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I. INTRODUÇÃO

A tecnologia nuclear possui características ^

cas, que a distinguem claramente de qualquer outra tecnologia

energética destacando-se principalmente .- (i) a com

plexidade tecnológica, (ii) suas origens e potencialidades mili

tares, e o conseqüente ambiente dé segredo que a envolve, (iii)

séu alto nível de centralização e de concentração de capital e

(iv) a longa escala de tempo que caracteriza os mal conhecidos

efeitos que pode ter sobre a biosfera. Tais características teii

dera a se agravar num país como o Brasil, de tradição autoritãri

a e centralizadora, onde proliferam instituições impermeáveis ao

escrutíni - publico, geridas por grupos decisórios fechados e au

tocraticf/ . Nestas condições torna-se extremamente complexa a

yerificiÇai e a discussão dos níveis de segurança existentes ou

' desejado pela sociedade. Mesclados a esta situação social des_

favoráv l, encontram-se os problemas tecnológicos, seja no as-

pecto d': inexperiência de pessoal qualificado, seja nas limita-

ções de nosso parque industrial em setores de tecnologia de pon

. ta e de precisão, setores indispensáveis ãs instalações nuclea-

res. A superposição de problemas sociais e tecnológicos refojr-

ça as dimensões que podem tomar os impactos de instalações nucl£

ares sobre o meio-ambiente em um país como o n?sso.

As críticas formuladas até o momento ao Programa

Nuclear Brasileiro, pelos diferentes segmentos da sociedade ei

vil, tem-se restringido.mais especificamente aos altos investi-

mentos requeridos para sua implantação, a reduzida participação

da indústria nacional é à não consulta à comunidade científica

brasileira. Apesar da forte preocupação da opinião pública en
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trctanto, a questão dos impactos sóciò-urabiontais de instalações

nucleares pouco tem sido analisada. Incipiente, mesmo a nível nun

dial, seu tratamento adquire particular complexidade ao ser trans

posto para o caso brasileiro, face as.espccificidades anterior -

mente mencionadas.

0 presente trabalho pretende assim .formular uma

primeira aproximação entre os aspectos tecnológicos e a proble

mãtica social inerente à implantação de instalações nucleares

no Brasil. Para tanto, articula-se em dois níveis: um, de cará

ter mais geral, aborda aspectos vinculados ã energia nuclear e

seus riscos no Brasil; outro, mais específico, trata dos impac-

tos da Central Nuclear de Angra dos Reis sobre a comunidade Io

cal.

0 primeiro nível toma como base, principalmente,

trabalhos desenvolvidos no âmbito, da COPPE e articula-se com a

análise dos impactos técnico-econômicos de instalações nuclea -

res desenvolvida em outra parte deste projeto. 0 mesmo é constí

tuído de dois capítulos: os aspectos físico-ambientais (Cap.II)

' e os aspectos institucionais (Cap. III).

No Capítulo II , apôs uma breve introdução sobre

a problemática da radiação nuclear, faz-se um histórico da evo-

lução recente do conceito de riscos e segurança. Analisa-se,em

seguida, o ciclo do combustível no Brasil e, mais especificamen

te, os problemas inerentes ao licenciamento e â entrada cm ope-
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ração de Angra I, único reater nuclear de potência CK funciorcuorato no Bra

sil. 0 Capítulo III trata, em grandes linhasido papel das diver

sas instituições envolvidas no Programa Nuclear Brasileiro e as

recentes reações da sociedade civil.

0 segundo nível que, como já foi mencionado,abo£

da os impactos sociais locais (Cap.. IV), tona cono diretrizes

metodológicas básicas una crítica da bibliografia relativa a

impactos sociais de instalações nucleares, em particular estran

geirra, e una pesquisa de.campo exploratória realizada cm Angra -

dos Reis e Parati. ~

Estabelece-se então um marco teórico de referên-

cia (o conceito de impacto social) a ser aplicado no caso da

Central de Angra dos Reis. São apresentados, em seguida, alguns

resultados obtidos principalmente a partir da pesquisa de campo,

que nos d; o um primeiro quadro do papel da central no processo

histórico regional, na atividade econômica, na articulação poli

tica e, finalmente,ao nível subjetivo e cultural.
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II. ASPECTOS FfSICO-AMBIENTAIS

II.1 - O Problema da Radiação Nuclear

No caso da.tecnologia nuclear o aspecto físico ambiental
mais importante decorre da radioatividade, ou seja, das emissões
(a, B, Y) de núcleos atômicos instáveis, as quais em doses
excessivas podes afetar todo ser vivo, provocando lesão patológica:
somática ou genética.

Os elementos radioativos, produzidos no interior dos reato
res nucleares, podem causar problemas à saúde da população em caso
de liberação acidental para o meio exterior. Entre eles estão,
por exenplo:

- o césio 137 - apresenta sério problema na contaminação
do solo pois permanece radioativo por mais de 30 anos e
emite raios Y muito penetrantes;

- o estroncio 90 '- tem um comportamento químico afim ao do
cálcio, podendo se fixar na estrutura óssea, ao atingir
o homem via a cadeia solo-grama-vaca-leite;

- o iodo'131 é facilmente absorvido por inalação ou injess
tão e concentra-se na tiróide, onde se fixa afetando as
células pela radiação que emite;

- os isótopos do plutonio absorvidos por inalação em geral
podem ser retidos no pulmão e permanecem radioativos por
milhares de anos.

Não se conhecem exatamente os efeitos de baixas doses de
radioatividade, que serão as dominantes a grandes distâncias de
um acidente nucleaT, mas em geral consideram-se as ocorrências de
câncere dedefeitos genéticos como linearmente proporcionais às
doses.

Presume-se que a maior dose a curto prazo para a população vira prin-
cipalmente de radionuclídeos inalados da nuvem radioativa que se
formara sobre o local do acidente. A longo termo a maior dose
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virá da contaminação da terra e da água, devido ã deposição dos
radioisótopos da nuvem no solo ao longo do seu caminho. Os efei-
tos sobre a população, a longo prazo, ocorrerão de vários modos.
Haverá irradiação gama proveniente diretamente do solo contaminado.
Cerca de 751 da dose a longo prazo vem do Césio-137. Outra fonte
de radiação será pela ingestão de alimentos contaminados, caso em
que -os elementos mais perigoso são ò Césio-137, o Iodo-131 c o
Estrôncio-90. As águas superficiais também deverão estar contanri
nadas, principalmente pelo Estrôncio-90. Finalmente, existe a
própria contaminação do solo, por pequenas partículas radioativas
insolüveis - como. as do plutônio - que contaminando o solo, são
suspensas por vento ou outros meios, sendo subseqüentemente
inaladas.

Durante o seu funcionamento normal um reator de potência
típico produz por dia uma quantidade de material radioativo
superior à liberada nas explosões de Hiroshima ou de Nagasaki.
Este material vai sendo acumulado no interior do re-ator, sendo
retirado a cada ano em reatores a água leve,(PWR e BWR) um terço
da carga de combustível irradiado (cerca de 30 toneladas em um
reator de 1000 MW), 0 sistema de segurança do reator visa evitar
que este material escape ao meio ambiente, o que provocaria
conseqüências catastróficas, (incidência de câncer e defeitos
genéticos na população atingida)em caso de condições metereolõ-
gicas e topográficas desfavoráveis levarem a nuvem radioativa
a contaminar grandes regiões populosas.

