamento do casco 3 3 6 

Total 25 12 37 

 
A análise dos processos de descomissionamento adotados pelas quatro 

marinhas estudadas atende à recomendação de considerar a experiência internacional 

prevista na norma da CNEN.  

 

A estratégia de descomissionamento selecionada pela organização 
operadora deve atender aos seguintes requisitos: I - considerar a 
experiência internacional, bem como as políticas nacionais vigentes 
para descomissionamento e gestão de rejeitos; e ... (Art. 10 da 
CNEN-NN-9.01). 

 

6.3 PRÁTICAS COMUNS AOS PROCESSOS DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

Ao todo foram identificadas 25 principais práticas comuns (consensuais), 

adotadas por mais de duas nações nos seus processos de descomissionamento. As 

práticas consensuais, apresentadas a seguir, são consideradas pelo autor soluções 
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válidas e testadas para o problema do descomissionamento, e são analisadas no 

Capítulo 7 para a elaboração de uma possível sequência de passos para o 

descomissionamento do SN-BR. 

 

Práticas consensuais 

 

1 – Na atividade de desativação (práticas números 1 a 6). 

 

1 Retirar todo o material sigiloso e equipamentos militares sensíveis; 

2 Movimentar o SN para o cais de espera; 

3 Retirar equipamentos e sobressalentes que possam ser reaproveitados e 

passem pelas escotilhas do SN; 

4 Desativar os sistemas não nucleares do SN (manobra, controle da 

atmosfera, propulsão, sensores, mergulho, armamento, comunicações, 

etc.); 

5 Drenar e remover os fluidos dos sistemas desativados (lubrificantes, 

refrigerantes, fluidos das câmaras frigoríficas, hidráulica de controle, 

aguada, águas servidas, lastro, hidráulica de controle, etc.); e 

6 Preservar todos os sistemas de apoio ao reator. 

 

2 – Na atividade de remoção do combustível nuclear, fluidos do circuito primário e 

rejeitos radioativos sólidos e líquidos (práticas números 7 a 11). 

 

7 Preparar o navio e o reator para a remoção de combustível; 

8 Movimentar o SN para o dique nuclear; 

9 Docar o navio para a remoção do combustível; 

10 Remover o combustível usado; e 

11 Drenar a água do primário e remover de todos os rejeitos radioativos 

sólidos e líquidos (SRW & LRW). 

 

3 – Na atividade de gestão de combustíveis e rejeitos radioativos (práticas números 12 

a 18) 

 

12 Tratar os rejeitos radioativos sólidos e líquidos, segundo as normas 

nacionais, e posterior envio aos depósitos do que não puder ser 

descartado; 
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13 Transportar o combustível usado para a piscina; 

15 Preparar o combustível para o envio à instalação de armazenamento 

definitivo; e 

16 Transportar o combustível usado da piscina para a instalação de 

armazenamento definitivo (dry storage). 

 

4 – Na atividade de gestão de materiais ativados oriundos da seção do reator (práticas 

números 19 a 31) 

 

19 Preparar o SN para a remoção da seção do reator; 

21 Cortar e separar a seção do reator; 

24 Instalar anteparas especiais em ambas as extremidades da seção do 

reator para garantir a sua selagem; 

26 Preparar a seção do reator para o transporte até seu local de 

armazenamento temporário; 

27 Transportar a seção do reator até o seu local de armazenamento 

temporário (depósito intermediário); 

29 Armazenar a seção do reator em depósito intermediário até que esta seja 

desmantelada; e 

31 Desmantelar a seção do reator. 

 

5 – Na atividade de desmantelamento do casco (práticas números 32 a 37) 

 

32 Remover todos os equipamentos reutilizáveis que só possam ser retirados 

de bordo após o corte do casco; 

33 Transformar o primeiro SN em navio-museu; e 

37 Desmantelar as seções de vante e de ré do casco e reciclar os materiais. 

 

6.4 PRÁTICAS PARTICULARES AOS PROCESSOS DE DESCOMISSIONAMENTO 

 

Ao todo foram identificadas 12 principais práticas não consensuais 

(particulares), adotadas por até duas nações nesses processos de 

descomissionamento. As práticas particulares, apresentadas a seguir, são 

consideradas pelo autor alternativas testadas para a solução do problema do 

descomissionamento, serão analisadas no Capítulo 7 para a elaboração de uma 

possível sequência de passos para o descomissionamento do SN-BR. 
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Práticas particulares 

 

1 – Na atividade de gestão de combustíveis e rejeitos radioativos (práticas números 12 

a 18) 

 

14 Armazenar o combustível usado na piscina (PCU) da BN; 

17 Transportar o combustível usado da piscina ou depósito para a instalação 

de reprocessamento; e 

18 Reprocessar o combustível usado (separação do plutônio). 

 

2 – Na atividade de gestão de materiais ativados da seção do reator (práticas números 

19 a 31) 

 

20 Preparar o SN para a remoção dos equipamentos do circuito primário da 

seção do reator; 

22 Cortar o casco e preparar a unidade de três seções; 

23 Remoção dos equipamentos do circuito primário da seção do reator 

25 Encapsulamento da seção do reator; 

28 Embalar e transportar os equipamentos do circuito primário da seção do 

reator para o seu local de armazenamento temporário; e 

30 Instalar um sistema de ventilação da seção do reator para permitir efetuar 

uma penetração anual para verificar a evolução dos materiais e garantir 

condições adequadas de armazenamento. 

 

 

3 – Na atividade de desmantelamento do casco (práticas números 32 a 37) 

 

34 Preparar o casco do SN, sem a seção do reator, para armazenamento 

provisório flutuando;  

35 Armazenar provisoriamente o casco do SN flutuando sem a seção do 

reator; e 

36 Transportar o casco para uma instalação específica de desmantelamento. 
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Tabela 19 - Comparação das principais práticas adotadas nos processos de descomissionamento de SN  

 

No 
Principais práticas de 
descomissionamento 

EUA França Rússia Reino Unido Observações C 

 1 - Atividade de Desativação, limitada à preparação do SN para o armazenamento temporário (até a remoção do combustível nuclear)  

1 
Retirar todo o material sigiloso e 
equipamentos militares sensíveis. 

Sim 
• Nas BN 

Sim 
• Nas BN 

Sim 
• Nas BN 

Sim 
• Nas BN 

 4 

2 
Movimentar o SN para o Cais de 
Espera 

Eventualmente  
• Nos cinco esta-
leiros (Tabela 8). 

Sim 
• No PMC 

Sim 
• Nos estaleiros e 
nas BN 

Sim 
• Para DRDL e 
RRDL 

 4 

3 

Retirar equipamentos e 
sobressalentes que possam ser 
reaproveitados e passem pelas 
escotilhas do SN 

Sim 
• Nos cinco 
estaleiros listados 
na Tabela 8. 

Sim 
• No PMC 

Sim 
• Nos estaleiros e 
nas BN 

Sim 
• Em DRDL e 
RRDL 

 4 

4 

Desativar os sistemas não 
nucleares do SN (manobra, 
controle da atmosfera, propulsão, 
sensores, mergulho, armamento, 
comunicações, etc.) 

Sim 
• Nos cinco 
estaleiros listados 
na Tabela 8. 

Sim 
• No PMC 

Sim 
• Nos estaleiros e 
nas BN 

Sim 
• Em DRDL e 
RRDL 

 4 

5 

Drenar e remover os fluidos dos 
sistemas desativados (lubrificantes, 
refrigerantes, fluidos das câmaras 
frigoríficas, hidráulica de controle, 
aguada, aguas servidas, lastro, 
hidráulica de controle, etc) 

Sim 
• Nos cinco 
estaleiros listados 
na Tabela 8. 

Sim 
• No PMC 

Sim 
• Nos estaleiros e 
nas BN, de acordo 
com a 
disponibilidade de 
recursos 

Sim 
• Em DRDL e 
RRDL 

 4 

6 
Preservar todos os sistemas de 
apoio ao reator 

Sim Sim 
Sim 1 
• Os reatores são 
securitizados1.  

Sim 
• Em DRDL 
• Os SN em RRDL 
não possuem 
combustível em 
seus núcleos 

1 O sistema de res-
friamento pode ser 
desativado (circula-
ção natural), em 
casos especiais, 
após longos 
períodos. 

4 

 2 - Atividade de remoção do combustível nuclear, fluidos do circuito primário e rejeitos radioativos sólidos e líquidos  

7 
Preparar o navio e o reator para a 
remoção de combustível 

Sim 
• Em PSNS 

Sim 
• No PMC 

Sim 
• Nos estaleiros e 
nas BN, de acordo 

Sim 
• Em DRDL 2 

2 DRDL é a única 
instalação autori-
zada pelo MoD a 

4 
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com a 
disponibilidade de 
recursos 

retirar combustível 
nuclear e rejeitos 
radioativos resul-
tantes da operação 
dos SN 

8 
Movimentar o SN para o Dique 
Nuclear 

Sim 
• Movimentar para 
o PSNS 

Sim 
• Movimentar para o 
PMC 

Não 
• A remoção do 
combustível é feita 
com navio de 
apoio KDP, sem 
uso de diques.  

Sim 
• Movimentar para 
o DRDL 3 

3 Alguns SN em 
RRDL ainda 
possuem rejeitos e 
precisarão ser 
movimentados 
para DRDL para a 
remoção destes. 

3 

9 
Docar o navio para a remoção do 
combustível 

Sim 
• Dique de PSNS 

Sim 
• Dique do PMC 

Não 4 
Sim 
• Dique de DRDL 

4 Docar para o 
corte do casco e 
preparação da 
unidade de três 
seções. 

3 

10 Remover o combustível usado  
Sim 
• No dique de 
PSNS 

Sim 
• No dique do PMC 

Sim 
• A remoção do 
combustível é feita 
com navio de 
apoio KDP antes 
de docar5. 

Sim 
• No dique de 
DRDL 

5 Alguns SN 
permaneceram 
com combustível 
por falta de 
instalações para 
armazená-lo 

4 

11 
Drenar a água do primário e 
remover de todos os rejeitos 
radioativos sólidos e líquidos 

Sim 
• No dique de 
PSNS 

Sim 
• Dique do PMC 

Sim 
• A remoção é feita 
com o navio de 
apoio KDP.  

Sim 
• No dique de 
DRDL 

 4 

 3 - Atividade de gestão de combustíveis e rejeitos radioativos (até o descarte ou envio ao depósito final)  

12 

Tratar os rejeitos radioativos 
sólidos e líquidos, segundo as 
normas nacionais, e posterior envio 
aos depósitos do que não puder 
ser descartado 

Sim 
• Em PSNS 

Sim 
• Em PMC 

Sim 
• Nos estaleiros e 
nas BN 

Sim 
• Em DRDL6 e em 
RRDL7 

 

6 Operação normal 
7 Durante o ID 

4 

13 
Transportar o combustível usado 
para a piscina 

Sim 
Sim  
• Pela DCN 

Sim 
Sim  
• Pela Babcock 

 4 

14 Armazenar o combustível usado na Não Sim Eventualmente Sim 8 Quantidades 2 



 
 

127 
 
 

piscina (PCU) da BN • Na piscina de 
Hormet no PMC 

• Condicionada à 
capacidade de 
armazenamento 
das piscinas8. 

• Na piscina de 
DRDL 

significativas são 
mantidas nos 
núcleos dos SN e 
navios especiais. 

15 
Preparar o combustível para o 
envio à instalação de 
armazenamento definitivo 

Sim 
Sim  
• Pela DCN 

Sim 
Sim  
• Pela Babcock 

 4 

16 

Transportar o combustível usado 
da piscina para a instalação de 
armazenamento depósito (dry 
storage) 

Sim 
• O combustível 
nuclear irradiado é 
enviado por 
ferrovia para INRF. 

Sim 
• Transporte pela 
DCN  
• Armazenamento 
definitivo nas 
instalações da CEA  

Sim 
• Parte do 
Combustível é 
reprocessado 
• Transporte 
ferroviário com TK-
VG-18 

Sim 
• Transporte pela 
DNSR para 
armazenamento 
em WIF 

 4 

17 
Transportar o combustível usado 
da piscina ou depósito para a 
Instalação de reprocessamento 

Não 
Ainda não, caso 
ocorra será 
realizado pela DCN 

Sim 
Transporte 
ferroviário com TK-
VG-18 

Não  1 

18 
Reprocessar o combustível usado 
(separação do plutônio). 

Não 
Ainda não, caso 
ocorra será 
realizado pela CEA 

Sim Não  1 

 
4 - Gestão de materiais ativados oriundos da seção do reator (até o desmantelamento, reciclagem dos materiais ou envio ao depósito 
final) 

 

19 
Preparar o SN para a remoção da 
seção do reator 

Sim 
 

Sim Sim 
Não 
 

 3 

20 
Preparar o SN para a remoção dos 
equipamentos do circuito primário 
da seção do reator 

Não Não Não 
Sim 
• Em RRDL 

 1 

21 Cortar e separar a seção do reator 

Sim 
• Cortar o casco 
nas extremidades 
da seção do reator; 

Sim 
• Dique do PMC 

Sim 
• No dique com a 
preparação da 
unidade de três 
seções 

Não  3 

22 
Cortar o casco e preparar a 
unidade de três seções 

Não Não Sim Não  1 

23 Remover os equipamentos do Não Não Não Sim  1 
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circuito primário da seção do reator • Em RRDL 

24 

Instalar anteparas especiais em 
ambas as extremidades da seção 
do reator para garantir a sua 
selagem 

Sim 
• Dique de PSNS 

Sim 
• Dique do PMC 

Sim 
• Preparação da 
unidade de três 
seções 

Não  3 

25 Encapsular a seção do reator Não Não Sim 9 Não 

9 Devido ao arma-
zenamento das 
unidades de três 
seções flutuando 

1 

26 
Preparar a seção do reator para o 
transporte até seu local de 
armazenamento temporário 

Sim 
• Transporte por 
barcaça no Rio 
Columbia  

Sim 
• Transporte 
terrestre 

Sim 10 
• Transporte 
marítimo 

Não 

10 De acordo com a 
disponibilidade de 
recursos as unida-
des de três seções 
são desmanteladas 
e Seção do reator 
é encapsulada 

3 

27 
Transportar a seção do reator até o 
seu local de armazenamento 
temporário (depósito intermediário) 

Sim 
• barcaça no Rio 
Columbia e 
• Transporte 
terrestre até HNR. 

Sim 
• A seção do reator 
é puxada por três 
unidades 
hidráulicas até o 
seu local de 
armazenamento em 
Homet. 

Sim Não  3 

28 

Embalar e transportar os 
equipamentos do circuito primário 
da seção do reator para o seu local 
de armazenamento temporário 

Não Não Não 

Sim 
• Armazenados 
em um depósito 
intermediário. 
Depois disso, se-
rão cortados e re-
embalados, com 
redução de volu-
me, para disposi-
ção final no GDF. 

 1 

29 
Armazenar a seção do reator em 
depósito intermediário até que esta 

Sim 
• Armazenada na 

Sim 
• Armazenada em 

Sim 
• As unidades de 

Não 
• Os 

 3 
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seja desmantelada superfície, em 
trincheiras, em 
HNR (shallow land 
burial). 

uma instalação 
construída sobre 
uma placa sísmica 
em Homet nas 
instalações da DNC 
Cherbourg.  
 

três seções são 
armazenadas 
flutuando - LtWbS.  
• As seções de 
reator que já foram 
retiradas de LtWbS 
foram encapsula-
das e armazena-
das na superfície. 

equipamentos do 
circuito primário 
serão embalados 
e armazenados 
em GDF 

30 

Instalar um sistema de ventilação 
da seção do reator para permitir 
efetuar uma penetração anual para 
verificar a evolução dos materiais e 
garantir condições adequadas de 
armazenamento. 

Não Sim Não Não  1 

31 Desmantelar a seção do reator Ainda não Ainda não Ainda não 
Ainda não 
• Será desmante-
lada em SRF 

 4 

 5 - Desmantelamento do casco (até a reciclagem de materiais reaproveitáveis e o descarte ou armazenamento de materiais tóxicos).  

32 

remover todos os equipamentos 
reutilizáveis que só possam ser 
retirados de bordo após o corte do 
casco 

Sim 
• No PSNS 

Sim 
• Em PMC 

Sim 
• No dique 

Sim 
• Não há previsão 
para o corte do 
casco 

 4 

33 
Transformar o primeiro SN em 
navio-museu. 

Sim Sim Sim Ainda não  3 

34 

Preparar o casco do SN, sem a 
seção do reator, para 
armazenamento provisório 
flutuando 

Não 
• O casco é 
inteiramente 
desmantelado em 
PSNS 

Sim 
• As seções de 
vante e de ré do SN 
são reposicionadas 
por meio de um 
sistema de 
andadores hidráuli-
cos e depois 
ligadas por 
soldagem em PMC  

Não 
• O casco é 
inteiramente 
desmantelado no 
estaleiro 

Sim 
• O casco não é 
cortado para a 
remoção da seção 
do reator, mas 
mesmo assim ele 
é preparado para 
armazenamento 
provisório 
flutuando 

 2 

35 Armazenar o casco do SN, sem a Antigamente sim Sim Não Sim 11 para os SN 2 
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seção do reator, de forma 
provisória flutuando. 