Um reator nuclear, operando em regime normal, efetua
liberações controladas de gases e líquidos contendo substâncias
radioativas. Tais liberações contêm doses muito baixas de radioa_
tividadee, em princípio, não devem afetar significativamente os
seres vivos, mesmo nas proximidades da usina. Existe entretanto,
a possibilidade de ocorrência de falha em alguns dos sistemas
essenciais da usina.

O gTave acidente em um TeatOT seria o rompimento do vaso
ou das tubulações por onde circula a água que retira o calor oriun
do da fissão nuclear do urânio, para utilizá-lo na geração termo-
elétrica. Embora os reatores térmicos não possam explodir como
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uma bomba atômica, eles podem explodir como um sistema térmico
qualquer. No caso mais desfavorável, esta explosão convencional
poderá romper o prédio oe contenção do reator e arremessar deze-
nas de toneladas de material radioativo para o meio exterior.
Um problema que pode conduzir a tal acidente é a perda da água
de refrigeração, interrompendo a remoção do calor e permitindo

que as barras de combustível superaquecidas cheguem a fundir-se.

Os acidentes nos reatores nucleares podem causar, na pior
hipótese, dezenas jie milhares de mortes por câncer, além de defei-
tos genéticos, em uma população de alguns milhões de habitantes
que for atingida pela nuvem radioativa em uma distância de até
cerca de 750 Km do local-do acidente. Tomando Angra dos Reis
como referência, essa distância inclui Rio, São Paulo e Belo
Horizonte. A probabilidade de ocorrer um tal acidente é julgada
ser muito pequena. Alguns especialistas a julgam desprezível
com base em cálculos probabilísticos. Entretanto, esses cálculos
são muito sensíveis a hipóteses incertas e, jogando-se com elas e
com o crescente número de reatores em operação, pode-se chegar a
valores razoavelmente grandes para essa probabilidade. Empírica
mente, o acidente Three Mile Island demonstrou que o'perigo de
acidentes de reatores é real. .

• É fora de duvida que o desempenho dos reatores nucleares
de potência tem sido bom do ponto de vista da segurança, inclusi-
ve o dos PWR adotados no Brasil. 0 sistema de desligamento de
emergência desses reatores tem funcionado satisfatoriamente e,
embora casos quase críticos tenham ocorrido com perigo real de
acidentes graves, como no caso de Three Mile Island, estes jamais
chegaram a conseqüências catastróficas. Tais ocorrências, embora
sejam de probabilidade muito baixa, não deixam de ser possíveis,
podendo causar um acidente de graves conseqüências, durante o qual
podem vir a ser liberadas grandes quantidades de substâncias
radioativas. Em razão destas características, é comum ver-se
associada a noção de impactos ambientais de centrais nucleares,
a noção de risco de acidentes.

Portanto, uma característica dos impactos físico-ambien-
taís de tecnologia nuclear, entendidos aqui como efeitos previstos
ou não sobre o meio ambiente físico e biológico fora dos objetivos
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desta tecnologia, o a baixa probabilidade de ocorrência de efeitos
locais graves associada à grande magnitude de eventuais conseqüên-
cias. Sobre este aspecto ela difere fundamentalmente* da energia
hidroelétrica, que traz efeitos inevitáveis e visíveis sobre o
meio físico,de magnitude considerável. Por outro lado, há uma
similitude entre estas duas formas de geração elétrica no que

' concerne a possibilidade de ruptura das barragens. Mesmo sob
este ponto de vista, entretanto, os efeitos da energia nuclear
tem a peculiaridade de se prolongar por um enorme espaço de
tempo, o que não ocorre com acidentes de barrapens.

Para o tratamento quantitativo de efeitos não determinista
cos uma técnica desenvolvida é a da avaliação de risco, definido
como o produto da probabilidade de ocorrência de um evento na
unidade de tempo (freqüência) pela magnitude das conseqüências
do mesmo (número de mortos, feridos, danos materiais, etc...).
Pode-se discernir duas espécies de riscos: os individuais e os
sociais. Os primeiros referem-se a probabilidade e a conseqüência
para cada indivíduo, enquanto que o risco social refere-se a
sociedade como um todo. Este último diz respeito, por exemplo,
às catástrofes em que a sociedade é posta face ao manejo de

•meios limitados de socorro, evacuação, hóspitalização, etc...
para um enorme número de vítimas.

0 conceito de risco bem como a técnica para sua avaliação

é passível de severas críticas, das quais trataremos adiante.
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II.2 - A Problemática do Risco e da Segurança das Instalações

Nucleares

A analise de riscos,.ou de segurança, já possuía uma tradi

çao em outros ramos industriais (indústrias qufmicas, aeronáuti-

ca,...), mas atingiu um alto nível de refinamento e complexidade

na indústria nuclear.

0 processo de licenciamento de uma central nuclear consiste

na verificação, por um órgão governamental competente (a CNEN, no

caso brasileiro), de que a construção e a operação da central em

questão não acarreta um risco indevido para o público, ou seja,

que a mesma pode operar com segurança [Luiz Fernando Seixas de

Oliveira, COPPE, 1982J .

A análise de risco de instalações nucleares vem evoluindo

ao longo do tempo, tanto ao nível da metodologia quanto em termos

de sua própria conceituaçao e definições. Desde a década de 60,

o licenciamento de centrais nucleares baseia-se no chamado método

determinístico. Este começa como a fixação dos chamados acidentes

de base de projeto ("Design Basis Accidents" - DBA). Os resultados

da análise destes acidentes devem então constar do chamado Relató-

rio Final de Análise de Segurança ("Final Safety Analysis Report" -

FSAR), o qual deve ser submetido ao órgão licenciador. Pelo

critério determinístico procura-se provar que, uma vez que todo

componente ativo de responsabilidade (bombas, válvulas a motor ou

manuais, sensores e outros) é redundante, ou seja, existem pelo

menos dois componentes com funções idênticas, o sistema como um

todo não deve falhar.

Durante a década de 70 fortes movimentos de oposição ã

utilização comercial de energia nuclear começaram a se estabele-

cer, principalmente nos EUA. Um dos principais aspectos levantados

pelos opositores estava relacionado com a segurança da população.

Surgiram então os primeiros questionamentos quanto à possibilidade

de não-funcionamento de qualquer dos sistemas de segurança, parti

cularmente do sistema de refrigeração do núcleo, e do risco decor

rente desta possibilidade. Apareceram também as questões relaci£

nadas com a não-inclusão na. análise de segurança determinística de

certos tipos de acidentes, envolvendo a fusão do núcleo do reator.
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No atual processo de licenciamento considera-se que a ocorrência
desses acidentes e tão improvável que não se justifica a inclusão
no projeto de qualquer dispositivo destinado especialmente a
mitigar as conseqüências do mesmo. Para fins de licenciamento,
tais acidentes seriam considerados impossíveis. Na realidade,
porem, embora bastante improváveis, eles são perfeitamente poss£
veis, caracterizando-se ainda pela possibilidade de ocorrência
de um grande número de vítimas [Luiz Fernando Seixas de Oliveira,
COPPE, 1982], • . .

A partir do início da década de 70, cálculos de probabili
dade de falhas de sistemas de segurança de centrais nucleares
.começaram a ser realizados por Otway e Erdmann, no que passou a •
ser conhecido como Análise Probabilís.tica de Segurança (A.P.S.).
O marco fundamental desta metodologia é o hoje famoso WASH-1400,
mais conhecido como Relatório Rasmussen, que avaliou o risco para
o publico americano devido à operação de centrais nucleares naque
le país [tese de Jaime Eduardo Pinto Lima, COPPE-PEN, 1984]. Pos>
teriormente o governo da Alemanha Federal encomendou um estudo
similar, naturalmente adaptado ãs características específicas dos
reatores e meio-ambiente alemães (estudo conhecido co'mo "German
Risk Study", publicado em 1979). Pela técnica da APS, utiliza-se
árvores de falhas e de eventos para estudar o comportamento da
central diante da ocorrência de um acidente ou transiente. Segun
do esta técnica, as arvores de falhas são responsáveis pelo forn£
cimento dos valores de indisponibilidade dos sistemas de seguran
ça, utilizados para quantificar os cenários de cada árvore de
eventos. 0 método das árvores de eventos surgiu como uma adapta
ção da técnica de árvores de decisões, muito utilizada nas áreas
de economia e administração. Ambos são métodos lógicos indutivos
para identificação dos vários cenários possíveis, a partir de certo
evento iniciador.

Seguindo esta tendência, a Comissão Nacional de Energia
Nuclear, em conjunto com o Programa de'Engenharia Nuclear da
COPPE/UFRJ e de Furnas elaboraram um programa para a realização
de uma APS para a central de Angra-1. Este estudo utiliza inova
ções sugeridas nas mais recentes análises APS e suas principais
etapas são sintetizadas na Figura ( 1 . ) .
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Figura 1 - E l o p o s do Desenvolvimento de uma APS.
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Finalizando, embora possa se reconhecer que a APS, cons-
titui-se num significativo avanço sobre a analise determinística,
a mesma pode ser criticada em alguns aspectos. Por um lado, as
probabilidades de falhas utilizadas na avaliação de riscos são
muito incertas, devido à deficiência de séries históricas sobre
instalações nucleares. Por isso utilizam-se dados sobre componen
tes utilizados em outros ramos industriais, mas não se sabe até
que ponto pode seT confiável esta transposição. Além disso, não
há ainda uma maneira bem definida para se incluir as falhas huma-
nas em tais* cálculos. Existe uma crescente conscientização de
que estas podem ter um papel fundamental no desenrolar de uma
situação de emergência, como ficou historicamente comprovado
durante o acidente de Three Miles Island.
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II.3- O Ciclo de Combustível no Brasil

0 ponto inicial do ciclo brasileiro situa-se na extração
do minério de urânio em minas a céu aberto no Planalto de Poços
de Caldas, MG. A extração é feita seguindo as técnicas correntes
de mineração. 0 minério ê em seguida concentrado através de
uma moagem com adição de água, ataque com ácido sulfurico e
bioxido de manganês e posterior recuperação final por precipita^
ção. 0^produto final ê um concentrado de urânio contendo UsOi,
comumente chamado de "yellow-cake". Estas operações são efetua-
das numa usina de concentração, próxima â mina de Poços de
Caldas. Estas instalações integram o chamado Complexo Minero
Industrial de Poços de Caldas (CIPC), da Nuclebrás. Existem
dois outros complexos do gênero em projeto, para outras jazidas
brasileiras de urânio: uma em Itatáia, Ceará, onde está
localizada a maior jazida de urânio do país, com 142.500 tonela
das, outra em Lagoa Real, na Bahia, com 93.190 toneladas. £ a
seguinte a produção de "yellow-cake" era Poços de Caldas:

1982 (a partir de maio) 285,57 t

1983 - 228,803t

1984 (até agosto) 81,348t

' Capacidade nominal 500 t/ano

Fonte: Nuclebrás

0 concentrado assim obtido é então enviado à usina de
conversão de urânio da Nuclebrás, situada em Resende, RJ. Nesta
fase o U»Ós é atacado por ácido fluorídrico (HF), produzindo-se
então o Hexa-fluoreto de urânio, UF«.

Para ser usado em reatores a água leve o urânio natural
(0,71 de U-235 e 99,31 de U-238) deve sér enriquecido no isótopo
físsil.' 0 processo industrial mais usado c o da difu-
são gasosa e se deve ao fato de que as moléculas de UF» contendo
átomos de U-235 são mais leves e se deslocam mais facilmente que
as contendo U-238. Este processo não existe no Brasil e, no
momento, nosso urânio é enviado ao exterior para ser enriquecido.
0 mesmo fenômeno de diferença de peso molecular serve de base ao
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processo de enriquecimento por "jato centrífugo", processo incluí

do no "pacote" de tecnologia nuclear adquirido pelo Biasil através

do acordo com a Alemanha. A patente deste processe pertence ao

Brasil e à RFA, em regime de co-propriedade, através da Nustep,

empresa sediada na RFA da qual o Brasil detém 501 do capital

acionário. 0 processo de jato centrífugo jamais operou em escala

comercial no mundo. No Brasil existe uma usina piloto no Centro

de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN), órgão de pesqui

sas ligado ã Nuclebrás, sediado era Belo Horizonte. A usina de

enriquecimento em escala industrial situa-se no Complexo Industrial

de Resende (CIR), da Nuclebrás, sendo de responsabilidade da

Nuclebrás Enriquecimento Isotõpico S.A. (Nuclei). A usina encon

tra-se atualmente em fase pré-operacional, segundo a Nuclebrás.

A fabricação do combustível nuclear parte do oxido de

urânio (UO2) obtido a partir do UF». No Brasil esta fase proces;

sa-se na Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC), também integrada

ao CIR, de Resende» RJ. 0 combustível é produzido em três etapas:

sinterização de oxido de urânio, sua transformação em partilhas

e a montagem em estruturas metálicas. As pastilhas são colocadas

em tubos de Zircaloy, fechados por solda nas extremidades. Estas,

•varetas são posteriormente montadas em feixes de geometria

apropriada, formando os elementos combustíveis. A expedição dos

elementos prontos se faz em embalagens especiais à prova de danos

e de configurações críticas (nas embalagens os espaça-

mentos devem ser tais que não permitam uma criticalidade acidental

durante o trânsito e mesmo na estocagem). A capacidade nominal

da fábrica brasileira, que foi inaugurada em 1982, é de 100 tone-

ladas anuais de urânio, na primeira etapa da operação. A FEC

concluiu a produção da primeira recarga para a usina Angra-1.