• Em PSNS11 
Atualmente não 
• Os cascos são 
desmantelados 
imediatamente 
após a remoção da 
seção do reator. 

• O casco é 
atracado ao cais em 
PMC, até seu 
completo 
desmantelamento. 

• Os cascos são 
desmantelados 
imediatamente 

• Em RRDL e 
DRDL, sem a 
remoção da seção 
do reator, até que 
seja definida uma 
SRF 

desativados antes 
do SRP 

36 
Transportar o casco para uma 
instalação específica de 
desmantelamento 

Não 
• Os cascos são 
desmantelados 
imediatamente  

Sim 
• Não está definido 
o local e quem fará 
o desmantelamento 

Não 
• Os cascos são 
desmantelados 
imediatamente 

Sim 
• Ainda não 
definida uma SRF 

 2 

37 
Desmantelar as seções de vante e 
de ré do casco e reciclar os 
materiais 

Sim 

Sim 
• Não está definido 
o local e quem fará 
o desmantelamento 

Sim 
Sim 
• Ainda não 
definida uma SRF 

 4 

Legendas: C – Número de nações que adotam essa prática 
 
Abreviaturas: 
BN – Base naval 
CEA – Secretaria de energia atômica francesa  
DNC – Divisão de combustíveis nucleares francesa  
DRDL – Estaleiro Real de Devonport 
DNSR - Regulador de Segurança Nuclear do Setor de Defesa 
GDF - Depósito geológico  
HNR - Depósito intermediário em Hanford 
ID - Desmantelamento Inicial  
INRF - Instalações de reatores navais no Laboratório Nacional de Idaho  

MoD - Ministério da Defesa Britânico  
LtWbS - Armazenamento de longo prazo de unidades de três seções flutuando 
LRW - Rejeitos radioativos líquidos 
PMC - Porto militar de Cherbourg  
PSNS -Estaleiro de Puget Sound  
RRDL - Estaleiro Real de Rosyth  
SRF - Instalação comercial de Reciclagem de Navios 
SRP - Programa de reciclagem de navios e submarinos nucleares  
SRW - Rejeitos radioativos sólidos  
WIF - Instalação nuclear em Sellafield (Wet Inlet Facility) 
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CAPÍTULO 7 - O PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO DO SN-BR 

 

7.1 ANÁLISE DAS PRÁTICAS ESTRANGEIRAS PARA O DESCOMISSIONAMENTO 
DO SN-BR  

 

As 37 práticas (25 consensuais e 12 particulares), relacionadas no Capítulo 6, 

foram realizadas com sucesso (testadas e aprovadas/validadas) pelas marinhas 

estudadas no descomissionamento de seus SN e, para tal: 

 Foi demonstrada a conformidade da prática às normas das nações que 

as empregam; e 

 Foram realizados os estudos prévios necessários à sua execução 

(análises de segurança, análise de investimento e impacto ambiental). 

 

A conformidade dessas práticas às normas das nações que as empregam e a 

indisponibilidade de evidência ou estudo que sugira a não conformidade às normas 

brasileiras dão sustentação ao presente estudo para considerar todas essas práticas 

exequíveis no Brasil.  

No presente estudo, uma prática é considerada exequível quando, qualquer 

que seja seu custo (material, vidas, moral, risco, financeiro, etc.), é possível a sua 

execução dentro das restrições impostas pelo desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia, pela disponibilidade de know how e dos meios existentes. Definição 

adaptada do conceito de exequibilidade do Estado-Maior da Armada, MB (2006). 

Devido à carência de um conjunto de normas internacionais consolidadas para 

o descomissionamento de submarinos e também de normas brasileiras específicas 

para o SN-BR, o autor adotou a seguinte posição britânica como a base para a análise 

das práticas estrangeiras de descomissionamento. 

 
Qualquer que seja o processo de descomissionamento de 
submarinos nucleares que se decida implementar, a solução 
adotada deverá ser segura e ambientalmente responsável, ter 
custos razoáveis e inspirar confiança no público. MoD (2007). 

 
Para a realização desta análise, a proposição britânica foi decomposta nos 

quatro princípios apresentados a seguir, já ordenados por prioridade.  

1. Segurança (safety); 

2. Impacto ambiental; 

3. Custo; e 

4. Confiança. 
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O quarto princípio contido na citação anterior, a capacidade do processo de 

descomissionamento selecionado inspirar confiança no público não será analisado, 

pois a confiança refere-se à percepção de segurança do público e precisa ser avaliada 

por meio de ferramenta específica ou consulta pública. O autor acredita que a 

transparência do processo e o rigoroso cumprimento das normas da CNEN são a base 

para que o público perceba o futuro processo de descomissionamento do SN-BR 

como um processo seguro e confiável.  

 

Com base na premissa de exequibilidade, as práticas serão analisadas à luz 

dos três princípios conservados e repetidos a seguir:  

1. Segurança (safety); 

2. Impacto ambiental; e 

3. Custo. 

 

7.1.1 Critérios de análise das práticas estrangeiras para o descomissionamento do 
SN-BR  

 

Os princípios segurança e impacto ambiental serão analisados segundo o 

critério de adequabilidade, aqui entendido como aquilo que cumpre a tarefa e permite 

que seja alcançada a solução pretendida, em termos de segurança ou impacto 

ambiental. A adequabilidade é um critério eliminatório (condição sine qua non), no qual 

a prática é adequada (sim) e continua em análise ou a prática é inadequada (não) e é 

excluída da análise.  

O princípio de custo será analisado segundo o critério classificatório de 

aceitabilidade, que permite comparar e hierarquizar financeiramente os custos das 

práticas que levam a uma mesma solução pretendida sem alteração significativa de 

segurança e do impacto ambiental.  

As fontes abertas disponíveis não apresentam dados que permitam estimar o 

custo de posse (LCC) de equipamentos e instalações usados no descomissionamento 

do SN-BR. O LCC corresponde ao custo total do ciclo de vida de um item e inclui 

todos os custos diretos e indiretos relativos à obtenção, à operação e manutenção, ao 

apoio e à alienação do mesmo, Diretoria Geral de Material da Marinha (2008). Esta 

limitação reduziu os possíveis parâmetros de comparação da aceitabilidade, baseados 

na atribuição de pesos, a um parâmetro único baseado na criação de novos custos (de 

construção e de manutenção). Assim, nesta análise, as práticas comparadas serão 
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hierarquizadas da maior aceitabilidade financeira (maior) até a menor aceitabilidade 

financeira (menor), segundo a necessidade ou não de se construir novas instalações e 

equipamentos. A Tabela 20 sintetiza os critérios de aplicação dos princípios 

selecionados à análise das principais práticas de descomissionamento de SN.  

 
Tabela 20 – Critérios de aplicação dos princípios selecionados à análise das 

principais práticas de descomissionamento de SN  
 
Princípio Critério Grau Justificativa 

Segurança Adequabilidade 
 Sim 

 Não 

Adequado – riscos podem ser mitigados e 
reduzidos a níveis aceitos pelas normas 
brasileiras (ausência de indícios em contrário). 

Impacto 
ambiental 

Adequabilidade 
 Sim 

 Não 

Adequado – impacto ambiental pode ser 
reduzido a níveis aceitos pelas normas 
brasileiras (ausência de indícios em contrário). 

Custo Aceitabilidade 
 Maior 

 Menor 

Aceitabilidade – ausência de aumento de custo 
(de construção e de manutenção) de 
equipamentos e instalações sem variação 
significativa dos níveis de segurança e 
impacto ambiental  

 
A adoção dessas práticas pela MB para o descomissionamento do SN-BR 

implica na necessidade de se realizar os referidos estudos, à luz da base normativa 

nacional, e submeter os resultados à CNEN. 

A Tabela 28 apresenta o resultado da análise das principais práticas adotadas 

pelas marinhas estrangeiras nos seus processos de descomissionamento de SN após 

submetidas aos princípios e critérios considerados. Este resultado é comentado, por 

atividade, nos parágrafos a seguir. 

 

7.1.2 Análise das práticas relacionadas à atividade de desativação do SN-BR  

 

Todas as seis práticas da atividade de desativação (práticas 1 a 6) são 

consensuais e mostraram-se adequadas, segundo os princípios de segurança e 

impacto ambiental, não justificando qualquer exclusão. No tocante aos custos, não 

foram identificadas alternativas a essas práticas, tornando a análise da sua 

aceitabilidade financeira desnecessária.  

As seis práticas conservadas são relacionadas a seguir.  

 

1 Retirar todo o material sigiloso e equipamentos militares sensíveis; 

2 Movimentar o SN para o cais de espera; 
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3 Retirar equipamentos e sobressalentes que possam ser reaproveitados e 

passem pelas escotilhas do SN-BR; 

4 Desativar os sistemas não nucleares do SN-BR (manobra, controle da 

atmosfera, propulsão, sensores, mergulho, armamento, comunicações, 

etc.); 

5 Drenar e remover os fluidos dos sistemas desativados (lubrificantes, 

refrigerantes, fluidos das câmaras frigoríficas, hidráulica de controle, 

aguada, águas servidas, lastro, hidráulica de controle, etc.); e 

6 Preservar todos os sistemas de apoio ao reator. 

 

7.1.3 Análise das práticas relacionadas à atividade de remoção do combustível 
nuclear, fluidos do circuito primário e rejeitos radioativos sólidos e líquidos do SN-BR  

 

Todas as cinco práticas da atividade de remoção do combustível e rejeitos 

radioativos (práticas 7 a 11) são consensuais e mostraram-se adequadas, segundo os 

princípios de segurança e impacto ambiental, não justificando qualquer exclusão. 

Na prática 7, a marinha russa realiza a remoção do combustível com o SN 

atracado ao cais e não no dique. Este procedimento implica na remoção do 

combustível para um navio de apoio sem a selagem da seção do reator. Este 

procedimento não foi considerado adequado por aumentar o risco de contaminação 

ambiental durante a remoção do combustível. Adicionalmente, ele implica na 

construção de uma embarcação de apoio específica para a remoção do combustível, 

aumentando o custo (menor aceitabilidade), sem tornar o processo de 

descomissionamento mais seguro. 

No tocante aos custos, após descartadas as práticas russas, não foram 

identificadas novas alternativas às práticas consideradas, tornando a análise da sua 

aceitabilidade financeira desnecessária.  

As cinco práticas conservadas são relacionadas a seguir.  

 

7 Preparar o navio e o reator para a remoção de combustível; 

8 Movimentar o SN para o dique nuclear; 

9 Docar o navio para a remoção do combustível; 

10 Remover o combustível usado; e 

11 Drenar a água do primário e remover todos os rejeitos radioativos sólidos e 

líquidos. 

 



 
 

135 
 

7.1.4 Análise das práticas relacionadas à atividade de gestão de combustíveis e 
rejeitos radioativos do SN-BR  

 

Quatro práticas da atividade de gestão de combustíveis e rejeitos radioativos 

(práticas 12, 13, 15 e 16) são consensuais e mostraram-se adequadas, segundo os 

princípios de segurança e impacto ambiental, não justificando qualquer exclusão.  

Três práticas da atividade não são consensuais (práticas 14, 17 e 18) e são 

analisadas a seguir: 

Prática 14, (Armazenar o combustível usado na PCU da BN), aparentemente 

decorre da indisponibilidade de uma instalação de armazenamento fora da BN. Ela 

não implica no surgimento de novos riscos não gerenciáveis e, na atual fase de 

análise, parece dispensar a construção de uma instalação de armazenamento fora da 

BN, permitindo uma redução de custo ou o postergando (maior aceitabilidade 

financeira). Portanto, a prática 14 mostra-se adequada e será mantida na análise. 

As práticas 17 e 18 (transporte do combustível para a instalação de 

reprocessamento e seu reprocessamento) foram excluídas por não haver previsão de 

reprocessamento do combustível do SN-BR. 

No tocante aos custos, a prática 14, ao considerar o armazenamento do 

combustível na PCU do Complexo Radiológico do Estaleiro e base naval de Itaguaí 

(CR-EBN), posterga a necessidade de construção de novas instalações para o 

armazenamento de combustível, demonstrando ter, no momento, maior aceitabilidade 

financeira. Depois de descartadas as práticas russas 17 e 18 relativas ao 

reprocessamento do combustível, não foram identificadas novas alternativas às 

demais práticas consideradas, tornando a análise da sua aceitabilidade financeira 

desnecessária.  

As cinco práticas conservadas são relacionadas a seguir.  

 

12 Tratar os rejeitos radioativos sólidos e líquidos, segundo as normas 

nacionais, e posterior envio aos depósitos do que não puder ser 

descartado; 

13 Transportar o combustível usado para a piscina; 

14 Armazenar o combustível usado na piscina (PCU) da BN; 

15 Preparar o combustível para o envio à instalação de armazenamento 

definitivo; 

16 Transportar o combustível usado da piscina para a instalação de 

armazenamento definitivo (dry storage); 
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7.1.5 Análise das práticas relacionadas à atividade de gestão de materiais ativados 
oriundos da seção do reator do SN-BR  

 

As sete práticas da atividade de gestão de combustíveis e rejeitos radioativos 

(práticas 19, 21, 24, 26, 27, 29 e 31) são consensuais e mostraram-se adequadas, 

segundo os princípios de segurança e impacto ambiental, não justificando qualquer 

exclusão. 

Segundo Góes (2015)60, o local onde as seções de reator dos SN-BR serão 

armazenadas por um período de 30 a 40 anos deve ser denominado depósito inicial, 

ao invés de depósito intermediário, pois essas seções serão retiradas destes para 

desmantelamento ou deposição final (informação verbal). 

As seis práticas da atividade não consensuais (práticas 20, 22, 23, 25, 28 e 30) 

são analisadas a seguir. 

As práticas 20, 23 e 28 (preparação, remoção e transporte dos equipamentos 

do circuito primário da seção do reator para o local de armazenamento temporário) 

refletem a opção britânica de deposição final destes materiais em um GDF e a 

dificuldade do armazenamento da seção do reator neste depósito. Essas práticas 

mostraram-se inadequadas por exigir o gerenciamento de doses maiores e por não 

haver, no momento, orientação brasileira para a deposição desses materiais em GDF. 

A prática 22 (cortar o casco e preparar a unidade de três seções) reflete a 

necessidade russa de manter as seções de reator em LtWbS, devido à 

indisponibilidade de instalações e de recursos para o armazenamento dessas seções 

no solo. Essa prática mostra-se inadequada por aumentar o risco de poluição 

ambiental durante a LtWbS. 

A prática 25 (encapsular a seção do reator) reflete a necessidade russa de 

aumentar, por meio da construção de uma barreira adicional, a proteção radiológica 

das seções de reator que estiveram em LtWbS, a fim de permitir seu armazenamento 

seguro em terra. A construção de uma barreira adicional para a seção do reator é uma 

prática adequada por aumentar a segurança radiológica, justificando a continuidade da 

análise da prática 25. 

A prática 30 (instalar um sistema de ventilação na seção do reator) permite 

efetuar uma penetração anual e verificar a evolução dos materiais contidos nela. A 

construção de um sistema de ventilação é uma prática adequada por aumentar a 

segurança radiológica, justificando a continuidade da análise da prática 30. 

                                                           
60 Alexandre Gromann de Araujo Góes, Coordenador Geral de Reatores e Ciclo do Combustível 

– CNEN, em preleção feita no Workshop de Licenciamento de Instalações Complexas, CNEN – 
Rio de Janeiro, em 23 de março de 2015. (comunicação pessoal, 2015). 
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No tocante aos custos, as práticas 25 e 30, embora aumentem a segurança 

radiológica, carecem de análises de segurança para comprovar a sua necessidade 

prática. A aceitabilidade desses custos está condicionada à necessidade de 

implementação dessas práticas. Desta forma, na Tabela 28, a aceitabilidade financeira 

dessas práticas será registrada como menor. Segundo Guimarães (2015)61, além da 

prática do encapsulamento da seção do reator, os estudos necessários para o seu 

armazenamento por longos períodos devem considerar a aplicação de cobertura 

plástica (resina) e o preenchimento do interior da seção com materiais que possam se 

expandir e imobilizar eventuais vazamentos. 

Após descartadas as práticas britânicas 20, 23 e 28 e a prática russa 22, não 

foram identificadas novas alternativas às demais práticas consideradas, tornando a 

análise da sua aceitabilidade financeira desnecessária. As nove práticas conservadas 

são relacionadas a seguir.  

 

19 Preparar o SN para a remoção da seção do reator; 

21 Cortar e separar a seção do reator; 

24 Instalar anteparas especiais em ambas as extremidades da seção do 

reator para garantir a sua selagem; 

25 Encapsular a seção do reator; 

26 Preparar a seção do reator para o transporte até seu local de 

armazenamento temporário; 

27 Transportar a seção do reator até o seu local de armazenamento 

temporário (depósito inicial); 

29 Armazenar a seção do reator em depósito inicial até que esta seja 

desmantelada; 

30 Instalar um sistema de ventilação da seção do reator para permitir efetuar 

uma penetração anual para verificar a evolução dos materiais e garantir 

condições adequadas de armazenamento; 

31 Desmantelar a seção do reator; 

 

 

 

 

                                                           
61 Leonam dos Santos Guimarães, Diretor de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente, 
Eletrobras Eletronuclear, em conversa na sede da Eletronuclear, Rio de Janeiro, em 2 de 
março de 2015. (comunicação particular). 
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7.1.6 Análise das práticas relacionadas à atividade de desmantelamento do casco do 
SN-BR  

 

As três práticas da atividade de desmantelamento do casco (práticas 32, 33 e 

37) são consensuais e mostraram-se adequadas, segundo os princípios de segurança 

e impacto ambiental, não justificando qualquer exclusão. As outras três práticas da 

atividade não são consensuais (práticas 34, 35 e 36) e são analisadas a seguir: 

As práticas 34 e 35 (preparação e armazenamento provisório flutuando do 

casco do SN sem a seção do reator) em geral resultam da indisponibilidade de 

instalações e ou de recursos para o desmantelamento e reciclagem imediatos do 

casco. Estas práticas, embora não impliquem em riscos radiológicos, prolongam, a 

existência dos riscos de poluição ambiental pelos materiais perigosos previamente 

existentes no SN. Ainda assim, não se justifica classificar essas práticas como 

inadequadas.  

A prática 36 (transportar o casco para uma instalação específica de 

desmantelamento) reflete a indisponibilidade das facilidades necessárias ao 

desmantelamento do casco na BN. Esta prática, embora não implique em riscos 

radiológicos, prolonga a existência dos riscos de poluição ambiental pelos materiais 

perigosos previamente existentes no SN, e não classifica essa prática como 

inadequada. Caso esta prática seja realizada numa instalação privada, aumenta o 

risco de exposição de tecnologias militares sensíveis (ligadas à parte não nuclear do 

submarino).  

No tocante aos custos, as práticas 34, 35 e 36, implicam nos custos para unir 

as seções de vante e de ré do SN e de preparar o casco para o armazenamento 

provisório flutuando ou transporte. A aceitabilidade desses custos está condicionada à 

necessidade de implementação dessas práticas. Desta forma, na Tabela 28, a 

aceitabilidade financeira dessas práticas será registrada como menor. Nenhuma 

prática desta atividade foi descartada e não foram identificadas novas alternativas às 

práticas 32, 33 e 37, tornando as respectivas análises de aceitabilidade financeira 

desnecessárias. 

 As seis práticas conservadas são relacionadas a seguir. 

 

32 remover todos os equipamentos reutilizáveis que só possam ser retirados 

de bordo após cortar o casco; 

33 Transformar o primeiro SN em navio-museu;  

34 Preparar o casco do SN, sem a seção do reator, para armazenamento 

provisório flutuando;  
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35 Armazenar provisoriamente o casco do SN flutuando, sem a seção do 

reator;  

36 Transportar o casco para uma instalação específica de desmantelamento; 

e 

37 Desmantelar as seções de vante e de ré do casco e reciclar os materiais. 

 

7.2 ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS ANALISADAS ÀS FACILIDADES EM 
CONSTRUÇÃO NO EBN 

 

A análise realizada no item 7.1 reduziu de 37 para 31 o número de práticas a 

serem consideradas para o descomissionamento do SN-BR. A Tabela 21 apresenta a 

distribuição por atividade das práticas conservadas.  

 
 Tabela 21 - Distribuição por atividade das práticas conservadas após a 
análise. 

 

Atividade 
Práticas 

Analisadas Descartadas Conservadas 

1 - Desativação 6 - 6 

2 - Remoção do combustível nuclear, 
fluidos do circuito primário e rejeitos 
radioativos sólidos e líquidos  

5 - 5 

3 - Gestão de combustíveis e rejeitos 
radioativos 

7 2 5 

4 - Gerenciamento de materiais 
ativados oriundos da seção do reator 

13 4 9 

5 - Desmantelamento do casco 6 - 6 

Total 37 6 31 

 
As 31 práticas conservadas (melhores práticas) são a base para a elaboração 

do possível processo de descomissionamento do SN-BR. Estas práticas serão 

analisadas, a seguir, quanto ao seu alinhamento às facilidades previstas no EBN. 

 O alinhamento é aqui entendido como a capacidade da MB de realizar as 31 

práticas conservadas com as facilidades previstas no EBN ou, caso contrário, por meio 

da construção de outras facilidades (não previstas). As eventuais alternativas 

identificadas (diferentes formas de executar uma prática) serão analisadas quanto à 

sua adequabilidade e aceitabilidade financeira. 

   

7.2.1 Alinhamento das práticas da atividade de desativação do SN-BR 

A remoção do material sigiloso e dos equipamentos militares sensíveis (prática 

1) pode, a critério da MB, ser realizado fora do EBN (base de apoio do SN-BR).  
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As práticas 3 a 5 (remoção de equipamentos e sobressalentes, desligamento 

de sistemas não nucleares e drenagem destes) por necessitarem de apoio externo, 

deverão ser realizadas no EBN, que dispõe de oficinas especializadas para apoio ao 

SN-BR e dos recursos necessários para garantir o atendimento das funções de 

segurança nuclear em caso de falha dos sistemas do SN-BR. Conforme citado 

anteriormente, os SN são autônomos para fins de segurança nuclear. O atendimento 

das funções de segurança nuclear é garantido pelos sistemas de bordo do SN tanto 

com o navio no mar quanto com ele atracado. Desta forma, o presente estudo 

recomenda que o cais de espera seja um dos cais com classificação nuclear em 

construção no EBN. Assim, a prática 2 será entendida como, a movimentação do SN-

BR para um cais de espera no EBN. 

Até que ocorra a remoção do combustível, todos os sistemas nucleares do SN-

BR deverão ser preservados e continuar guarnecidos por seus tripulantes (prática 6), 

mantendo o navio independente de apoio externo. O tempo de permanência dos SN 

no cais de espera não foi encontrado nas fontes disponíveis. O autor acredita que o 

período de permanência no cais necessário à preparação do SN-BR para a remoção 

do combustível (prática 7) é da ordem de dias, já que se trata de prática realizada 

várias vezes ao longo da vida operativa do submarino. No entanto, o período de 

permanência para desativar os sistemas não nucleares e remover os fluidos dos 

sistemas desativados deve ser da ordem de semanas ou até meses. A Figura 42 

ilustra o SN-BR atracado a um possível cais de espera no EBN. 

 
Figura 42 – O SN-BR atracado ao cais de espera do EBN. 

 

Submarino em descomissionamento 

atracado ao Cais de Espera do EBN

 
Fonte: Poder Naval 62 

                                                           
62 Disponível em: <http://www.naval.com.br/blog/2014/04/28/imagem-3d-do-estaleiro-e-base-
naval-ebn-de-submarinos-em-itaguai-rj/>. Acesso em: 23 mar. 2015. 
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7.2.2 Alinhamento das práticas da atividade de remoção do combustível nuclear, 
fluidos do circuito primário e rejeitos radioativos sólidos e líquidos do SN-BR 

 

A preparação do SN-BR e do seu reator para a remoção de combustível 

(prática 7) deverá ser realizada no cais de espera. O SN-BR será movimentado para 

um dos diques com certificação nuclear do EBN (prática 8) e, dentro do dique, todas 

as funções de segurança nuclear serão suportadas pelo EBN.  

A experiência prática da MB indica que o tempo necessário para a entrada e 

posicionamento de um navio no dique (prática 8) é da ordem de quatro horas, e o 

tempo para esgotar o dique (bombear para fora a água no dique até secá-lo) é da 

ordem de oito horas, dependendo da vazão das bombas do dique. Na docagem do 

SN-BR serão instaladas linhas para fornecimento de água de resfriamento para a 

remoção do calor residual (fonte fria do reator com o SN-BR no dique). A instalação 

dessas linhas ocorre durante o posicionamento e esgoto do dique, sem aumentar seu 

tempo para docagem. O autor acredita que será possível docar o SN-BR em 12 horas. 

O SN-BR docado (prática 9) receberá o dispositivo móvel de troca de 

combustível (Mobile). A remoção do combustível (prática 10) e dos rejeitos radioativos 

(prática 11), através do mobile, permitirá o desligamento dos sistemas nucleares do 

SN-BR e reduzirá a necessidade de apoio do EBN.  

O dique nuclear do EBN será a única instalação da MB construída para apoiar 

o SN-BR nas práticas 9 a 11. Estas práticas são realizadas várias vezes ao longo do 

ciclo de manutenção do SN-BR e não serão detalhadas neste estudo.  

O tempo estimado para realizar as práticas 1 a 11 é de cerca de quatro meses. 

Neste período, o SN-BR deverá permanecer no dique por cerca de dois meses63 

(DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT, 2015). A remoção do combustível e 

demais rejeitos radioativos sólidos e líquidos (oriundos da operação normal do reator) 

deve gerar cerca de 200 m3 de rejeitos radioativos líquidos (KOTENKO, 2014).   

A Figura 43 ilustra o posicionamento do Mobile sobre o SN-BR docado. A 

remoção do combustível do SN-BR extingue os riscos nucleares do submarino e limita 

os riscos de contaminação à esfera radiológica. 

 
 
 
 
 

                                                           
63 O tempo de permanência no dique para o corte da seção do reator (etapa francesa de 
desmantelamento – démantèlement) não está computado. 
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Figura 43 - SN-BR docado com o Mobile posicionado. 

 

 
Fonte: Poder Naval 64 

 
A Figura 44 apresenta o dique nuclear de HMNB Plymouth e o dispositivo 

móvel de troca de combustível britânico (Reactor Access House – RAH) de 650 

toneladas (BALL, 2014)65.  

 
Figura 44 - Dique nuclear de HMNB Plymouth e o dispositivo móvel de troca de 

combustível britânico. 

 

 
Fonte: Stress tests summary report after Fukushima, Babcock (2012). 

 

                                                           
64 Disponível em: <http://www.naval.com.br/blog/2014/04/28/imagem-3d-do-estaleiro-e-base-
naval-ebn-de-submarinos-em-itaguai-rj/>. Acesso em: 23 mar. 2015. 
65 Mr. Michael Ball – Director Brazil, Future Business / Marine & Technology Division Babcock 
International Group, durante visita à HMNB Devonport; Plymouth – Inglaterra, em 15 de outubro 
2014 (comunicação pessoal, 2014). 



 
 

143 
 

7.2.3 Alinhamento das práticas da atividade de gestão de combustíveis e rejeitos 
radioativos do SN-BR 

As práticas relativas ao transporte e armazenamento do combustível usado na 

piscina da BN e o tratamento dos demais rejeitos radioativos oriundos da operação 

normal do SN-BR (práticas 12 a 14) serão realizadas nas instalações do CR-EBN, a 

serem construídas. Estas práticas são realizadas várias vezes ao longo do ciclo de 

manutenção do SN-BR e não serão detalhadas neste estudo. As práticas 13 e 14 

serão unidas para fim de simplificação, passando a adotar a seguinte redação: 

Transportar e armazenar o combustível usado na piscina do EBN (prática 13). 

As práticas 15 e 16 (preparar e enviar o combustível para a instalação de 

armazenamento definitivo) serão realizadas quando for construído o depósito final 

brasileiro. Para fim de simplificação, estas práticas serão unidas, passando a adotar a 

seguinte redação: Transportar o combustível usado em embalagens adequadas e 

enviá-lo ao depósito final (prática 15). 

O tempo necessário para o processamento e armazenamento dos rejeitos 

radioativos dos SN não foi encontrado nas fontes disponíveis. O tempo necessário 

para o seu processamento no CR-EBN depende, entre outros fatores, das facilidades 

que serão nele disponibilizadas. 

  

7.2.4 Alinhamento das práticas da atividade de gestão de materiais ativados oriundos 
da seção do reator do SN-BR 

Foram identificadas cinco alternativas de instalações para o corte do SN-NB e 

a separação da seção do reator (prática 21). Quatro destas opções de instalação 

estão localizadas em área militar (opções 1 a 4) e uma fora dela (opção 5). A Tabela 

22 apresenta as cinco opções de instalações analisadas e as principais vantagens e 

desvantagens consideradas. 

 
 Tabela 22 - Opções de instalações consideradas para o corte e separação 
da seção do reator (prática 21). 

 
Opções de instalações para o corte e separação da seção do reator 

Opção Considerações 

1 – Diques do 
EBN 

VANTAGENS: 

 Instalação com classificação nuclear construída e licenciada – não 
incorpora novos custos de construção; 

DESVANTAGENS: 

 Aumenta a taxa de ocupação dos diques do EBN – indisponibiliza um 
dique por cerca de 6 meses (DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT, 
2015); 

 A remoção da seção do reator do dique implica no uso de barcaça, 
pontões ou na preparação de unidade de três seções – incorpora novos 
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custos de construção (barcaça e pontões) e de preparação; 

2 – Main Hall 
do EBN 

VANTAGENS: 

 Instalação construída - não incorpora novos custos de construção; 

 Reduz a taxa de ocupação dos diques; 

 A seção do reator cortada estará em terra, simplificando seu transporte 
rodoviário 

DESVANTAGENS: 

 Instalação sem classificação nuclear – requer análise de segurança 
específica para a movimentação de material ativado (seção do reator) no 
Shiplift e cortar o casco por fora da seção no Main Hall; 

3 – Dique 
Flutuante 
com 
classificação 
nuclear 

VANTAGENS: 

 Instalação com classificação nuclear e licenciada; 

 Reduz a taxa de ocupação dos diques e do Main Hall do EBN; 

 Pode ser usado para manutenção de SN-BR; 
DESVANTAGENS: 

 Instalação a ser construída - incorpora novos custos de construção; 

4 – Diques da 
MB 

VANTAGENS: 

 Instalação construída - não incorpora novos custos de construção; 

 Reduz a taxa de ocupação dos diques da MB; 
DESVANTAGENS: 

 Instalação localizada mais próxima de um grande centro populacional 
(Cidade do Rio de Janeiro); 

 Instalação sem classificação nuclear – requer análise de segurança 
específica para a movimentação do SN-BR com material ativado (seção 
do reator) até o dique e o corte do casco por fora da seção; 

 Maior custo de transporte (transporte do SN-BR do EBN até o dique da 
MB e da seção do reator cortada até o local de armazenamento 
temporário). 

5 – Diques 
privados 

VANTAGENS: 

 Instalação construída - não incorpora novos custos de construção; 

 Reduz a taxa de ocupação dos diques da MB; 
DESVANTAGENS: 

 Instalação localizada mais próxima de um grande centro populacional 
(Cidade do Rio de Janeiro); 

 Instalação sem classificação nuclear – requer análise de segurança 
específica semelhante à da opção 4; 

 Maior risco de exposição de tecnologias sensíveis (nuclear, na seção do 
reator, e militar, nas seções de vante e ré do SN-BR); 

 Maior custo de transporte (transporte do SN-BR do EBN até o dique 
privado e da seção do reator cortada até o local de armazenamento 
temporário). 

 

As cinco opções, após analisadas e hierarquizadas (da melhor para a pior), são 

apresentadas a seguir:  

Opção 2 - Main Hall do EBN – Reduz a taxa de ocupação dos diques do EBN e 

não acarreta novos custos de construção. Devido à ativação de materiais da seção do 

reator (rejeitos de baixo e médio nível de atividade) será necessário realizar uma 

análise de segurança para a movimentação do SN-BR no Shiplift e o corte do casco 

no Main Hall. É a opção de maior aceitabilidade financeira. 

Opção 4 – Dique da MB - Reduz a taxa de ocupação dos diques do EBN e não 

acarreta novos custos de construção. Devido à ativação de materiais da seção do 

reator será necessário realizar uma análise de segurança para a movimentação do 
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SN-BR do EBN até o dique selecionado (instalação sem classificação nuclear) e outra 

análise de segurança específica para o corte do casco por fora da seção do reator. Os 

diques da MB estão localizados mais próximos dos grandes centros populacionais do 

que o EBN, em Itaguaí. Deve ser considerada a possibilidade de a opinião pública 

mostrar-se desfavorável ao corte na Cidade do Rio de Janeiro. Implica em custos de 

preparação e transporte do casco para um dique da MB (fora do EBN); 

Opção 5 – Dique privado - Reduz a taxa de ocupação dos diques da MB e não 

acarreta novos custos de construção. Requer análises de segurança semelhantes às 

da opção 4. Caso o dique selecionado seja próximo a um grande centro populacional, 

deve ser considerada a possibilidade de a opinião pública mostrar-se desfavorável. 