Uma vez no reator, com.a reação em cadeia estabelecida e

controlada, os átomos de U-235 são destruídos por fissão, libe-

rando energia térmica. Com o passar do tempo as barras de combus

tive! vão se tornando altamente radioativas, devido a alta

concentração de elementos instáveis produzidos. Alem disso, o

bombardeio por neutrons dos materiais estruturais e da água de

refrigeração (que contém substâncias químicas destinadas a evitar

corrosão c deposição de materiais) provoca transmutação nos núcleos
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dos átomos que compões tais materiais, transmutações que muitas
vezes originam isõtopos instáveis, i.e., radioativos. Por isso,
o núcleo ("core") do reator contém substâncias altamente radio-
tivas.

Quando da retirada dos elementos combustíveis

do núcleo do reator, estes ainda estão com altos níveis de radiofi
tividade e produzindo considerável quantidade de calor. Por
isso devem ser mantidos por algum tempo em piscinas de resfria-
mento, ate-que sua radioatividade decaia a níveis mais baixos.
Entretanto, mesmo quando de lá retirados para processamento ou
estocagem definitiva, são ainda altamente radioativos, impedindo
operações de manuseio direto. Os elementos são encerrados em
caixões'de chumbo ou de materiais de alta densidade para blindar
a radiação a níveis mais acessíveis.

Os riscos associados as várias fases do ciclo de combus-
tível variam grandemente, em função de características totalmente
distintas em cada uma destas. Assim, a fase de mineração é
geralmente considerada de baixo risco, do ponto de vista radioló
gico, em função do baixo índice de radioatividade apresentado
pelo urânio natural1* '. Nesta fase as principais preocupações
de segurança referem-se aos problemas típicos de qualquer minera,
ção (aspiração de poeiras, desabamentos, ...) e dizem respeito
basicamente aos trabalhadores nela envolvidos e não à população
em geral. 0 caso da mineração brasileira de urânio em Poços de
Caldas está sendo abordado em outros trabalhos desenvolvidos
por pesquisadores da COPPE [Luiz F.S.Oliveira e Vânia Barrosoj.

0 enriquecimento do urânio natural e a fabricação de ele-
mentos combustíveis, enquanto processada a partir de urânio natu-
ral, e não de combustível já utilizado e reprocessado, também
apresenta baixos índices relativos de radioatividade* '. Como
não parece 'provável que o Brasil vá utilizar material reprocessado

(*) Existe, não obstante, grande controvérsia a este respeito, em
virtude do desconhecimento dos efeitos acumulados de baixas
doses durante longos períodos de tempo.
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dentro de us horizonte de tempo discernível, consideramos esta
fase como de baixa prioridade em nossa análise de segurança ao
longo do ciclo de combustível.

As fases de maior impacto ambiental do ciclo, portanto
são o armazenamento do lixo radioativo, que sera tratado na seção
seguinte, e a própria central nuclear, que será o objeto do nosso
estudo de caso.

A central nuclear de Angra dos Reis, a única existente no
pais, é constituida de 3 unidades PWR: um reator Uestinghouse de
627 MU (Angra I) e dois reatores KWU-Nuclebrãs (Angra II e III do
Acordo com a Alemanha) de 130ü MU cada um. Angra I esta em opera-
ção e Angra II e III estão em diferentes fases de construção. Por
esta razão nos concentraremos no caso de Angra I na seção II.5.
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II.4 - O Problema do Lixo Radioativo

Um aspecto, talvez «ais grave, embora de efeito a mais
longo prazo, ê o dos rejeitos radioativos que, em operação normal,
deverão ser retirados dos reatores e dispostos no meio ambiente.
Um reator do tipo que o Brasil está adquirindo contêm cerca de
100 toneladas de combustível U02, dos quais 1/3 é renovado
anualmente. Esse combustível já utilizado contém isôtopos alta-
mente radioativos e de extremo perigo para a vida humana. Por
um período de cerca de 160 dias esse material não node ser trans
portado, devendo permanecer em resfriamento em uma piscina especial
junto ao reator. Apôs esse período ele pode ser transportado,

para a usina de reprocessamento, na qual é extraído o resí-
duo de urânio e o plutônio.

Depois de processados os rejeitos radioativos, já então
reduzidos em volume, devem ser armazenados em local seguro e
inacessível, tanto quanto possível.

• '. É internacionalmente reconhecido que não ha uma solução
adequada é definitiva para esse armazenamento, aceitável técnica
e cientificamente. Por essa razão o assunto é extremamente
polêmico, especialmente quanto â escolha do local a ser proviso-
riamente depositado o lixo radioativo, até se ter a solução
definitiva.

No Brasil não há uma definição pública a esse respeito,
devendo o combustível usado permanecer nas piscinas junto aos
reatores por período,-por enquanto,'indefinido. Com a eventual
operação das usinas de reprocessamento, ou, mesmo sem elas, com
o acumulo de descargas dos reatores, dever-se-á transportar e
depositar esses rejeitos altamente radioativos em algum local.
Essa ê uma questão em aberto e que merece toda a atenção. Entr£
tanto, demorará algum tempo para esse problema vir a se tornar
crítico, já que as primeiras descargas ficarão junto às próprias
centrais nucleares.

Um problema menos grave, porem mais urgente é o ác

rejeitos de baixa e média atividade, que serão descarregados das

centrais tão logo elas comecem a operar. Essas descargas se
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processarão com alta periodicidade e cm quantidade:; apreciáveis,
e são constituídas de material que se torna radioativo com a
operação do reator.

As fontes de rejeitos de baixo.c médio nível em reatores
de potência são originadas do: circuito primário, água de recireu
lação, descontamin&çao, lavanderia, laboratórios analíticos e
piscina de estocagera de elementos combustíveis.

Esses materiais radioativos, são por exemplo, ferramentas
usadas nas separações, peças e equipamentos utilizados e substi-
tuídos, tapetes, papéis, trapos, envólucros, roupas usadas.

Exceção feita a uma estocagem de mesotorio,rejeito do
tratamento químico das monazitas depositada em galpões da CNEN,
não existiam ainda outros repositários de rejeitos radioativos
no país.

Os repositários de rejeitos radioativos serão recebidos e
estocados pela CNEN, ficando por conta da empresa de energia
elétrica 0 tratamento, embalagem e transporte até o repositário.

• ' Os rejeitos do reator a água leve pressurizada serão acon-
dicionados sob forma solida, segundo o sistema preconizado pela
Westinghouse, •

Os rejeitos serão tratados, solidificados e embalados em

tambores de 55 galões.

a) emissor a - serão dispostos os rejeitos emissores o no

. repositãrio totalmente separados dos demais. Os tran-

surânicos também serão separados dos demais a emisso-

res ;

b) emissor $-y - relativamente aos reatores de Igua leve

. pressurizada serão constituídos de: resinas saturadas,
'concentrados dos evaporadores e demais rejeitos como
filtros sólidos, papeis, luvas, plásticos, roupas,
etc, que serão comprimidos nos tambores.
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Os tambores serão dispostos sobre a superfície do terre-
no, de forma a que cada setor permita a estocagem da produção
de seis meses para PKR tipo Angra-1.