Apresenta maior risco de exposição de tecnologias sensíveis66 (nuclear, seção do 

reator, e militar, seções de vante e ré do SN-BR). Implica em custos de preparação e 

transporte do casco para um dique privado (fora da MB) e da docagem e corte do SN-

BR. 

Opção 1 – Diques do EBN – Instalação com classificação nuclear e licenciada. 

Aumenta a taxa de ocupação dos diques do EBN e implica em novos custos de 

preparação do SN-BR e de construção (barcaça e pontões para a retirada das seções 

cortadas do dique). Pode mostrar-se inadequada caso o aumento da taxa de 

ocupação dos diques prejudique o ciclo de manutenção ou operação dos demais SN-

BR.  

Opção 3 – Dique flutuante – Instalação com classificação nuclear e licenciada. 

Reduz a taxa de ocupação dos diques do EBN e pode ser utilizado para a manutenção 

dos demais SN-BR. Implica em elevados custos de construção do dique flutuante. É a 

opção de menor aceitabilidade financeira. 

 

O presente estudo recomenda, portanto, que o corte do SN-NB para a 

separação da seção do reator (prática 21) seja realizado no Main Hall do EBN (opção 

2). 

 

A prática 19, agora entendida como, preparar o SN-BR para a remoção da 

seção do reator no Main Hall do EBN, começa no cais de espera e termina no Main 

Hall. Nesta prática, o SN-BR será levantado no Shiplift até o pátio do estaleiro de 

construção e movimentado, com auxílio de unidades hidráulicas, para dentro do Main 

Hall (load in no Main Hall). A Figura 45 exemplifica essa prática com a movimentação 

                                                           
66 No presente estudo, as tecnologias sensíveis se dividem em dois grupos, tecnologias 
militares, ligadas ao emprego do SN como arma (sistemas não nucleares), e tecnologias 
nucleares, ligadas ao reator. 
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de um SSN classe Astute britânico do Main Hall de HMNB Portsmouth para o Shiplift 

(load out). 

 
Figura 45 - Load out de um SSN classe Astute britânico do Main Hall de HMNB 

Portsmouth para o Shiplift. 

 

 
Fonte: Defense Industry Daily67, (2015). 

 
O método de corte da seção do reator adotado pela USN, MNF e marinha 

russa é o corte oxiacetilênico. O presente estudo não analisará os possíveis métodos 

de corte (oxiacetilênico, serra, hidrojato, laser, etc.). A MB, por ocasião do 

descomissionamento do SN-BR, deverá realizar os estudos necessários para a 

determinação do método de corte que apresente a melhor relação custo-benefício 

(considerando o impacto ambiental).  

A preparação da seção do reator para o transporte até seu local de 

armazenamento temporário, incluindo a construção de anteparas especiais em ambas 

as extremidades da seção e os preparativos para instalar um sistema de ventilação da 

seção (práticas 24, 26 e 30) serão realizadas no Main Hall, para evitar custos 

desnecessários de movimentação, uma vez que a seção do reator já se encontra lá 

(instalação escolhida para o corte do casco). 

                                                           
67Disponível em: <http://www.defenseindustrydaily.com/astute-buy-britain-spends-big-on-its-
next -fast-submarines-07635/> Acesso em: 27 fev 2015. 
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A Figura 46 apresenta uma concepção artística da EBN que mostra o Main Hall 
e o Shiplift. Em 2015, foi inaugurado o Main Hall e concluído o estaqueamento do 
Shiplift.  

 
Figura 46 - Concepção artística da EBN com o Main Hall e o Shiplift. 

 

Diques

Cais de Espera

Main Hall

Shiplift

 
Fonte: Poder Naval 68 

 
A exposição ocupacional total estimada para preparar a seção do reator para o 

corte e disposição ainda não foi estudada. Considerando que a ativação resultante da 

operação do SN-BR será menor do que a da operação dos SSN da classe Los 

Angeles69 devido à menor potência do reator, estima-se que a exposição ocupacional 

total no Main Hall será inferior aos 13 rems do dique de Puget Sound nos EUA 

(RAGHEB, 2010). 

A prática 24, por ser uma ação preparatória, passa a ser redigida como 

preparar a seção do reator para o armazenamento temporário (instalar anteparas 

especiais em ambas as extremidades da seção do reator para garantir a sua 

selagem). 

A MB ainda não definiu o período de permanência da seção em 

armazenamento no depósito inicial, a forma desse depósito e o seu sítio. Estas 
                                                           
68 Disponível em: <http://www.naval.com.br/blog/2014/04/28/imagem-3d-do-estaleiro-e-base-
naval-ebn-de-submarinos-em-itaguai-rj/>. Acesso em: 23 mar. 2015. 
69 A potências informadas dos reatores dos SSN da classe Los Angeles e do SN-BR são respectivamente 
130 e 50 MWt. 
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definições dependem dos estudos que a MB está realizando sobre o armazenamento 

destas seções (prática 29). Neste estudo são consideradas as hipóteses de 

armazenamento dentro e fora da área do EBN. Nas marinhas que operam SN ele varia 

de 30 a 60 anos. Caso o depósito seja localizado dentro do EBN, o corte da seção no 

Main Hall facilitará a movimentação da seção (prática 27), permitindo o transporte 

rodoviário. 

A instalação de um sistema de ventilação da seção para permitir efetuar uma 

penetração anual para verificar a evolução dos materiais e garantir condições 

adequadas de armazenamento (prática 30) e o encapsulamento da seção do reator 

(prática 30) também estão condicionadas a esse estudo.  

Durante o desmantelamento da seção do reator (prática 31) existe um maior 

risco de contaminação ambiental devido à possibilidade de radioisótopos na forma de 

gases e poeira serem lançados no meio ambiente pelo vento e pela chuva (MINISTRY 

OF DEFENCE, 2012). Não foram encontrados relatos do desmantelamento de seções 

de reator. No momento, a MB ainda não realizou estudos sobre o desmantelamento da 

seção do reator (prática 31). 

 

7.2.5 Alinhamento das práticas da atividade de desmantelamento do casco do SN-BR 

 

A experiência internacional sugere que é mais simples e mais barato 

descomissionar o primeiro SN transformando-o em navio-museu (prática 33). Caso o 

Brasil adote esta prática, a atividade de desmantelamento do casco será interrompida 

e uma nova seção será construída para substituir a seção do reator que foi removida. 

No caso contrário, a MB deverá definir onde e como desmantelar o casco do SN-BR. 

O presente estudo recomenda que o primeiro SN-BR se torne um navio-museu 

e prossegue com o estudo da atividade de desmantelamento do casco em proveito 

dos SN-BR seguintes. O estudo assume que os cascos seguintes serão 

desmantelados, ao invés de mantidos em armazenamento provisório flutuando sem a 

seção do reator.  Assim, as práticas 34 e 35, relativas a esse armazenamento, tornam-

se desnecessárias e são excluídas. 

Foram identificadas cinco alternativas de instalações para o desmantelamento 

das seções de vante e de ré do casco e a reciclagem dos materiais (prática 37). 

Quatro destas opções de instalação estão localizadas em área militar (opções 1 a 4) e 

uma fora dela (opção 5). A Tabela 23 apresenta as cinco opções de instalações 

analisadas e as principais vantagens e desvantagens consideradas. 
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Tabela 23 - Opções de instalações consideradas para o desmantelamento do 
casco do SN-BR 

 
Instalações consideradas para o desmantelamento do casco do SN-BR 

Opção Considerações 

1 – Diques do 
EBN 

VANTAGENS: 

 Instalação com classificação nuclear construída e licenciada – não 
incorpora novos custos de construção; 

DESVANTAGENS: 

 Aumenta a taxa de ocupação dos diques do EBN – indisponibiliza um 
dique por muitos meses; 

 Caso o corte da seção do reator seja realizado no Main Hall, requer a 
preparação do casco do SN-BR para o transporte e docagem – incorpora 
novos custos de preparação e transporte do casco; 

2 – Main Hall 
do EBN 

VANTAGENS: 

 Instalação construída - não incorpora novos custos de construção; 

 Reduz a taxa de ocupação dos diques do EBN; 

 Caso o corte da seção do reator seja realizado no Main Hall, dispensa os 
custos de preparação do casco do SN-BR e transporte para o Main Hall 
(as seções de vante e de ré já estarão no Main Hall); 

DESVANTAGENS: 

 Instalação sem classificação nuclear – pode requerer análise de 
segurança específica para o Shiplift e o Main Hall; 

3 – Dique 
Flutuante 
com 
classificação 
nuclear 

VANTAGENS: 

 Instalação com classificação nuclear e licenciada; 

 Reduz a taxa de ocupação dos diques e do Main Hall do EBN; 

 Pode ser usado para manutenção de SN-BR; 
DESVANTAGENS: 

 Instalação a ser construída – incorpora novos custos de construção; 

 Requer a preparação do casco do SN-BR para o transporte e docagem – 
incorpora novos custos de preparação e transporte do casco; 

4 – Dique da 
MB 

VANTAGENS: 

 Reduz a taxa de ocupação dos diques e Main Hall do EBN; 
DESVANTAGENS: 

 Instalação localizada mais próxima de um grande centro populacional 
(Cidade do Rio de Janeiro); 

 Instalação sem classificação nuclear – pode requerer análise de 
segurança; 

 Requer a preparação do casco do SN-BR para o transporte e docagem – 
incorpora novos custos de preparação e transporte do casco; 

5 – Estaleiro 
Privado 

VANTAGENS: 

 Reduz a taxa de ocupação dos diques e Main Hall da MB; 
DESVANTAGENS: 

 Instalação localizada próximo de um grande centro populacional (Cidade 
do Rio de Janeiro); 

 Instalação sem classificação nuclear – pode requerer análise de 
segurança; 

 Maior risco de exposição de tecnologias sensíveis (militar - seções de 
vante e ré do SN-BR); 

 Requer a preparação do casco do SN-BR para o transporte e docagem – 
incorpora novos custos de preparação e transporte do casco; e 

 Maior custo de transporte (transporte do casco do SN-BR do EBN até o 
dique privado). 

 
As cinco opções, após analisadas e hierarquizadas (da melhor para a pior), são 

apresentadas a seguir:  
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Opção 2 - Main Hall do EBN – Reduz a taxa de ocupação dos diques do EBN e 

não acarreta novos custos de construção. Com base na premissa da realização do 

corte no Main Hall, as seções de vante e de ré já estarão no Main Hall, dispensando 

transporte das seções cortadas. É a opção de maior aceitabilidade financeira. Caso o 

corte ocorra nos diques do EBN, os pontões ou barcaças construídas para retirar a 

seção do reator do dique devem ser suficientes para permitir o load in no Main Hall 

sem custos adicionais. Caso o corte ocorra no dique flutuante, deve ser possível a 

movimentação das seções cortadas do dique flutuante para o Shiplift sem custos 

adicionais. 

Opção 4 – Dique da MB - Reduz a taxa de ocupação dos diques do EBN e não 

acarreta novos custos de construção. Os diques da MB estão localizados mais 

próximos dos grandes centros populacionais do que o EBN, em Itaguaí. Deve ser 

considerada a possibilidade da opinião pública, por desconhecimento do assunto, 

mostrar-se desfavorável ao desmantelamento do casco na Cidade do Rio de Janeiro. 

Implica em custos de preparação e transporte do casco para um dique da MB (fora do 

EBN); 

Opção 5 – Dique privado - Reduz a taxa de ocupação dos diques da MB e não 

acarreta novos custos de construção. Apresenta maior risco de exposição de 

tecnologias sensíveis (militar, resultante do corte das seções de vante e ré do SN-BR). 

Caso o dique selecionado seja próximo a um grande centro populacional, deve ser 

considerada a possibilidade da opinião pública, por desconhecimento do assunto, 

mostrar-se desfavorável ao desmantelamento do casco na sua proximidade. Implica 

em custos de preparação e transporte do casco para um dique privado (fora da MB), 

de docagem e de corte do SN-BR para reciclagem; 

Opção 1 – Diques do EBN – Instalação com classificação nuclear e licenciada. 

Aumenta a taxa de ocupação dos diques do EBN e implica em novos custos de 

preparação das seções do casco para docagem. Pode mostrar-se inadequada caso o 

aumento da taxa de ocupação dos diques prejudique o ciclo de manutenção ou 

operação dos demais SN-BR. 

Opção 3 – Dique flutuante – Instalação com classificação nuclear e licenciada. 

Reduz a taxa de ocupação dos diques do EBN e pode ser utilizado para a manutenção 

dos demais SN-BR. Implica em elevados custos de construção do dique flutuante. É a 

opção de menor aceitabilidade financeira. 

O presente estudo recomenda, portanto, que o desmantelamento dos cascos 

dos SN-BR seja realizado no Main Hall do EBN. Isto torna desnecessário o transporte 

do casco (prática 36), que é então excluído. 
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A remoção dos equipamentos reutilizáveis que só possam ser retirados de 

bordo após o corte do casco (prática 32) será realizada no Main Hall do EBN. 

 

 

7.3 UMA POSSÍVEL SEQUÊNCIA DE PASSOS PARA O DESCOMISSIONAMENTO 
DO SN-BR  

 

A análise do alinhamento às facilidades previstas no EBN reduziu de 31 para 

25 o número de práticas conservadas. A redação dessas práticas foi ajustada ao 

resultado da análise de adequabilidade e aceitabilidade financeira das alternativas 

identificadas para a sua realização (diferentes formas ou locais de realização das 

práticas).  

A Tabela 24 apresenta uma sequência de 25 passos possíveis de serem 

realizados com as facilidades previstas no EBN para o descomissionamento do SN-

BR. A sequência de passos corresponde as 25 praticas conservadas e analisadas com 

sua redação final.  

 
Tabela 24 - Uma possível sequência de passos para o descomissionamento do 

SN-BR 
 

No PRÁTICA 

 1 - Desativação, limitada à permanência no cais de espera (até a remoção do 
combustível nuclear) 

1 Retirar todo o material sigiloso e equipamentos militares sensíveis 

2 Movimentar o SN-BR para um cais de espera no EBN. 

3 Retirar equipamentos e sobressalentes que possam ser reaproveitados e passem pelas 
escotilhas do SN-BR 

4 Desativar os sistemas não nucleares do SN-BR (manobra, controle da atmosfera, 
propulsão, sensores, mergulho, armamento, comunicações, etc.) 

5 Drenar e remover os fluidos dos sistemas desativados (lubrificantes, refrigerantes, 
hidráulica de controle, aguada, aguas servidas, lastro, hidráulica de controle, etc) 

6 Preservar todos os sistemas de apoio ao reator 

 2 - Remoção do combustível nuclear, fluidos do circuito primário e rejeitos 
radioativos sólidos e líquidos 

7 Preparar o SN-BR e seu reator para a remoção de combustível no dique do EBN 

8 Movimentar o SN-BR para o dique nuclear do EBN 

9 Docar o SN-BR no dique nuclear do EBN para a remoção do combustível 

10 Remover o combustível usado  

11 Drenar a água do primário e remover todos os rejeitos radioativos sólidos e líquidos 

 3 - Gestão de combustíveis e rejeitos radioativos (até o descarte ou envio ao 
depósito final) 

12 Tratar os rejeitos radioativos sólidos e líquidos e envio do que não puder ser 
descartado aos depósitos  

13 Transportar e armazenar o combustível usado na piscina do EBN 

15 Transportar o combustível usado em embalagens adequadas e enviá-lo ao depósito 
final (dry storage). 

 4 - Gestão de materiais ativados oriundos da seção do reator (até o 
desmantelamento, reciclagem dos materiais ou envio ao depósito final) 
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19 Preparar o SN-BR para a remoção da seção do reator, movimentação do cais de 
espera para o Shiplift e o load in no Main Hall. 

21 Cortar e separar da seção do reator no Main Hall. 

24 Preparar a seção do reator para o armazenamento temporário (instalar anteparas 
especiais em ambas as extremidades da seção do reator para garantir a sua selagem) 

26 Preparar a seção do reator para o transporte até seu local de armazenamento 
temporário (depósito inicial) 

27 Transportar a seção do reator até o depósito inicial  

29 Armazenar a seção do reator em depósito inicial até que esta seja desmantelada 

30 Instalar um sistema de ventilação da seção do reator para permitir efetuar uma 
penetração anual e verificar a evolução dos materiais e as condições de 
armazenamento. 

31 Desmantelar a seção do reator 

 5 - Desmantelamento do casco (até a reciclagem de materiais reaproveitáveis e o 
descarte ou armazenamento de materiais tóxicos). 

32 Remover todos os equipamentos reutilizáveis que só possam ser retirados de bordo 
após cortar o casco (baterias, motores díesel, consoles, etc.) 

33 Transformar o primeiro SN-BR em navio-museu. 

37 Desmantelar as seções de vante e de ré do casco e reciclar os materiais no Main Hall 
do EBN 

 
A sequência de passos propostos para o descomissionamento do SN-BR, 

construída a partir da Tabela 24, é apresentada na forma de fluxograma na Figura 47. 

Neste fluxograma foram inseridos eventos financeiros e eventos regulatórios, a serem 

acordados com a CNEN, que complementam o processo de descomissionamento do 

SN-BR. Os eventos financeiros (solicitação e provisionamento de recursos ao 

governo) foram inseridos com base no princípio de que o SN-BR, embora operado 

pela MB, pertence ao estado brasileiro, que é o responsável pelo provisionamento dos 

recursos necessários para o descomissionamento seguro. A norma da CNEN, que não 

considera o princípio citado, atribui à MB (operador) a responsabilidade de 

disponibilizar os recursos necessários. 

 

A organização operadora deve disponibilizar os fundos necessários 

para garantir o descomissionamento seguro e a gerência dos rejeitos 

radioativos gerados durante o descomissionamento. (Art. 5º da 

norma CNEN–NN-9.01, 2012). 

 
Os eventos regulatórios (informar à CNEN a desativação do SN-BR e a retirada 

do combustível, e obter da CNEN a liberação do controle regulatório do casco e da 

seção do reator) foram inseridos com base na suposição de que a norma que regulará 

o descomissionamento do SN-BR guardará semelhança à norma CNEN–NN-9.01, 

hoje em vigor para o descomissionamento de usinas nucleoelétricas. 

 
A organização operadora deverá notificar à CNEN: I - o fim da 

operação comercial da usina, com até trinta dias corridos de 

antecedência; e II - a retirada definitiva do combustível do vaso do 

reator. (Art. 7º da norma CNEN–NN-9.01, 2012). 
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A Autorização para Descomissionamento da usina somente será 

concedida após comprovação de que todo o material nuclear 

existente na usina foi armazenado de forma segura ou transferido 

para outra instalação licenciada. (Art. 8º, §2º da norma CNEN–NN-

9.01, 2012). 

 
A liberação da usina do controle regulatório fica condicionada à 

demonstração de que o estado final previsto no Plano Final de 

Descomissionamento foi alcançado e que não foram estabelecidos 

requisitos adicionais, levando em consideração os resultados do 

programa de monitoração ambiental pré-operacional da usina. (Art. 

27 da norma CNEN–NN-9.01, 2012). 
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Figura 47 - Fluxograma da sequência de passos propostos para o 

descomissionamento do SN-BR  

 

SOLICITAR RECURSOS 

AO GOVERNO

INFORMAR A 

DESATIVAÇÃO À CNEN

DECISÃO DE 

DESCOMISSIONAR

DESATIVAÇÃO 

(BAIXA DO SN-BR)

MOVIMENTAR PARA O CAIS DE ESPERA DO EBN

PROVISIONAMENTO DE RECURSOS

ATIVIDADE DE 

DESATIVAÇÃO

REMOVER EQUIPAMENTOS REAPROVEITÁVEIS E

DESATIVAR SISTEMAS NÃO NUCELARES

PRESERVAR SISTEMAS DE APOIO AO REATOR 

(SEGURANÇA NUCLEAR)

DRENAR OS FLUIDOS DOS SISTEMAS DESATIVADOS

ATIVIDADE DE REMOÇÃO DO COMBUSTÍVEL

REMOVER  O 

COMBUSTÍVEL

REMOVER OS FLUIDOS DO CP E 

REJEITOS RADIOATIVOS LÍQUIDOS

REMOVER OS REJEITOS 

RADIOATIVOS SÓLIDOS

INFORMAR A RETIRADA 

DO COMBUST. À CNEN

MOVIMENTAR PARA O 

DIQUE DO EBN

DOCAR O 

SN-BR

PREPAR O NAVIO E O REATOR PARA A 

REMOÇÃO DO COMBUSTÍVEL

TRANSPORTAR E ARMAZENAR O 

COMBUSTÍVEL NA PCU DO EBN

ATIVIDADE DE GESTÃO DE MATERIAIS 

ATIVADOS ORIUNDOS DA SEÇÃO DO REATOR 

TRANSPORTAR E 

ARMAZENAMENAR  

NO DEPÓSITO INICIAL

DESCARTE

ATIVIDADE DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS 

E REJEITOS RADIOATIVOS

REJEITOS TRATA-

MENTO 

SIM

NÃO

DEPÓSITO 

FINAL

Legenda:

ATIVIDADE ENVOLVENDO O 

GOVERNO FEDERAL

ATIVIDADE ENVOLVENDO A 

CNEN

ATIVIDADE OU PROCESSO

ATIVIDADE AGUARDANDO DEFINIÇÃO 

DA MARINHA

DECISÃO

FLUXO

DESMANTELAR O 

CASCO NO 

MAIN HALL

REMOVER OS 

EQUIPAMENTOS 

REAPROVEITÁVEIS

PREPARAR A SEÇÃO DO REATOR 

PARA ARMAZENAMENTO 

TEMPORÁRIO

TRANSPORTAR A SEÇÃO 

DO REATOR PARA O 

DEPÓSITO INICIAL 

PREPAR O SN-BR 

PARA A REMOÇÃO DA 

SEÇÃO DO REATOR

MOVIMENTAR DO CAIS DE 

ESPERA PARA O SHIPLIFT

(LOAD IN NO MAIN HALL.)

INSTALAR UM SISTEMA 

DE VENTILAÇÃO DA 

SEÇÃO DO REATOR

ARMAZENAMENAR A 

SEÇÃO DO REATOR NO 

DEPÓSITO INICIAL 

MATERIAIS 

TÓXICOS E 

PERIGOSOS

DESCONTA-

MINAÇÃO

TRIAGEM

ARMAZENAMENTO 

OU DESCARTE

MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS

RECICLAGEM

ATIVIDADE DE 

DESMANTELAMENTO 

DO CASCO

TRANFORMAR O SN-BR 

EM NAVIO-MUSEU

DESMANT. 

SEÇÃO DO 

REATOR

DEPÓSITO 

FINAL
EMBALAGEM

MATERIAIS 

ATIVADOS

ARMAZENAMENTO 

POR 30 A 40 ANOS 

(LONGO PRAZO)

SIM SIM

SIM NÃO

NÃO

NÃO

DESCOMISSIONAMENTO

DO CASCO - LIBERAÇÃO 

DO CONTROLE  

REGULATÓRIO DA CNEN

DESCOMISSIONAMENTO

DO REATOR - LIBERAÇÃO 

DO CONTROLE  

REGULATÓRIO DA CNEN

CORTAR A SEÇÃO 

DO REATOR NO 

MAIN HALL

 
 

Abreviaturas: 
Load In – Movimentação do SN-BR do nível do mar para o pátio do Estaleiro de Construção 
por meio do elevador de navios; 
Main Hall – Prédio principal do estaleiro de construção (parte das instalações do EBN); 
PCU – piscina de combustível usado; e 
Shiplift – Elevador de navios. 
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O tempo necessário para descomissionar o SN-BR, seguindo o proposto na 

Figura 47, ainda não foi estudado. Contudo, considerando que o tempo consumido na 

atividade de desativação costuma ser superior a um ano70 e que o tempo consumido 

nas atividades seguintes não deve ser inferior a dois anos71, estima-se que serão 

necessários, ao menos, três anos para descomissionar o SN-BR (desconsiderando o 

desmantelamento da seção do reator). O descomissionamento do primeiro SN 

americano demorou quatro anos. 

 

7.4 ESTIMATIVA DO CUSTO DO DESCOMISSIONAMENTO DO SN-BR 

 

A MB ainda não definiu a estratégia e o processo de descomissionamento do 

SN-BR. Até que isto ocorra, não será possível obter uma estimativa confiável do seu 

custo de descomissionamento. No presente estudo foram adotadas as premissas 

apresentadas a seguir para estimar a ordem de grandeza dos recursos necessários ao 

descomissionamento do SN-BR. 

 

1. A MB adotará a estratégia de descomissionamento com 

desmantelamento protelado da seção do reator; 

2. A MB adotará o processo de descomissionamento proposto na Figura 

47;  

3. A execução do processo de descomissionamento não implicará em 

novos custos de construção de instalações para: corte e separação da 

seção do reator, tratamento de rejeitos e armazenamento de 

combustíveis e rejeitos radioativos; e 

4. As informações disponíveis de custo de construção e de 

descomissionamento estão corretas e são representativas do processo 

como um todo. 

 

No Brasil, ainda não é conhecido o custo exato de descomissionamento das 

instalações nucleoelétricas da CNAAA. A estratégia de descomissionamento adotada 

pela Eletronuclear sugere que o seu descomissionamento deverá ocorrer após o 

descomissionamento do SN-BR, reduzindo a possibilidade da MB se beneficiar da 

                                                           
70 O tempo compreendido entre o término da operação do reator do SN e a sua retirada formal 
de serviço (desativação) é superior a um ano (tipicamente de um a três anos) (HØIBRÅTEN et 
al., 2007). 
71 Nos EUA o processo de descomissionamento, da remoção do combustível até o 
desmantelamento do casco, dura em média dois anos (RAGHEB, 2010). 
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experiência obtida com a CNAAA. Caso esses custos fossem conhecidos, o seu 

emprego na determinação do custo de descomissionamento seria limitado devido às 

diferenças entre os processos de descomissionamento.  

A atual impossibilidade de uso, ainda que de forma parcial, do custo de 

descomissionamento da CNAAA para a determinação do custo do SN-BR, remete o 

estudo diretamente aos custos de descomissionamento de SN estrangeiros. Os custos 

conhecidos desses SN são apresentados na Tabela 25, que foi construída com os 

dados contidos nos Capítulos 2 a 5. A base de dados disponíveis para a elaboração 

desta tabela é heterogênea, considera SN com características e métodos construtivos 

distintos, comprometendo a solidez da comparação. 

 
Tabela 25 - Custos conhecidos de descomissionamento de SN. 

 

Classe de 
SN/Nação 

CONSTRUÇÃO DESCOMISSIONAMENTO R 

Desloc 
(Ton.) 

CUSTO 
(bilhões de 

dólares) 

Homem 
. dia 

(x 103) 

CUSTO (milhões de dólares) 

% Mão de 
Obra 

Material TOTAL 

SSN Los 
Angeles72 

6927 1.2473 103 38.625 12.000 50.6 4 

SSN 
Virginia 

7800 2,7674 - - - - - 

SSBN Le 
Redoutable 

8080 0,8175 - - - 29,0 3,6 

SSN 
Barracuda 

5100 1,5976 - - - - - 

SSBN 
Yankee 

9300 - 79 - - 31,577 - 

SSN Astute 7400 3,7278 - - - - - 

SSN 
Swiftsure 

4900 0,294 - - - 
24,6 a 
43,5 

12  

MÉDIA 7072 - - - - - - 

 
Notas: 
1. R é a relação percentual entre o custo de descomissionamento e o de construção (R = Cdesc. 

/ Cconstr.); e 

                                                           
72 Mr. David H. Ruedi, Director for Plans & Policy COMSUBLANT - Comando da Força de 
Submarinos do Atlântico (Commander, Submarine Force Atlantic), (2015). 
73  O custo de 343 milhões de dólares em 1978 (POLMAR e MOORE, 2007) foi corrigido para 
1,24 bilhões de dólares em 2015, considerando uma inflação acumulada no período de 
262,1%.  
74 O custo de 2,554 bilhões de dólares em 2010 (EM19-GGQ-PN-005) foi corrigido para 2,765 
bilhões de dólares em 2015, considerando uma inflação acumulada no período de 8,3. 
75 O custo estimado de 115 milhões de dólares em 1967 (Congressional Record, v. 113, p.14 – 
1967) foi corrigido para 813 milhões de dólares em 2015, considerando uma inflação 
acumulada no período de 606,9%. 
76 O custo estimado de 1,192 bilhões de euros em 2012 (EM19-GGQ-PN-005) foi corrigido para 
1,589 bilhões de dólares em 2015, considerando uma paridade 1 € igual a 1,30 USD e uma 
inflação acumulada no período de 2,8%. 
77 Câmbio considerado de 1 USD igual a 5,41 Rublos.  
78 O custo estimado de 2,624 bilhões de euros em 2011 (EM19-GGQ-PN-005) foi corrigido para 
3,718 bilhões de dólares em 2015, considerando uma paridade 1 € igual a 1,35 USD e uma 
inflação acumulada no período de 5,0%. 
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2. Todas as atualizações monetárias foram realizadas considerando a inflação acumulada no 
período e os índices de preço ao consumidor (Consumer Price Index - CPI) disponibilizados 
pelo US Bureau of Labor Statistics (BLS) em 17 de abril de 2015. Segundo a fórmula P2015 = 
(CPI2015 / CPIano) x Pano, onde P2015 é o preço em 2015 e Pano é o preço no ano informado. 

 

Não foram encontradas informações financeiras detalhadas que permitam 

identificar o impacto das diferentes características das nações que operam SN sobre o 

custo de descomissionamento. Devido à indisponibilidade dessas informações, foi 

assumida a hipótese de que as diferentes características dessas nações impactam 

igualmente os custos de construção e de descomissionamento, permitindo considerar 

insignificante o seu impacto financeiro para a determinação da ordem de grandeza do 

custo de descomissionamento por meio do uso da razão desses custos. As principais 

diferenças com possível impacto nos custos são apresentadas na Tabela 26. 

 
Tabela 26 – Possíveis impactos financeiros decorrentes das diferentes 

características das nações operadoras de SN. 

 
Diferença Simplificações (observações e impacto) 

Base tecnológica Diferenças no projeto dos reatores (diferentes potências e número de 
reatores), do combustível (diferentes graus de enriquecimento, tipo e 
geometria) e dos submarinos (diferentes níveis de automação, 
complexidade dos sistemas e uso de materiais especiais). Tende a 
aumentar o custo de construção. 

Base normativa Adoção de limites diferenciados de exposição à radiação (ALARA ou 
ALARP) e de procedimentos distintos para o descarte de materiais 
perigosos, radioativos ou não. Requisitos mais rigorosos tendem a 
aumentar o custo de descomissionamento. 

Base industrial Refere-se aos diferentes custos de energia, mão de obra e de uso das 
instalações (estaleiros, diques, etc.). Impactam nos custos de 
construção e descomissionamento. 

Disponibilidade 
de instalações de 
apoio específicas 

Dita a necessidade, ou não, de construção de novas instalações. Pode 
resultar em diferentes formas de corte, transporte e armazenagem da 
seção do reator. Também impacta no gerenciamento de combustíveis e 
rejeitos radiológicos. A construção de novas instalações tende a 
aumentar o custo de descomissionamento. 

Escala de 
produção 

Possibilita a diluição dos custos de projeto e a redução dos custos de 
construção e descomissionamento com o aumento do número de 
submarinos construídos. Também impacta qualificação do pessoal 
envolvido no gerenciamento e execução das tarefas. Tende a reduzir 
os custos de construção e descomissionamento. 

 
Após as simplificações consideradas, foi utilizada a relação entre o custo de 

descomissionamento e o de construção dos SN estrangeiros para estimar a ordem de 

grandeza dos recursos necessários para o descomissionamento do SN-BR. O 

presente estudo utilizou a relação R = 4% dos SSN da classe Los Angeles por ser o 

submarino com características mais próximas do SN-BR (deslocamento, comprimento, 

boca e PEI) e por possuir custos bem identificados.  
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O Peso Específico Ideal - PEI (m3/ton) é um índice para comparação de 

submarinos adotado na norma EM19-GGQ-PN-00579. Ele não tem significado físico e 

corresponde a razão entre o volume ideal do submarino (m3) e seu deslocamento 

(ton.). O volume ideal é o volume do cilindro gerado pelo produto da área da 

circunferência definida pelo diâmetro do casco e o seu comprimento. O PEI não 

guarda semelhança dimensional com o conceito físico de peso específico (N/m3). A 

Tabela 27 apresenta a comparação das características principais dos SN 

considerados. 

 
Tabela 27 - Comparação das características principais dos SN. 

 
Submarino Reator 

Classe  
Desloc. 
(Ton.) 

Comp. 
(m) 

Boca 
(m) 

QTD 
Pot. 

(MWt) 
PEI 

SSN Los 
Angeles 

6927 110 10 1 130 1,25 

SSN 
Virginia 

7800 115 10 1 148 1,16 

SSBN Le 
Redoutable 

8080 128 10,6 1 70 1,40 

SSN 
Barracuda 

5100 99 8,8 1 70 1,18 

SSBN 
Yankee 

9300  132  11,6 2 90 1,50 

SSN 
Astute 

7400 97 11,3 1 70 1,31 

SSN 
Swiftsure 

4900 82,9 9,8 1 50 1,28 

SN-BR 6000 98 10 1 50 1,28 

Tabela elaborada com os dados apresentados nos Capítulos 2 a 5. 
Legendas: 
Comp. – comprimento;  Desloc. – deslocamento; QTD – quantidade; 
Pot. – potência; e  PEI – peso específico ideal. 