Serão adotadas canaletas circundantes em material imper-
meável que conduzirão as ãguas pluviais para fora do local,
impedindo tanto quanto possível a sua infiltração. Por outro
lado, sua cobertura será feita de forma que as ãguas que caiam
sejam conduzidas para as canaletas.

A escolha de um local para repositario de rejeitos de
baixa atividade, deve obedecer às seguintes condições:

1) 0 local deverá, de preferência situar-se numa zona em
que a produção de alimentos, o uso de ãguas freãticas,
a densidade populacional, sejam tais que minimizem
para o homem a exposição resultante da utilização do
terreno para aquele fim;

2) Deverá estar afastado de ãguas superficiais e possuir

uma boa drenagem natural ou facilidade de sua instala

ção;

3) Não deve ser interceptado por falhas geológicas ativas;

4) Deverá apresentar boas possibilidades de acesso, do
ponto de vista de transporte dos rejeitos;

* •

5) A erosão e desgaste não devem apresentar taxas que
possam alterar a superfície dos terrenos nos próximos
séculos;

' 6) Deverá ser dada preferência aos locais cuja hidrologia
seja tal que o fluxo de águas provenientes dos mesmos,
não possa atingir áreas em que haja possibilidade de
introdução de radionuclideos em caminhos críticos
potenciais para o Homem, tais como rochas de embasa-
mento, fraturadas, ãguas de uso público e utilização de
lençóis freáticos para abastecimento;
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O lençol frcãtico deverá situar-se alguns metros

abaixo do fundo ;

8) Devera ser bastante improvável a possibilidade de forma

ção de cbeias;

9) As condições, do local e arca circunvizinha deverão ser

tais que permitam, o estabeleciaento e nanutenção de

sistemas de monitoração e vigilância por longo prazo.

O lixo de baixa e media atividade seria estocado em

Xerem, localidade próxima ao Rio de Janeiro. Esse local não

satisfazia às condições 1 e 6 acima, pelo menos, e após pressão

da comunidade científica e protestos dos habitantes de Xerem,

foi abandonada a idéia, decidindo-se estocá-lo no terreno da

própria Central Nuclear de Angra. Esta é uma solução sem duvida

melhor do que a de Xerem, mas e provisória.
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II .5 - O Caso de Angra-1

a - Licenciamento de Reatores no Brasil

Os padrões para licenciamento de centrais nucleares de
potência usadas para o caso de Angra-1 foran estabelecidos de
acordo com convênio CNEN-ULETROBRÁS para o licenciamento do
reator. Esses padrões são baseados no código norte americano CFR-USA-

Code of-Federal Regulation - ISA Title 10 - Part. 50.

Foram entretanto omitidas muitas seções e parágrafos do

código original norte americano concernente às instalações

nucleares. Essas omissões são justificadas por cobrir o código

norte americano tanto a produção quanto a utilização de instala-

ções nucleares, enquanto o objetivo da regulamentação brasileira

era o de licenciar o reator Angra-1. Além disso, segundo a mesma

fonte, o regulamento original contém muitas informações detalhadas

e quesitos específicos aplicáveis ao procedimento de licenciamento

nos EUA.

0 processo de licenciamento de Angra-1 iniciou-se no início

de 1970 com a seleção do local a ser Construído o reator, dentro

dos seguintes quesitos: ' .

- devia ser localizado na região centro-sul, tendo Rio como

principal carga de consumo;

- afastado das áreas densamente povoadas :

- no litoral para facilitar o transporte dos componentes

- . pesados importados e dispor de água para refrigeração.

Apôs os estudos, foi escolhido o local, a 133 Km do Rio e

14.4 Km de Angra dos Reis (20.000 habitantes), na enseada de

Itaorna e cercado por um anfiteatro de elevações de 200 a 700

metros de altitude.

Foram então recomendados a Furnas-Eletrobrás, pela CNEN,
cuidados visando: (i) levantamentos geológicos, sísmicos e de
fundações, sendo incluído no projeto com um mínimo a margem de



.21

segurança de 0.1 grau de SSE (Safe Shutdow Earthqake); (ii) preyi

soes con relação a estrada Rio-Santos; (iii) levantamento meteoro

lógico; (iv) estudo das águas e da fauna marinha.

Em 1971 foi conhecido .o tipo de reator a ser instalado -

PWR Westinghousc de 627 MWe, cabendo a Gibbs and Hill os trabalhos

de engenharia e em final de 1972 foi submetido o relatório preli-

minar de analise de segurança (PSAR) e o pedido de construção por

Furnas a CNEN.

Na falta de normas nacionais adequadas .foram adotadas pela

CNEN as normas dos países desenvolvidos tecnicamente, specifica-

mente os regulamentos e critérios norte americanos para segurança

e licenciamento. Foram convidadas instituições nacionais públicas

e privadas para cooperar em algumas áreas como geologia, meteoro-

logia, analise sísmica. Em outras áreas consultores norte america

nos e da IAEA foram solicitados. Algumas informações do PSAR

apresentado por Furnas foraiu qualitativas, necessitando maior .

detalhamento. A permissão para construção foi sendo dada parei al̂

mente em etapas sucessivas, sendo a permissão final para constru

ção dada em 1974.

Na parte de garantia de qualidade no projeto e construção

de Angra-1, Furnas inclui nos contratos com as empresas fornece-

doras dos equipamentos e executoras da construção a obrigação de

implementarem o programa de garantia de qualidade nas respectivas

tarefas. As principais empresas são:

Westinghouse: •

- projeto e ereção da central e suprimento do sistema nu-

clear de geração de vapor

'- suprimento do combustível nuclear.

Gibbs and Hill/PROMON (Subcontratante):

" engenharic.



Chicago Gridgc and Iron Company:

- projeto, fabricação c ereção do vaso de contenção de aço.

Construtora Norberto Odebrecht S.A.:

- trabalhos de construção civil.

Ansaldo Mecânica Nucleare: -

- projeto, fabricação é ereção do poço do combustível.

Furnas, por sua vez, fez seu próprio programa de garantia

de qualidade global e contratou consultores independentes - Ebasco

Services Incorporated - não envolvidos em nenhuma parte do projeto

e construção da central. Contratou por outro lado a própria

Westinghouse para agir no lugar de Furnas na monitoração das ativi

dades de garantia de qualidade associadas com o projeto, fabricação

e ereção de vaso de contenção de aço.

Para a licença final de operação é necessário o relatório

final de análise de segurança de Furnas. Na realidade um sério

problema de projeto acarretou um defeito no gerador de vapor que

impede o reator de operar normalmente, tendo sido inicialmente

autorizada a operação a potência reduzida apenas.

Um fato importante é que, com o Acordo Nuclear, resolveu-se

implantar os dois primeiros reatores do Acordo no mesmo sítio de

Angra, construinde-se uma central nuclear integrada de três reato-

res. Esta decisão trouxe sérios incovenientes pois o sítio não

era adequado para isto.