 
Não foi possível elaborar uma relação entre os custos médios de 

descomissionamento e de construção Rmédio devido às seguintes razões: 

 Os custos de descomissionamento dos SSBN por incorporarem os 

custos de desmantelamento das seções dos tubos lançadores de 

mísseis não representam adequadamente o custo do SN-BR;  

 O custo de descomissionamento dos SSBN classe Redoutable 

apresentado por Høibråten não informa se o custo de desmantelamento 

do casco com a seção dos tubos lançadores de mísseis foi considerado, 

aumentando a incerteza sobre a ordem de grandeza dos recursos 

necessários; 

                                                           
79 O PEI tem emprego limitado e seu uso se justifica pela ausência de parâmetros mais sólidos, 
normalmente condicionados ao conhecimento dos volumes dos submarinos.  
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 O custo de descomissionamento dos SSBN classe Yankee foi 

desconsiderado por se tratar de um submarino com casco duplo dotado 

de dois reatores;  

 Os custos de descomissionamento de SN britânicos, representados 

pelo HMS Swiftsure, foram desconsiderados devido à adoção de um 

processo de descomissionamento distinto (sem o corte e remoção da 

seção do reator). Adicionalmente, referem-se a valores médios que 

englobam SSN e SSBN, com e sem combustível nuclear. 

 Os custos de descomissionamento dos SSN das classes Virgina, 

Barracuda e Astute não foram disponibilizados. Nenhum submarino 

destas classes foi desativado; 

 

O SN-BR ainda está em fase de projeto, sendo possível que ocorra alteração 

tanto dos equipamentos a serem adquiridos no estrangeiro quanto dos a serem 

construídos no Brasil. Devido ao ineditismo do projeto muitas empresas nacionais 

ainda precisam se adequar às normas de organismos certificadores para poder 

fabricar equipamentos para uso em SN. A necessidade de preparar a indústria 

nacional para a construção de SN e o cerceamento tecnológico das nações que 

produzem esses equipamentos pode aumentar o custo final do SN-BR. O custo 

estimado do SN-BR é da ordem 6 bilhões de reais, que correspondem a 1,87 bilhões 

de dólares80. 

Aplicando uma relação de 4 % ao custo de construção do SN-BR obtêm-se 

74,8 milhões de dólares, sugerindo que serão necessários recursos da ordem de 

grandeza de 75 milhões de dólares para descomissionar o SN-BR. Caso sejam 

adotadas práticas que impliquem na construção de novas instalações ou o transporte 

do casco, este custo poderá ser aumentado. 

Conforme já citado, a experiência de descomissionamento de SN da USN e da 

marinha russa indicam que os recursos apurados com a venda dos materiais 

reciclados dos SN não são suficientes para custear o desmantelamento dos cascos, 

mas ajudarão a reduzir os custos do descomissionamento. 

 

                                                           
80 Câmbio considerado de 1 USD igual a 3,21 reais.  
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Tabela 28 – Análise da adequabilidade e aceitabilidade das principais práticas ao descomissionamento do SN-BR  
 

No Principais práticas de descomissionamento C Segurança 
Impacto 

Ambiental 
Custo Observações 

 1 - Desativação, limitada à permanência no cais de espera (até a remoção do combustível nuclear) 

1 Retirar todo o material sigiloso e equipamentos militares sensíveis. 4 Sim Sim NC  

2 Movimentar o SN para o cais de espera 4 Sim Sim NC  

3 
Retirar equipamentos e sobressalentes que possam ser 
reaproveitados e passem pelas escotilhas  

4 Sim Sim NC  

4 
Desativar os sistemas não nucleares do SN-BR (manobra, 
controle da atmosfera, propulsão, sensores, mergulho, 
armamento, comunicações, etc.) 

4 Sim Sim NC  

5 
Drenar e remover os fluidos dos sistemas desativados 
(lubrificantes, refrigerantes, hidráulica de controle, aguada, águas 
servidas, lastro, hidráulica de controle, etc) 

4 Sim Sim NC  

6 Preservar todos os sistemas de apoio ao reator 4 Sim Sim NC  

 2 - Remoção do combustível nuclear, fluidos do circuito primário e rejeitos radioativos sólidos e líquidos 

7 Preparar o navio e o reator para a remoção de combustível 4 Sim Sim NC  

8 Movimentar o SN para o dique nuclear 3 Sim Sim NC  

9 Docar o navio para a remoção do combustível 3 Sim Sim NC  

10 Remover o combustível usado  4 Sim Sim NC  

11 
Drenar a água do primário e remover de todos os rejeitos 
radioativos sólidos e líquidos (SRW & LRW) 

4 Sim Sim NC  

 3 - Gestão de combustíveis e rejeitos radioativos (até o descarte ou envio ao depósito final) 

12 
Tratar e descartar os rejeitos radioativos sólidos e líquidos, 
segundo as normas nacionais. 

4 Sim Sim NC  

13 Transportar o combustível usado para a piscina 4 Sim Sim NC  

14 Armazenar o combustível usado na piscina (PCU) da BN 2 Sim Sim Maior 
Não implica na construção de uma 
piscina fora do EBN 

15 
Preparar o combustível para o envio à instalação de 
armazenamento definitivo 

4 Sim Sim NC 
Condicionado à construção de um 
depósito final pela CNEN 

16 
Transportar o combustível usado da piscina para a instalação de 
armazenamento definitivo (dry storage) 

4 Sim Sim NC 
Condicionado à construção de um 
depósito final pela CNEN 

17 
Transportar o combustível usado da piscina ou depósito para a 
Instalação de reprocessamento 

1 Não Não NC 
Sem previsão e sem amparo na 
legislação brasileira 
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18 Reprocessar o combustível usado (separação do plutônio). 1 Não Não NC 
Sem previsão e sem amparo na 
legislação brasileira 

 4 - Gestão de materiais ativados oriundos da seção do reator (até o desmantelamento, reciclagem dos materiais ou envio ao depósito final) 

19 Preparar o SN para a remoção da seção do reator 3 Sim Sim NC  

20 
Preparar o SN para a remoção dos equipamentos do circuito 
primário da seção do reator 

1 Sim Sim NC  

21 Cortar e separar a seção do reator 3 Sim Sim NC  

22 Cortar o casco e preparar a unidade de três seções 1 Não Não   

23 Remover os equipamentos do circuito primário da seção do reator 1 Não Não   

24 
Instalar anteparas especiais em ambas as extremidades da seção 
do reator para garantir a sua selagem 

3 Sim Sim NC  

25 Encapsular a seção do reator 1 Sim Sim Menor 
Implica na construção de uma 
embalagem (contêiner) para a 
seção do reator 

26 
Preparar a seção do reator para o transporte até seu local de 
armazenamento temporário 

3 Sim Sim NC  

27 
Transportar a seção do reator até o seu local de armazenamento 
temporário (depósito inicial) 

3 Sim Sim NC  

28 
Embalar e transportar os equipamentos do circuito primário da 
seção do reator para o seu local de armazenamento temporário 

1 Sim Não Maior 

Implica no gerenciamento de 
maiores doses e 
consequentemente em um maior 
custo. 

29 
Armazenar a seção do reator em depósito inicial até que esta seja 
desmantelada 

3 Sim Sim NC  

30 
Instalar um sistema de ventilação da seção do reator para permitir 
efetuar uma penetração anual para verificar a evolução dos 
materiais e garantir condições adequadas de armazenamento. 

1 Sim Sim Maior 
Implica na construção de um 
sistema de ventilação da seção do 
reator.  

 
5 - Atividade de desmantelamento do casco (até a reciclagem de materiais reaproveitáveis e o descarte ou armazenamento de materiais 
tóxicos). 

31 Desmantelar a seção do reator 4 Sim Sim Maior 
Ainda não realizado por nenhuma 
nação 

32 
remover todos os equipamentos reutilizáveis que só possam ser 
retirados de bordo após cortar o casco 

4 Sim Sim NC  

33 Transformar o primeiro SN em  navio-museu. 3 Sim Sim menor 
• Elimina o custo do 
desmantelamento do casco; 
• Implica no custo da construção de 
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uma falsa seção do reator e nos 
custos de manutenção de um 
navio-museu. 

34 
Preparar o casco do SN, sem a seção do reator, para 
armazenamento provisório flutuando 

2 Sim Sim Maior 
• Implica no custo de união das 
seções de vante e de ré e 
preparação do casco para LtWbS. 

35 
Armazenar provisoriamente o casco do SN flutuando sem a seção 
do reator 

2 Sim Não Menor 

• Cria o risco de poluição ambiental 
por contaminantes não radioativos 
oriundos do casco. 
• Implica no custo de manutenção 
no casco durante o LtWbS. 

36 
Transportar o casco para uma instalação específica de 
desmantelamento 

2 Sim Sim Menor 

• Implica no custo de união das 
seções de vante e de ré e 
preparação do casco para 
transporte. 
• Implica no custo de transporte 

37 
Desmantelar as seções de vante e de ré do casco e reciclar os 
materiais 

4 Sim Sim NC  

Legendas: 
C – Número de nações que adotam essa prática  NC – Não comparado 
 
Abreviaturas: 
EBN – Estaleiro e Base Naval de Itaguaí   LtWbS - Armazenamento de longo prazo de unidades de três seções flutuando 
LRW - Rejeitos radioativos líquidos    SRW - Rejeitos radioativos sólidos 
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CAPÍTULO 8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O Brasil planeja construir seu primeiro submarino com propulsão nuclear até 

2025 nas futuras instalações do Estaleiro e Base Naval de Itaguaí, atualmente em 

construção no Rio de Janeiro. 

O SN-BR, cujo projeto atende às normas ambientais nacionais, está 

dispensado do licenciamento ambiental pelo IBAMA nos termos da Lei complementar 

nº 97/1999 e da Resolução nº 237/1997. No entanto, para a construção da sua planta 

de propulsão será necessário licenciamento nuclear pela CNEN. 

O licenciamento nuclear é o processo formal que resultará nas necessárias 

autorizações de construção e de operação do reator do SN-BR. Como parte deste 

processo, a Marinha do Brasil deverá elaborar o programa de descomissionamento do 

SN-BR e planejar as atividades dele decorrentes. 

 O descomissionamento é o processo formal que permite a retirada de uma 

instalação nuclear do controle pelo órgão regulador, quando esta instalação não 

apresentar mais risco, e o local onde ela foi construída puder ser liberado para outros 

usos. 

No Brasil, não existe uma norma específica para o descomissionamento de SN, 

uma vez que a base normativa brasileira foi concebida em uma época em que o 

programa nuclear não contemplava a construção de submarinos. Tampouco existe 

uma base normativa internacional específica para SN, e as nações que os operam não 

disponibilizaram suas normas.  

No presente estudo, o autor assumiu que as normas a serem adotadas para o 

descomissionamento do SN-BR serão, em essência, idênticas às normas ora em vigor 

(CNEN-NN-9.01 e CNEN-NE-1.04 entre outras) e que a CNEN irá regular a 

abordagem a ser dada às especificidades dos reatores de propulsão. Possivelmente, a 

diferença mais básica e óbvia entre o descomissionamento de instalações 

nucleoelétricas e o de submarinos é a ausência de um sítio ou local a ser retirado do 

controle regulatório e liberado para uso. Assim, o estado final a ser alcançado ao 

término do descomissionamento do SN é a liberação dos seus materiais constituintes 

para reciclagem ou disposição final e o termo descomissionamento, quando aplicado 

aos submarinos, deve ser entendido como: 

 

“Conjunto de atividades a serem realizadas ao fim da vida operativa de 

um submarino nuclear para garantir que seus materiais constituintes não 
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apresentem nenhum risco ao público e possam ser liberados do controle 

regulatório”. 

 

Em termos de segurança, o evento mais importante de todo o processo de 

descomissionamento é a remoção do combustível do SN assim que ele seja retirado 

de operação. Até que isto ocorra, todos os sistemas nucleares do SN-BR deverão ser 

preservados e continuarem guarnecidos, mantendo o navio independente de apoio 

externo.  

 

Removidos o combustível, líquidos do circuito primário e rejeitos oriundos da 

operação normal, o núcleo se torna um elemento passivo, sem que haja risco de um 

acidente nuclear. O inventário de radionuclídeos a bordo do submarino é reduzido em 

cerca de 99%. O novo inventário, cerca de 1% do previamente existente, deve-se aos 

materiais ativados contidos na seção do reator. Desta forma, o risco de contaminação 

acidental do ambiente por radionuclídeos é muito pequeno e fica restrito aos eventos 

externos (incêndio, naufrágio e explosão).  

Devido à carência de um conjunto de normas nacionais e internacionais 

consolidadas para o descomissionamento de SN, buscou-se subsídios na experiência 

internacional para a elaboração de um possível processo de descomissionamento do 

SN-BR. Os processos estrangeiros, embora sejam diferentes entre si, seguem 

rigorosas normas de segurança (nuclear e militar) e estão consolidados em práticas 

consagradas ao longo de mais de duas décadas, com cerca de 300 SN já 

descomissionados ou em diferentes etapas deste processo.  

Os processos de descomissionamento de SN adotados pelas marinhas 

americana, francesa, russa e britânica (ainda a ser implementado) foram comparados 

para identificar as práticas dessas nações que melhor se adequem à base normativa 

nacional e às instalações, ora em construção, no EBN.  

Observou-se que as marinhas estudadas adotam a estratégia de 

descomissionamento protelado e que os processos de gestão dos materiais 

radioativos (rejeitos) são, em essência, os mesmos adotados nas demais instalações 

nucleoelétricas. O resultado desta comparação gerou uma sequência de 25 ações 

(apresentadas na Tabela 24), que podem servir de base para o processo de 

descomissionamento do SN-BR. Este foi organizado em cinco atividades principais, 

relacionadas a seguir: 
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1. Desativação, que compreende as ações a serem realizadas durante o 

período em que o SN-BR ficará atracado ao cais de espera após a sua retirada do 

serviço ativo; 

2. Remoção do combustível nuclear, fluidos do circuito primário e 

rejeitos radioativos sólidos e líquidos, que deverá ocorrer no dique do EBN e 

reduzirá o inventário de radioisótopos do SN-BR aos materiais ativados na seção do 

reator, cerca de 1 % do previamente existente; 

3. Gestão de combustíveis e rejeitos radioativos, que compreende as 

ações a serem realizadas até o seu descarte ou envio ao depósito final;  

4. Gestão de materiais ativados oriundos da seção do reator, que 

processará o “1 % de radioisótopos oriundos de ativação restantes”, indo até o 

desmantelamento da seção do reator e a reciclagem dos seus materiais constituintes 

ou seu envio ao depósito final; e 

5. Desmantelamento do casco, que compreende as ações a serem 

realizadas até a reciclagem de materiais reaproveitáveis e o descarte ou 

armazenamento de materiais perigosos. 

 

A conformidade dessas práticas às normas das nações que as empregam e a 

indisponibilidade de evidência ou estudo que sugira a não conformidade às normas 

brasileiras dão sustentação ao presente estudo para considerar todas essas práticas 

exequíveis no Brasil. Ainda assim, caso a MB decida adotá-las, será necessário 

realizar análises de segurança e estudos de impacto ambiental para demonstrar a sua 

conformidade às normas da CNEN. 

Caso as normas que regularão o descomissionamento do SN-BR se mostrem 

semelhantes às normas em vigor, vislumbra-se a necessidade da MB, como 

operadora, de: 

 

1. Definir a estratégia de descomissionamento do SN-BR; 

2. Preparar e manter uma equipe permanente para o planejamento e execução do 

Programa de Descomissionamento do SN-BR, responsável também por 

elaborar e implementar: 

a. Plano Preliminar de Descomissionamento; 

b. Plano Final de Descomissionamento; 

c. Plano de Gerenciamento de Rejeitos, responsável pela gestão de todos 

os rejeitos radioativos decorrentes do descomissionamento até a sua 

transferência para um depósito intermediário ou final; 
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d. Plano de Resposta a Emergências, responsável por estabelecer 

medidas de proteção ou mitigação de exposições potenciais resultantes 

de incidentes ou acidentes, considerando os requisitos de segurança e 

de qualidade aplicáveis ao SN-BR; e 

e. Demais procedimentos formais específicos para o descomissionamento 

do SN-BR;  

3. Elaborar e manter um programa de monitoração radiológica ocupacional e 

ambiental durante todo o processo de descomissionamento;  

4. Estabelecer um sistema de garantia da qualidade voltado para o 

descomissionamento, desde o seu planejamento até a retirada definitiva do 

controle regulatório;  

 

Independentemente das normas que venham a ser adotadas para o 

descomissionamento, vislumbra-se a necessidade da MB de: 

1. Ainda durante a fase de projeto, elaborar um inventário de 

equipamentos e materiais usados na construção do SN-BR para fins de 

reaproveitamento ou reciclagem. No processo de reciclagem do submarino, os 

equipamentos reutilizáveis são relacionados e removidos. Os materiais restantes 

(sucatas) são separados em recicláveis e rejeitos. Os rejeitos são separados em 

materiais perigosos (tóxicos) e não perigosos. Os rejeitos perigosos e tóxicos são 

identificados e removidos em conformidade com as normas ambientais;  

2. Criar uma Comissão Interna de Licenciamento, responsável por garantir 

a conformidade dessas práticas às normas em vigor. No Reino Unido, esta comissão 

mostrou-se capaz de rapidamente adequar os procedimentos da marinha britânica e 

das contratadas às normas, reduzindo a necessidade de ingerência do órgão 

licenciador, agilizando o processo de licenciamento. 