Outro exemplo da possível precariedade da segurança deco£

Tente da confusão de normas é o problema da espessura de concreto

da contenção de reatores. Enquanto que numerosos estudos efetuados

na Alemanha, Suíça, Inglaterra, EUA, etc, indicam projetos especi

ficados para resistirem a diversas cargas de impacto direto (como

por exemplo, o choque de aviões contra o edifício) os projetos

dos reatores brasileiros não levam ew conta a possibilidade de tal
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ocorrência. Assim, a espessura da contenção especificada pelos

estudos mencionados varia entre 1,20 m e 1,80 m, enquanto que os

edifícios de contenção brasileiros possuem paredes de 0,60 m de

espessura [Pinguelli Rosa, COPPE, 1979}.

b - Problemas da Entrada em Operação de Angra-1

(i) Os modos de operação do reator

No Brasil, como o sistema de geração de eletricidade é qua

se totalmente hidroelétrico , seria preferível operar os reatores

nucleares em ciclos que minimizem o seu fornecimento de energia,

modulando-os de acordo com a variação da demanda diária dentro dos

limites tecnicamente permissíveis. Ocorre que as características

físicas dos reatores não os tornam adequados a este tipo de opera

' ção, em que a potência oscila de um valor mínimo a um máximo diária

mente. Os reatores PWR possuem uma característica favorável no

coeficiente negativo de temperatura: quando cai a demanda de enejr

gia, a turbina solicita menos calor, fazendo aumentar a temperatu

ra do reator, o que diminui a reatividade e abaixa a potência.

Apesar disto, predominam as características desfavoráveis do com-

portamento de combustível nuclear sob variação ciclíca de tempera

tura: aumento de probabilidade da pastilha (com o urânio; o plutô

nio produzido e os produtos de fissão) forçar o encamisamento

de Zircaloy da barra de combustível; aumento da pressão interna na

barra; agravamento de problemas de corrosão. Segundo estudo reaH

zado por técnicos da Eletrobrãs publicado em outubro de 1981

a * •íperiência operacional destes reatores é principalmente de ope-

ração a potência constante, com pouca variação. A capacidade de

operá-los em ciclos mínimos, com variação diária de potência, ainda
não foi testada por longos períodos de tempo. Trata-se de um pro-
blema original a ser enfrentado no Brasil,se se quiser otimizar o
consumo de combustível. 0 estudo da Eletrobrãs recomenda, entre- .
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tanto, operar Angra-1 continuamente, na base, durante os primeiros
anos para adquirir experiência antes de tentar o ciclo mínimo.
Além disso, durante os primeiros anos de funcionamento é comum
haver problemas técnicos com o reator, que necessita um certo
tempo de maturação para atingir sua performance normal.

(ii) Os problemas de corrosão das tubulações do reator

Dois meses antes do acidente Three Mile Island, a Nuclear
Regulatory Comission (NRC) norte-americana enviou ao Congresso
dos EUA o relatório denominado Identification of Unsolved Safety
Issues Relating to Nuclear Plants . O seu objetivo foi definir •

. os defeitos de construção, funcionamento e organização das
centrais nucleares. Desde 1977 a lei norte-americana obriga a
NRC a catalogar todas as imperfeições observadas nos reatores,
ativar um plano para resolvê-las e comunicá-las ao Congresso. 0
resultado deste relatório citado é uma lista de 133 problemas uris
mais, outros menos graves, dos quais 17 foram considerados priori
tários.

• Alguns destes problemas prioritários dizem respeito aos
•PWR's, especialmente às tubulações de gerador de vapor, incluindo
golpes de pressão, vibrações, corrosão, etc. . Entre eles,
talvez o mais grave seja a corrosão muito intensa destas tubula-
ções, que totalizam dezenas de quilômetros de extensão, de pequeno
calibre e de paredes muito finas para facilitar a transmissão do
calor, percorridos por água radioativa de 300°C, 150 atmosferas
de pressão, c a velocidades qua atingem 100 Km/h. Para atenuar
.este problema a água é tratada. Um local críticoé oencaixe das
tubulações nas placas de sustentação, onde se acumulam produtos
da corrosão, deformando os tubos, reduzindo seu diâmetro. Em
alguns casos aparecem fugas de água contaminada do circuito prima
rio que liga o gerador de vapor co núcleo do reator, onde se produz
a fissão do urânio e os neutrons irradiam a água. Se esta água
irradiada vazar pelas fissuras dos tubos cie contaminará o circuito
secundário, que vai às turbinas e ao condensador, banhado pela
água captada do mar em Angra. Tal vazamento obrigaria a parar o
reator.
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A QJR constatou há algum tempo fenômenos de deformação

de tubos no gerador de vapor de diversas centrais PWR norte-ame

ricanas.

0 material do que são feitas estas tubulações é* o inconel,

uma liga de aço especial, com maior proporção de níquel e cromo

do que o aço inoxidável. Esta liga foi desenvolvida para uso nos

reatores nucleares no intuito de resistir mais ã corrosão. Apesar

disto há bastante tempo sabe-se que mesmo o inconel ê passível de

apresentar problemas freqüentes nos reatores •

Em conclusão, é* bem conhecido que as tubulações do gerador

de vapor constituem um dos pontos problemáticos dos reatores PWR

em geral, independentemente de qualquer caso específico.

(iii) 0 defeito no gerador de vapor de Angra-1

0 gerador de vapor e um enorme vaso metálico*com cerca de

8 metros de altura e cuja base tem cerca de 3 metros de diâmetro.

No seu interior existem inúmeros tubos muito finos em forma de

U invertido (ft) por dentro dos quais circula a água quente sob

pressão oriunda do núcleo do reator (circuito primário). Esta

água está. contaminada, quer dizer, .e radioativa. Dentro do gera-

dor de vapor a água não contaminada do circuito secundário é

aquecida pelo contato com os tubos quentes e transformada em

vapor, que aciona os turbogeradores de eletricidade. A água do

secundário entra no gerador de vapor por duas tubulações de

grosso calibre: uma superior, auxiliar, outra inferior, principal.

Na entrada inferior esta água entra com grande velocidade

e. turbulência, transversalmente aos tubos por onde circula a água

do primário, provocando uma vibração que termina por desgastá-los

e até fendê-los após algum tempo. Nos projetos anteriores a

entrada principal de água não era feita desta maneira, que foi

introduzida para permitir o pré-aquecimento da água. Este pré-aque_

cedor responsável pelo defeito melhora o rendimento do gerador de

vapor. Considerando que o rendimento deve ser composto com o

dos demais equipamentos existentes de transformação ou transferen-

cia de energia, o aumento de produtividade global é da ordem de

31 ou seja, insignificante.
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Este defeito manifestou-sc no reator Ringhals 3, sueco,
idêntico ao nosso, apôs um ano de funcionamento, durante o qual
operou a 100% de potência apenas por 3 meses, provocando vazamcii
to cm um tubo. O mesmo defeito apareceu no reator Almaraz-1,
espanhol, após cerca de 5 meses de operação, sem chegar a haver
vazamento. Um outro reator idêntico, MC Guire-1, norte-americano
não manifestou dano, mas operou apenas a 501 da potência e uma
semana a 751.

• 0 programa da Westinghouse, fabricante de todos estes
reatores, após ter reconhecido que houve erro de projeto, propôs
fazer: avaliação do fenômeno, modificação do projeto, alternati-
va de operação provisória, e sanar os seus defeitos. As alterna-
tivas cogitadas foram colocar nova placa de distribuição de vazão
para proteger os tubos, um orifício restritor para diminuir a
entrada de água ou um suporte adicional para os tubos. Para
efetuá-las, e necessário acesso ao interior do gerador de vapor,
onde há radioatividade após o reator .funcionar. Entretanto, os
níveis são considerados admissíveis para o trabalho desde que sob
o rígido controle e prote.ção radiológica, segundo a CNEN, 30% da
potência e usando o bocal superior, auxiliar, de entrada de água,
isolando o inferior, que dá o problema no pre-aquecedor. Esta
solução foi autorizada pela CNEN. Respondendo ã consulta feita,
uma comissão da AIEA admitiu a operação, alertando para a deposi_
ção de produtos químicos e volumes de água estagnada na região
do pre-aquecedor, quando se isola o bocal inferior. Recomendou
também cuidado.com a proteção radiológica e a dose operacional
durante o trabalho de modificação do gerador de vapor após
funcionar o reator. .

Em resumo: a Westinghouse cometeu um erro de projeto no

pre-aquecedoT, introduzido neste modelo de reator para obter um

ganho de potência muito pequeno. Trata-se de um problema de

vibração mecânica causada por um fluído turbulento a altas veloci

dades e o cálculo feito no projeto foi simplificado para duas

dimensões, apesar de o fenômeno ser tridimensional. Furnas soli

citou da Westinghouse, num prazo curto a solução concreta do pro

blema para então por o reator em operação, o que já foi feito.
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III. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

III.l - A Estrutura Institucional

A divisão de atribuições no setor da geração nuclear de

energia elétrica foi assim estabelecida no Brasil,, apôs o Acordo

Nuclear:

GNEN - autarquia federal - órgão normativo, licencia^

dor e fiscalizador;

NUCLEBRÂS - empresa estatal, com subsidiárias germânico-

brasileiras - fabricante de reatores e do

combustível nuclear (em projeto);

ELETROBRÂS - empresa estatal, com subsidiárias (como Fur-

nas) - empresa de energia elétrica, .utiliza-

dora das centrais nucleares.

Todas as três são ligadas ao organograma do Ministério

das Minas e Energia (MME). . .

A estrutura das empresas nucleares é tratada na parte

tecno-econSmica desta pesquisa.

No caso da indústria nuclear brasileira hã peculiaridades.

Em primeiro lugar, dada a forma de implantação dessa indústria

no país. ter sido a da importação intensiva de tecnologia em um

programa de grande estala, não houve tempo para o desenvolvimento

no país, ao início do programa, de equipes suficientes de especiai

listas nos diversos aspectos da segurança das centrais nucleares:

localização, licenciamento, operação e analise de acidentes. Esse

e um ônus da política de queimar etapas que leva inevitavelmente,

ao uso intensivo da consultoria internacional com o corresponden-

te preço a pagar em divisas e em dependência tecnológica. Estas

equipes agora jã estão melhor constituídas e há grupos de estudo.

Em .segundo lugar, não houve tempo para o estabelecimento

dos textos legais, regulamentos técnicos c dos critérios de padro

nização necessários, usando-se no início provisoriamente unia com-
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binação de regras internacionais (AIEA) c estrangeiras (EUA c

ROFA) para depois definir uma legislação própria.

Finalmente, no Brasil o fato de o órgão supervisor c fis-

calizador (CNEN), e fabricante dos reatores (NUCLEBRÂS) e a

empresa utilizadora das centrais nucleares (ELETROBRÂS) ligarem-

se todos ao organograma do Ministério de Minas e Energia, enfra-

quece o poder de fiscalização independente, apesar da dedicação

dos engenheiros que se empenham em' desenvolver adequadamente o

setor de segurança e licenciamento de reatores. Era mais conve-

niente desse ponto de vista, a situação anterior em que a CNEN

se subordinava diretamente a Presidência da Republica. Nesse

particular a situação varia de um país para outro: nos EUA o

fabricante e o utilizador são empresas e o órgão fiscalizador ê

público (NRC, ex-AEC); na RFA parte da tarefa de fiscalização

ê exercida, por instituições privadas (Technische Obcrwachungsverreine

Technical Supervisory Associations, Institute for Reactor Safety

a Nuclear Safety Standard Board). No Brasil, dado o porte e a

importância estratégica atribuída a industria nuclear,é inevitá-

vel que ela seja monopólio de Estado, embora a NUCLEBRAS seja

formada por subsidiárias brasileiro-germânicas, mas seria recomen

dável que o órgão fiscalizador pextencesse a. outro ministério

ou então se subordinasse diretamente a Presidência da Republica

e contasse com a participação de um conselho superior, formado

por membros independentemente indicados por instituições e soeije

dades científicas, com prerrogativas análogas a dos magistrados.

Sem descer a maiores detalhes desse intrincado procedi-

mento, é interessante ressaltar alguns aspectos de filosofia

básica seguida no licenciamento de reatores alemães, que diferem

totalmente do Brasil:
«

1) o caráter aberto ao publico, que tem acesso aos relato

rios e tem direito de apresentar questionamentos, os

quais são considerados e incorporados ao processo e

obrigatoriamente divulgados pela imprensa;

2) a participação de uma Comissão de Caráter Independente

dos fabricantes de reatores, composta por membros da

comunidade científica assessorando a autoridade superior ao

licenciador na arbitragem final.
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111.2 ~ As Manifestações da Sociedade Civil

A sociedade civil tem-se manifestado principalmente atra-
vpcs de algumas sociedades científicas.

A análise crítica do Programa Nuclear foi iniciada pela
Sociedade Brasileira de Física (SBF), cuja conclusão foi de
que o procedimento para licenciamento e segurança dos reatores
no Brasil revela-se precário quando o comparamos com os países
de onde.importamos a tecnologia nuclear. Entre outras diferenças,
no Brasil a escolha de local para os reatores não é* aberta à
discussão publica por determinação legal. Já em 1976, a SBF
alertava o Governo para a relevância dos aspectos ligados à segu-
rança do público, tendo*em vista que o país passaria a utilizar •
em larga escala os reatores, com o Acordo Nuclear.

Um estudo da SBF publicado em 1977 sobre os riscos e a
segurança dos reatores deu grande ênfase à questão dos acidentes,
especialmente ?os de perda de refrigerante do circuito primário
(LOCA). Estes podem, na pior hipótese, fundir o núcleo dos
reatores devido a falta de remoção de calor gerado pela desinte-
gração radioativa dos produtos de fissão dentro das. barras de
combustível, a qual continua por alguns dias apôs desligar o
reator. Foram considerados* relevantes o próprio método de
licenciamento e análise de segurança das centrais nucleares foi
posto em dúvida , 0 licenciamento de reatores

nucleares tem sido realizado com base num método conveneionalmen
te chamado de determinístico, sendo empregado com ligeiras varia •
ções em todos os países produtores de energia elétrica de origem
nuclear.