3. Realizar os estudos específicos para determinar a melhor forma e local 

para o armazenamento inicial (temporário) das seções de reator cortadas e, 

posteriormente, a forma e local para o desmantelamento e reciclagem destas. 

4. Estudar a conveniência de construir no sítio de armazenamento da 

seção do reator um sistema de ventilação que permita efetuar uma penetração anual 

para verificar a evolução dos materiais no tempo e garantir condições adequadas de 

armazenamento; 

 

Nas marinhas americana, francesa e russa, o primeiro SN descomissionado foi 

transformado em navio-museu, contribuindo para a preservação da memória nacional 

e para a redução do custo de descomissionamento. Caso o Brasil decida por 
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transformar o primeiro SN-BR em um navio-museu, uma nova seção do reator 

(dummy) deverá ser colocada no lugar da verdadeira, que terá sido removida por 

conter radioisótopos de ativação, recuperando o aspecto externo do submarino. No 

caso contrário e para os próximos SN-BR, a separação da seção do reator e o 

desmantelamento dos cascos dos submarinos seguintes devem ser realizados no 

Main Hall do EBN. 

O tempo necessário para descomissionar o SN-BR, seguindo o processo 

proposto e desconsiderando o desmantelamento da seção do reator, ainda não foi 

estudado. O autor estima que este seja da ordem de três a quatro anos.  

No Brasil, ainda não é conhecido o custo exato de descomissionamento das 

instalações nucleoelétricas da CNAAA. A estratégia de descomissionamento adotada 

pela Eletronuclear sugere que o seu descomissionamento deverá ocorrer após o 

descomissionamento do SN-BR, reduzindo a possibilidade da MB se beneficiar da 

experiência obtida com a CNAAA. Caso esses custos fossem conhecidos, o seu 

emprego na determinação do custo de descomissionamento seria limitado devido às 

diferenças entre os processos de descomissionamento.  

A atual impossibilidade de uso, ainda que de forma parcial, do custo de 

descomissionamento da CNAAA para a determinação do custo do SN-BR, remeteu o 

estudo diretamente aos custos dos SN estrangeiros.  

Devido à atual indisponibilidade de informações financeiras que permitam 

identificar o impacto das diferentes características dos locais onde os SN são 

descomissionados (custo da mão de obra, estaleiros, energia, etc.), foi assumida a 

hipótese simplificadora que os custos de descomissionamento e de construção são 

igualmente impactados por essas características, sendo possível usar a razão entre 

esses custos para estimar a ordem de grandeza do custo de descomissionamento do 

SN-BR. Caso esta hipótese se mostre válida, o custo estimado do 

descomissionamento do SN-BR será de cerca de 75 milhões de dólares. 
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APÊNDICE A - OPÇÕES TÉCNICAS PARA A REMOÇÃO DOS MATERIAIS 
ATIVADOS DOS SN BRITÂNICOS 

 
 

Em 2011 foi concluída a análise operacional para a seleção do método de 

remoção dos rejeitos radioativos de SN sem combustível realizado no âmbito do MoD. 

O resultado desta análise e a síntese das diversas análises técnicas e ambientais 

realizadas são apresentados no documento de suporte à análise operacional do MoD 

denominado Operational Analysis Supporting Paper (OASP) (MINISTRY OF 

DEFENCE, 2011b). O estudo de opções técnicas realizado pela Frazer-Nash 

Consultoria em 2010 também subsidiou a análise operacional do OASP. 

As três opções técnicas (OT) para a remoção dos rejeitos radioativos dos SN, 

sem combustível, consideradas mais promissoras no OASP são apresentadas a seguir 

(MINISTRY OF DEFENCE, 2011b): As Figuras 48, 49 e 50 ilustram as OT-1, 2 e 3, 

respectivamente.  

 

OT-1 Corte e armazenagem da Seção do Reator; 

OT-2 Retirada e armazenagem dos componentes do circuito primário inteiros; 

e 

OT-3 Retirada e redução do tamanho dos componentes do circuito primário. 

 

Na OT-1 a seção de reator é separada da seção de vante e da de ré, parte 

dianteira e traseira do submarino respectivamente. As seções de vante e de ré do 

submarino são transportadas para uma SDF, onde serão desmanteladas para 

reciclagem. A seção de reator é armazenada inteira em um depósito intermediário até 

no mínimo 2060, quando será transportada para uma instalação onde possa ser 

desmantelada. Os seus componentes que ainda apresentem níveis de radiação acima 

dos limites estabelecidos pela ONR serão cortados e encapsulados, com redução de 

volume, facilitando sua disposição final no GDF. O material restante, não radioativo, 

será desmantelado para reciclagem (MINISTRY OF DEFENCE, 2011c). 
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Figura 48 - Corte e armazenagem da Seção do Reator (OT-1) 

 

 
Fonte: Submarine Dismantling Project, Submarine Dismantling Consultation, MoD. (2011). 

 
Na OT-2, o casco resistente não é seccionado. Os componentes do circuito 

primário e demais materiais ativados, que não façam parte do casco resistente, serão 

retirados da seção de reator e armazenados inteiros em um depósito intermediário até, 

no mínimo, 2060, quando serão então transportados para uma instalação onde 

possam ser desmantelados. Aqueles que ainda apresentem níveis de radiação acima 

dos limites estabelecidos pela ONR serão cortados e encapsulados, com redução de 

volume, facilitando sua disposição final no GDF. O material restante, não radioativo, 

será desmantelado para reciclagem (MINISTRY OF DEFENCE, 2011c). O casco 

resistente do submarino será transportado para uma SDF, onde será desmantelado 

para reciclagem. 

 
Figura 49 - Retirada e armazenagem dos componentes do circuito primário 

inteiros (OT-2) 

 
 

 
Fonte: Submarine Dismantling Project, Submarine Dismantling Consultation, MoD. (2011). 
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Na OT-3 o casco resistente não é seccionado. Os componentes do circuito 

primário e demais materiais ativados, que não façam parte do casco resistente, serão 

retirados da seção de reator e transportados para uma instalação onde possam ser 

desmantelados. Aqueles que ainda apresentem níveis de radiação acima dos limites 

estabelecidos pela ONR serão cortados e encapsulados, com redução de volume, 

facilitando sua disposição final no GDF. O material restante, não radioativo, será 

desmantelado para reciclagem (MINISTRY OF DEFENCE, 2011c). O casco resistente 

do submarino será transportado para uma SDF, onde será desmantelado para 

reciclagem. 

 
Figura 50 – Retirada e redução do tamanho dos componentes do circuito 

primário (OT-3) 

 

 
Fonte: Submarine Dismantling Project, Submarine Dismantling Consultation, MoD. (2011). 

 
 

As três opções técnicas foram então avaliadas de forma integrada nos três 

eixos de análise apresentados a seguir (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b): 

 

1º eixo - Análise de Eficácia Operacional (OE) para determinar o grau de atendimento 

das demandas do MoD alcançado por cada opção;  

2º eixo - Análise de Efetividade Econômica (IA) para determinar o custo, ao longo do 

seu ciclo de vida (LCC), de cada opção; e  

3º eixo - Análise de Outros Fatores (OCF) para identificar a importância potencial de 

fatores que não podem ser quantificados, em termos de custo e eficácia, 

para cada opção.  
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Em outubro de 2011, o MoD apresentou uma versão da análise econômica (IA) 

para o público (Investment Appraisal - interim public release version to support the 

Submarine Dismantling Consultation). A IA detalhada com os custos estimados das 

três opções técnicas e as respectivas incertezas não foi disponibilizada (MINISTRY OF 

DEFENCE, 2012). O custo estimado de descomissionamento de um SN britânico varia 

entre 24,5 e 43,5 milhões de dólares81 (HØIBRÅTEN et al. 2007). 

A avaliação das três opções técnicas nos eixos de análise considerados 

concluiu (MINISTRY OF DEFENCE, 2011b): 

 

1. As opções de separação da seção de reator e remoção do RPV inteiro de 27 

SN (opções 1 e 2) provavelmente demandarão o reprocessamento dos 

rejeitos radioativos para a redução de tamanho antes da sua disposição final 

no GDF; e 

2. A opção de retirada do RPV e outros materiais cortados em pedaços 

menores e embalados em caixas para armazenamento (com redução de 

volume ocupado no GDF) demandará um maior número de horas 

trabalhadas e terá um custo inicial maior. 

 

Em março de 2013 o MoD comunicou a decisão de adotar a OT-2 (Retirada e 

armazenagem dos componentes do circuito primário inteiros) no SDP (MINISTRY OF 

DEFENCE, 2014b). 

 

                                                           
81 O custo estimado de 17 a 30 milhões de dólares em 1998 (HØIBRÅTEN et al. 2007) foi 

corrigido para 24,63 a 43,46 milhões de dólares em 2015, considerando uma inflação 
acumulada no período de 44,9% e um índice de preço ao consumidor (Consumer Price Index - 
CPI) de 236.119 em 2015 e 163,009 em 1998 (US francesesof Labor Statistics – BLS, 17 abr. 
2015). Segundo a fórmula P2015 = (CPI2015 / CPI1998) x P1998, onde P2015 é o preço em 2015 e 
P1998 é o preço em 1998. 
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APÊNDICE B - ENRIQUECIMENTO DO COMBUSTÍVEL USADO NOS REATORES 
DOS SUBMARINOS NUCLEARES 

 

O combustível usado nos SN (reatores de propulsão) é mais enriquecido do 

que o usado nos reatores de potência, normalmente enriquecidos a cerca de 4%. Nos 

reatores de propulsão o enriquecimento pode variar entre 7 e 97,3% (IPPOLITO, 

1990). No entanto, na maioria dos SN, varia entre 21 e 45% (KOPTE, 1997). 

Os reatores dos SN americanos e britânicos atuais operam com combustível 

enriquecido a cerca de 97%. Os reatores dos SN franceses, aparentemente, operam 

com combustível enriquecido à menos de 10% (IPPOLITO, 1990). Os reatores russos 

operam com combustível enriquecido entre 21 e 45% (KOPTE, 1997). O Capítulo 4 

contém mais informações sobre os reatores russos. 

O nível de enriquecimento do combustível é tradicionalmente dividido em 

urânio pouco enriquecido (LEU), com concentração inferior a 20% de U235, urânio 

altamente enriquecido (HEU), com concentração maior do que 20% de U235. Quando o 

enriquecimento chega a 90%, ou mais, o urânio é classificado como enriquecido para 

armamento (WG-HEU). 

Nos últimos cinquenta anos as potências atomicas, em especial os EUA, 

buscam banir o uso do combustível WG-HEU para as nações não detentoras de 

armamento nuclear por considerar que os combustíveis LEU apresentam menor 

contribuição ao possível aumento do número de nações possuidoras de armamento 

nuclear.  

O uso de combustível com maiores níveis de enriquecimento (HEU) aumenta a 

densidade de potência do reator e aumenta o intervalo entre recargas. Por outro lado, 

o combustível LEU é mais propenso à produção de plutônio por conter maior 

quantidade de U238. A produção de LEU envolve mais da metade do esforço de 

separação isotópica necessário para a produção de HEU (IPPOLITO, 1990). 
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APÊNDICE C - EMPREGO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO METÁLICO, DISPERSÃO 
E CERÂMICO EM REATORES DE SN 

 

 

1. Combustível metálico 

 

O combustível metálico é o ideal para os pequenos reatores dos SN, com nível 

de enriquecimento superior a 90%  (WG-HEU). Atualmente as ligas metálicas de 

urânio (urânio-alumínio, urânio-zircônio, urânio-silício, urânio-molibdênio, zircônio e 

hidreto de urânio) têm sido preferidas ao urânio metálico puro por serem mais 

resistentes à deformação, por irradiação e aquecimento, e à oxidação do urânio por 

contato com a água decorrente de falha do revestimento (ESPINOSA, 2011). 

O controle da deformação do combustível metálico por produtos de fissão 

gasosos, quando exposto à irradiação prolongada, é o principal desafio para o uso de 

altos níveis de enriquecimento (WG-HEU). Outra causa de deformação do combustível 

metálico (aumento do seu volume) é a alteração da estrutura cristalina do urânio, 

causada pelas temperaturas alcançadas em condições anormais ou acidentais de 

operação (500 – 900 oC) (IPPOLITO, 1990). 

Nesta faixa de temperaturas (condições anormais), o urânio metálico possui 

três estruturas cristalinas estáveis e a sua transformação alotrópica82 implica em uma 

variação adicional, superior a 1% do seu volume, aumentanto o risco de falha do 

combustível. A temperatura normal de operação deste combustível deve ser de cerca 

de 500 oC (IPPOLITO, 1990)83 e a temperatura de fusão do urânio metálico é 1130 oC 

(ESPINOSA, 2011). 

As estruturas cristalinas do urânio consideradas são: Alfa, com estrutura 

cristalina ortor-rômbica; Beta, com estrutura cristalina tetragonal; e Gama, com 

estrutura cristalina cúbica. A transformação alotrópica do urâno Alfa para Beta ocorre a 

656,7 oC e de Beta para Gama ocorre a 766,5 oC (ESPINOSA, 2011), abrangendo as 

faixas de temperaturas esperadas para operação anormal e acidental 

respectivamente. 

A falha do revestimento irá expor o combustível metálico ao refrigerante (água 

a cerca de 320 oC) fazendo com que o urânio metálico oxide rapidamente, causando 

                                                           
82 Transformação alotrópica – alteração da forma como os átomos do elemento estão ligados 
entre si. Alotropia (do grego allos, outro, e tropos, maneira) foi um nome criado por Jöns Jacob 
Berzelius e que hoje designa o fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar 
substâncias simples diferentes.  
83 Temperatura calculada para reatores de propulsão com 50 MWt e enrriquecimento de 97,3%. 
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danos cada vez maiores ao revestimento e destruindo o combustível em poucas horas 

(IPPOLITO, 1990). 

Pouca informação sobre combustíveis metálicos empregados em SN é 

disponível em fonte aberta. Os primeiros combustíveis metálicos usados nos SN 

americanos foram ligas de urânio-zircônio (IPPOLITO, 1990).   

Os reatores russos de 3ª geração (PWR-OK-650-b de 190 MWt), instalados nos 

submarinos da classe Oscar II, possivelmente também empregam combustíveis 

metálicos de ligas de urânio-zircônio. A agência de proteção radiológica da Noruega 

usou o reator do cargueiro russo Sevmorput, que emprega ligas de urânio-zircônio 

enriquecidas a 90%, para estimar o inventário de radioisótopos do SSBN Kursk da 

classe Oscar II, afundado no Mar de Barents em 12 de Agosto de 2000 (NORWEGIAN 

RADIATION PROTECTION AUTHORITY, 2011). 

 

2. Combustível de dispersão metálica 

 

O combustível de dispersão metálica (DF) é composto por uma liga 

multifaseada contendo um isótopo físsil disperso em uma matriz metálica não físsil 

(diluente). Na sua preparação um fino pó contendo elemento físsil é misturado ao 

diluente. Este são então compactados, sinterizados e laminados com o revestimento 

para formar um combustível uniforme e contínuo. Diversas combinações de elemento 

físsil–diluente (Ualx-Al, U3Six-Al, UO2-Al, UC-Al, UC2-Al, UN-Al, UO2-Zr, U-Zr, entre 

outras) têm sido experimentadas em reatores de teste que, em muitos casos, se 

assemelham aos reatores de propulsão (ESPINOSA, 2011).  

A dispersão de materiais cerâmicos (óxidos de urânio) em matriz metálica, que 

gera os combustíveis conhecidos como cermet, reune as vantagens do bom 

comportamento sob irradiação do combustível cerâmico às características de boa 

condutividade térmica, resistência mecânica e ductilidade da matríz metálica 

(WLADIMIR, 2001). Os cermet mais comuns são os de UO2 disperso em aço 

inoxidável embora a dispersão de UO2 em zircaloy apresente melhor aproveitamento 

de nêutrons (IPPOLITO, 1990). 

A Figura 51 apresenta a vista superior de uma placa de combustível cermet 

para uso em SN estudada por Ippolito (1990). As medidas apresentadas estão em 

milímetros. 

 

 

 

 



 
 

175 
 

Figuar 51 – Vista de topo de uma placa de comustível cermet 
 

 
Fonte: (IPPOLITO, 1990). 

 
O controle da deformação do DF por produtos de fissão gasosos, quando 

exposto à irradiação prolongada, é o principal desafio para o uso de altos níveis de 

enriquecimento. 

Pouca informação sobre DF empregados em SN é disponível em fonte aberta. 

Os reatores russos de 3ª geração podem utilizar combustível DF (baseado em UO2-Al, 

UO2-Zr ou Ualx-Al) (REISTAD; HUSTVEIT; ROUDAK, 2008). 

 

3. Combustível cerâmico 

 

O combustível cerâmico de dioxido de urânio (UO2) é o combutível nuclear mais 

adequado para reatores PWR (IPPOLITO, 1990), devido à sua elevada densidade e 

carga de urânio além de outras caracteristicas como resistência à corrosão e à 

deformação por irradiação. A densidade de fabricação das pastilhas de dioxido de 

urânio é de 10,3 g/cm3 com uma carga de cerca de 9,1 g/cm3 de urânio. Este 

combustível é muito empregado em elementos combustíeis de vareta e caramelo, que 

são apresentados no Apêndice D. 
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APÊNDICE D - O EMPREGO DA GEOMETRIA DE PLACA, CARAMELO E VARETA 
NO COMBUSTÍVEL USADO NOS REATORES DOS SN 

 
 

As três geometrias de combustível (placa, caramelo e vareta) são utilizadas 

nos reatores de propulsão. O combustível em forma de placa oferece a maior relação 

superfície / volume favorecendo a transferência de calor. Ele apresenta grande rigidez 

estrutural (ESPINOSA, 2011), sendo a geometria ideal para os pequenos reatores de 

SN (IPPOLITO, 1990).  O uso de combustíveis em forma de caramelo e varetas 

normalmente resulta da indisponibilidade de tecnologias de combustível mais 

desenvolvidas. 

Nos combustíveis em placa e caramelo as barras absorvedoras de nêutrons 

têm forma de lâminas e se assemelham às dos reatores de água fervente (BWR). 

 

1.   Combustível em placa 

 

O combustível em placa é composto de um núcleo de material combustível 

(normalmente HEU, cermet ou metálico) protegido por uma camada de revestimento. 

Ele é a geometria ideal para combustíveis HEU, sendo a geometria mais usada nos 

SN americanos e britânicos (IPPOLITO, 1990). Cermet é um nome genérico dado aos 

combustíveis formados pela dispersão de materiais cerâmicos (óxidos de urânio) em 

matriz metálica. 

 O principal desafio deste combustível é o controle da deformação da placa 

resultante do aumento da pressão entre o material combustível e o revestimento 

causado pelos produtos de fissão gasosos. A deformação acentuada do revestimento 

pode restringir o escoamento do refrigerante e comprometer a transferência de calor 

(WLADIMIR, 2001). A falha do revestimento expõe todo o material combustível da 

placa à corrosão pelo refrigerante e pode comprometer toda a placa em pouco tempo. 

Combustíveis metálicos são pouco resistentes à corrosão, como citado no Apêndice C. 

A Figura 52 apresenta a vista superior de um dos elementos combustíveis de 

placas estudados por Ippolito (1990). As medidas apresentadas estão em milímetros. 
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Figura 52 – Vista de topo de um elemento combustível de placas 

 
Fonte: (IPPOLITO, 1990).   

 
 

2.   Combustível em caramelo 

 

O combustível em caramelo é uma placa composta de um conjunto de finas 

plaquetas de combustível normalmente LEU (cerâmico). Plaquetas de combustível de 

dispersão metálica (Dispersion Fuels – DF), normalmente cermet HEU, também são 

usadas em reatores de propulsão (IPPOLITO, 1990). Estas plaquetas têm de 1,4 a 4 

mm de espessura e são separadas por uma moldura de zircaloy. A placa de caramelo 

é toda revestida por zircaloy sem espaço entre o combustível (plaquetas) e seu 

revestimento (ESPINOSA, 2011).   

A Figura 53 apresenta a forma e dimensões de um dos possíveis combustíveis 

em caramelo estudados por Ippolito (1990). As medidas apresentadas estão em 

milímetros. 
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Figura 53 – Combustível em caramelo 
 

 
Fonte: (IPPOLITO, 1990). 

 
A Tabela 29 apresenta a faixa de dimensões do combustível em caramelo que 

foram testadas com sucesso e atendem aos requisitos de projeto estudados por 

Ippólito para uso em SN (IPPOLITO, 1990). 

 
Tabela 29 – Faixa de dimensões de combustível em caramelo estudados por 

Ippólito para uso em SN. 

 
Dimensões (mm) Comprimento Largura Espessura 

Plaqueta de combustível (plate) 12 – 26 12 – 26 1,4 – 4,0 

Placa de caramelo (platelet) 600 -1800 65 – 200 2,2 – 5,0 

Fonte: (IPPOLITO, 1990). 

 
O combustível em caramelo produz um núcleo de reator com bastante 

reatividade, devido à alta densidade de urânio. O principal desafio é o controle da 

pressão no compartimento da plaqueta do caramelo, que pode causar a separação 

entre o revestimento e a plaqueta. A pressão limite é normalmente a pressão externa 

do refrigerante. Excedê-la pode acarretar a deformação acentuada do revestimento 

(empolamento), restringindo o escoamento do refrigerante e comprometendo a 

transferência de calor (WLADIMIR, 2001). 

O uso de plaquetas de combustível cermet, que são mais resistentes à 

deformação, permite maiores burnup e, consequentemente, maiores intervalos entre 
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recargas. Reatores de teste demonstraram que o tempo de vida de uma carga de 

combustível enriquecido a 5% pode chegar a quase 10 anos (ESPINOSA, 2011). 

Segundo Ippolito (1990), combustíveis em caramelo enriquecido a 7% foram 

testados no reator Osiris do centro de pesquisas nucleares de Saclay – França, 

quando da transição de HEU para LEU na década de 90 (IPPOLITO, 1990). 

Combustíveis semelhantes também foram testados no reator de Shippingport, 

Pennsylvania – USA. Para enriquecimentos maiores (20%) há necessidade de reduzir-

se a fração volumétrica de combustível. 

 

3.   Combustível em vareta 

 

O combustível em vareta é amplamente utilizado nos reatores de potência. Seu 

uso em reatores de propulsão normalmente está associado a baixos níveis de 

enriquecimento ou a indisponibilidade de combustíveis de outras geometrias. 

A sua principal vantagem em relação às outras geometrias consideradas é a 

existência de folgas maiores, permitindo maiores burnup. No entanto, possui uma 

menor razão superfície x volume de material combustível e, consequentemente, menor 

transferência de calor. 

Segundo Bukharin e Potter, os núcleos dos reatores russos de primeira e 

segunda geração normalmente possuíam entre 200 e 300 varetas por elemento 

combustível. Eles eram recarregados em períodos entre sete e dez anos (KOPTE, 

1997). 

A Figura 54 apresenta um elemento combustível composto de vareta usado no 

reator PWR de 74 MWt do navio de passageiros e carga SS Savannah84, primeiro 

navio mercante de propulsão nuclear. Ele foi construído em 1959 para demonstração 

do uso potencial da energia nuclear, operou entre 1962 e 1972. Desde 2008 é um 

navio-museu atracado no Pier 13 do Terminal Marítimo de Canton, em Baltimore, 

Maryland. Seu reator foi projetado e construído pela Babcock and Wilcox Company. 

Cada elemento combustível continha 4 feixes de 41 varetas carregadas com pastilhas 

de dióxido de urânio enriquecido entre 4,2 e 4,6 %. 

 

 

 

 

 

                                                           
84 SS Savannah foi o primeiro navio mercante de propulsão nuclear. Construído em 1959 para 
demonstração do uso potencial da energia nuclear, operou entre 1962 e 1972 e desde 2008 é 
um navio-museu atracado no Pier 13 do Terminal Marítimo de Canton, em Baltimore, Maryland. 
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Figura 54 – Elemento combustível do reator do NS Savannah 

 

 
Fonte: Babcock and Wilcox Company (2006) 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS NÁUTICOS E MILITARES 

 
 

Antepara – separação vertical que subdivide em compartimentos o espaço interno do 
casco, em cada pavimento. As anteparas concorrem também para manter a forma e 
aumentar a resistência do casco (FONSECA, 2005). 
 
Balanço - movimento transversal da embarcação, o mesmo que jogo (FONSECA, 
2005). 
 
Banda - inclinação permanente da embarcação para um dos bordos resultante da má 
distribuição de pesos ou de avaria (FONSECA, 2005). 
 
Boca - largura da seção transversal a que se referir; a palavra boca, sem referência à 
seção em que foi tomada, significa a maior largura do casco (FONSECA, 2005). Nos 
submarinos é o maior diâmetro do casco  
 
Bomba suja – artefato explosivo não-nuclear que dispersa material radioativo. As 
bombas sujas são artefatos tecnologicamente simples que podem deixar uma área 
inabitável por décadas. 
 
Calado - distância vertical, tirada sobre um plano transversal, entre a parte extrema 
inferior da embarcação nesse plano e o Plano de Flutuação (FONSECA, 2005). 
 
Carreira (slipway) - extensão de terra firme com um pequeno declive para o mar (6% 
no AMRJ) onde é feita a montagem do navio. No processo construtivo, após concluída 
parte da estrutura do navio, são colocados acessórios (lemes, eixos, algumas 
máquinas) e o navio é lançado ao mar, escorregando na carreira (FONSECA, 2005). 
 
Casco duplo – Técnica de construção de submarinos comumente adotada pela 
Rússia, que consiste de um casco resistente dentro do caso externo. O casco externo, 
menos resistente, tem a função de amortecer o feito de uma arma submarina, 
aumentando a chance de sobrevivência do SN. 
 
Casco múltiplo - Técnica de construção de submarinos adotada pela Rússia, que 
consiste de vários cascos resistentes que se interligam dentro de uma única estrutura 
hidrodinâmica (casco externo). 
 
Caturro - mergulho da proa da embarcação, no Balanço Longitudinal, também 
conhecido como arfagem (FONSECA, 2005). 
 
Código de designação da OTAN (NATO Reporting Names) - são nomes, de fácil 
compreensão pelas tropas, usados para designar os equipamentos militares da 
URSS/Rússia, outros países do Pacto de Varsóvia e China. Os SN russos costumam 
ser tratados pelos seus códigos de designação, exemplo: Alfa, November, Typhoon, 
etc. 
 
Cóferdã ou Cofferdam – espaço de segurança ou espaço vazio entre duas anteparas 
transversais próximas uma da outra, que tem por fim servir como isolante entre 
tanques de óleo e água, um compartimento de máquinas ou de caldeiras, etc. 
(FONSECA, 2005). 
 
Compartimento – subdivisão interna de um navio, que pode ser estanque ou não 
(FONSECA, 2005). 
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Compartimento do reator – subdivisão da seção do reator que contém o circuito 
primário. 
 
Culatra - parte móvel do mecanismo de carregamento das armas de fogo de 
retrocarga, destinada a introduzir a munição na câmara, Dicionário da Língua 
Portuguesa (2015). Nos tubos de torpedo, corresponde à parte posterior do tubo, onde 
se localizam o mecanismo de abertura e a escotilha de carregamento de torpedos. 
 
Desativado - no presente estudo, o termo, quando aplicado a submarinos, será 
entendido como um submarino retirado do serviço ativo (processo de desativação), 
baixa do submarino, ficando este atracado sem comandante e tripulação, mas com 
sua integridade estrutural preservada. Este termo não guarda qualquer relação com a 
ativação de materiais por interação com nêutrons. 
 
Descomissionamento – no presente estudo, o termo descomissionamento, quando 
aplicado a submarinos, será entendido como o conjunto de atividades a serem 
realizadas ao fim da vida operativa de um submarino nuclear para garantir que seus 
materiais constituintes não apresentem nenhum risco ao público e possam ser 
liberados do controle regulatório. Na MB o descomissionamento de um meio naval 
(navio ou submarino), é tradicionalmente percebido como a retirada deste meio do 
serviço ativo (baixa do meio), ficando este atracado sem comandante e tripulação, 
mas com sua integridade estrutural preservada.  
 
Deslocamento (W) ou (D) – é o peso da água deslocada por um navio flutuando em 
águas tranqüilas. De acordo com o Princípio de Arquimedes, o deslocamento é igual 
ao peso do navio e tudo o que ele contém na condição atual de flutuação: W = peso 
do navio = peso da água deslocada = volume imerso x peso específico da água. O 
deslocamento é expresso em toneladas de mil quilogramas nos países de sistema 
métrico decimal e em toneladas longas (2.240 libras ou 1.016 quilogramas) nos países 
que adotam o sistema inglês de medidas (FONSECA, 2005). 
 
Desmantelamento -  no presente estudo, corresponde ao processo de corte do casco 
e estruturas de um submarino para reciclagem ou descarte. 
 
Flotilha - é uma parte menor da totalidade das embarcações de uma esquadra ou 
frota. Tradicionalmente, organizavam-se em flotilhas por região de atuação, como a 
flotilha do pantanal, por classe, como flotilha de submarinos, ou pela função, como 
flotilha de apoio (navio hospital, navio oficina e navios de suprimentos) (FONSECA, 
2005). 
 
Main Hall – Prédio principal do estaleiro de construção, parte das instalações do 
Estaleiro e Base Naval de Itaguaí. 

Míssil balístico intercontinental (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile) -  míssil 
lançado a partir de submarinos e veículos especiais, com trajetória balística e um 
alcance mínimo de 5.500 km. Eles são projetados para transportar uma ou mais 
ogivas nucleares. Armas convencionais, biológicas e químicas também podem ser 
transportadas. Os projetos mais recentes suportam vários veículos segmentáveis de 
reentrada independentemente (MIRV), permitindo que um único ICBM lance 
(transporte) várias ogivas, cada uma das quais direcionadas a um alvo diferente 
(adaptado de FONSECA, 2005). 

Míssil de cruzeiro - míssil lançado a partir de submarinos, navios, veículos e 
aeronaves, que voam em trajetória não balística, de altitude extremamente baixa a 
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velocidades supersônicas ou em altas velocidades subsônicas. Eles são projetados 
para transportar uma ogiva a longas distâncias com alta precisão (adaptado de 
FONSECA, 2005). 

Mobile - dispositivo móvel de troca de combustível. 
 
Nós – unidade de velocidade, corresponde a uma milha náutica (1852 m) por hora 
(FONSECA, 2005). 
 
Poceto – pequeno tanque que coleta drenos ou fluidos dos sistemas de bordo. 
 
Reserva de flutuabilidade – é o volume da parte do navio acima da superfície da 
água e que pode ser tornada estanque. A reserva de flutuabilidade exprime-se em 
percentagem do volume deslocado pelo navio; uma vez que é expressa em 
percentagem, a reserva de flutuabilidade pode também referir-se ao deslocamento, em 
vez de referir-se ao volume. (FONSECA, 2005). 
 
Revestimento anecóico - cobertura feita de materiais compósitos que é colocada 
sobre o submarino para evitar a sua detecção por sonares inimigos. A tecnologia tem 
a capacidade de diminuir em até três vezes o ruído emitido ou refletido pelo SN. 
 
Seção – subdivisão interna de um navio, que pode ser composta por um ou mais 
compartimentos. 
 
Seção do reator – subdivisão interna de um navio, composta pelo compartimento do 
reator, corredor ou túnel e outros compartimentos conforme o arranjo interno do navio. 
 
Shiplift – Elevador de navios, refere-se ao nome do principal fabricante desses 
elevadores. 
 
Submarino de Ataque (SSN - Nuclear-powered Attack Submarine) - submarino de 
propulsão nuclear para ataque a submarinos balísticos e outros alvos de superfície. 
 
Submarino Balístico (SSBN - Nuclear-powered Ballistic Submarine) - submarino de 
propulsão nuclear lançador mísseis balísticos, normalmente dotados de artefatos 
nucleares. 
 
Submarino lançador de mísseis de cruzeiro (SSGN - Nuclear-powered Cruise 
Missile Submarine) - submarino de propulsão nuclear lançador de mísseis de cruzeiro. 
 
Superestrutura – construção feita sobre o convés principal, estendendo-se ou não de 
um bordo a outro (FONSECA, 2005). Nos submarinos deve ser entendida com as 
estruturas acima do casco resistente, normalmente a vela. 
 
Trim - inclinação longitudinal permanente da embarcação resultante da má 
distribuição de pesos ou de avaria. Valor da diferença entre os calados a vante e a ré. 
 