Segundo a Sociedade Brasileira de Física e importante que
o processo de decisão governamental, no que diz respeito as pro-
vidências a serem tomadas para a proteção do meio ambiente e das
populações potencialmente afetadas pela implantação efetiva de
uma indústria nuclear no País, leve em consideração os seguintes
fatos: ' •

1) 0 parco conhecimento de possfveis efeitos da radioativi
dnde no ambiente constitui apenas o ponto de partida pára •
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a avaliação das conseqüências, a longo prazo, da intro

dução de radioatividade adicional em ecossistemas;

2) 0 desconhecimento.até o presente de um limiar inferior

de dose de radiação abaixo do qual nenhum efeito bioló-

gico ocorreria, impõe a necessidade de que as descargas

radioativas no meio ambiente sejam tão baixas quanto

possível;

•

3) No presente estagio de conhecimento, os cálculos para

avaliação de probabilidades de acidentes em reatores

não são julgados confiáveis por grandes setores da

comunidade internacional que criticam não sõ a metodo-

logia de cálculos como também a insuficiência de dados

conclusivos;

4) Não foi suficientemente testado, a ponto de ser julgado

confiável, o funcionamento dos sistemas de segurança

indispensáveis, para evitar ou atenuar uma catastrófica

descarga radioativa para o meio ambiente, em caso de

' • acidentes com perda de refrigerante no circuito primá-

rio de reatores.

Tendo em vista ainda que a atividade de fiscalização so

pode oer exercida eficientemente se escudada da necessária auto-

ridade, foi recomendado

1) Que a atividade de fiscalização de segurança e poluição

do programa 'nuclear brasileiro passe a ser feita por

õrgão submetido diretamente a Presidência da Republica;

2) A abertura do processo de licenciamento de reatores ao

publico, de modo que qualquer cidadão ou entidade possa,

apresentar argumentos legais durante o processo, a exem-

plo do que se faz na Alemanha Federal;

3) A criação de um Conselho Superior, incluindo membros

da comunidade científica indicados por entidades cientí

ficas e instituições de ensino e pesquisa, ao qual caberia



.31

avaliar as objeçocs apresentadas no processo de licen
cianento de uma instalação nuclear de modo a assesso-
rar a decisão final da autoridade pública;

4) Desenvolver um programa intensivo de estudo e pesquisa
em segurança de instalações nucleares envolvendo as
instituições de pesquisa c universidades interessadas
no assunto;

5) Desenvolver com urgência, a exemplo do que já está
sendo feito em outros países, estudos e pesquisas inten
sas no sentido de que possa ser alcançada em tempo
hábil uma solução, que leve cm consideração os riscos
para as futuras gerações, para proteger efetivamente

o meio ambiente dos rejeitos de alta radioatividade
produzidos pela industria nuclear;

6) Promover o desenvolvimento de fontes alternativas de
energia que por sua natureza sejam intrinsecamente mais
seguras e menos poluentes.

A necessidade que as partes envolvidas na produção de
energia termonuclear possuam um õrgão de consultoria independente
de um órgão de fiscalização gerencial e instância superior de
recursos foi reafirmada pela SBPC.

Estes órgãos cuja criação foi considerada necessária teriam

a seguinte caracterização segundo a SBPC:

1) Um prgão consultivo constituído pela comunidade cien-
tífica nacional, de especialistas nas varias áreas para
exame das questões e problemas aventados pela população
ou por outras partes interessadas relativas ao programa
nuclear;

2) Um õrgão de arbítrio superior diretamente subordinado
ã Presidência da Republica para decidir questões confli
tantes entre as partes envolvidas e para fiscalização
da política de segurança nuclear. Este õrgão se cons-
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tituiria de uma série de membros indicados pela Presi-

dência da República, sugerindo-sc que inclua um repre-

sentante da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA,

do Ministério da Saúde, do Ministério do Interior, do

Ministério de Minas e Energia do Conselho de Segurança

Nacional e do Ministério do Trabalho;

3) £ vital que se desenvolva e se implante uma legislação

. brasileira para o setor nuclear;

4) A existência de uma forma institucionalizada para se

consultar e informar a população e particularmente a

comunidade diretamente envolvidas. Da mesma forma é

indispensável que sejam criados grupos de pesquisa nas

universidades especializados em segurança nuclear.

Em maio de 1980 foi entregue a Comissão de Minas e Ener-

gia da Câmara federal um documento elaborado por uma comissão

de físicos sugerindo alguns elementos básicos para uma legislação

especial para a industria nuclear.

A Legislação Especial proposta baseou-se nos seguintes

pontos fundamentais:

- Abertura de todas informações ao público, previamente

ao licenciamento, a localização e à construção, e ime-

diatamente em caso de acidentes ou anomalias na opera-

. ção; .

- Fiscalização efetiva e continuada por um órgão público

independente da indústria nuclear e fora do Ministério

de Minas e Energia, com a participação de cientistas

e técnicos de universidades e centros de pesquisa e com

participação de especialistas de órgãos técnicos dos

Ministérios de Saúde, do Trabalho, do Interior e dos

Governos Estadual e Municipal;

- Intervenção do público nas decisões sobre licenciamento

e localização - especialmente da população local, expos-

ta aos riscos de acidentes e aos efeitos da radiação -
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através de procedimentos administrativos abertos pré
estabelecidos e/ou de ação judicial especial e de efeito
suspensivo;

- Participação efetiva nas decisões de todos os níveis
do poder público - muniripal, estadual e federal -

sob o controle efetivo e ostensivo do poder legislativo -

Congresso, Assembléias Estaduais e Câmaras Municipais;

- Consulta oficial à comunidade científica e técnica
nacional, através de suas sociedades e associações,
cujos pareceres devem ser públicos e respondidos pelos
órgãos competentes do governo e pela indústria.

Essa Legislação Especial deveria estabelecer diretrizes e
normas gerais sobre as responsabilidades e os procedimentos dentro
dos aspectos acima, com atenção especial para o problema dos
riscos da industria nuclear causadas principalmente* pelo perigo
da radioatividade para os seres vivos. Nesse sentido, os
objetivos principais são: controle da poluição ambiental, segu-
rança contra acidentes, proteção da população, proteção dos
trabalhadores das instalações nucleares.

Além da comunidade científica, partidos políticos e grupos
ecológicos tem-se manifestado a respeito do Programa Nuclear Bra-
sileiro. Estas manifestações embora incipientes jã ten dado alguns
frutos. Em dois estados brasileiros foram aprovadas nas Assembléias
Legislativas, leis que obrigam a consulta popular para construir
.novas instalações nucleares nos seus respectivos territórios: R.G.
do Sul e Rio de Janeiro Neste último esta lei data de 1984 E no
Estado do Rio de Janeiro que se concentram as instalações nuclea-
res brasileiras.
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III.3 - As Providencias Oficiais - O -SIPRON

Em dois decretos leis, em outubro e cm dezembro de 1980,
o Governo Federal criou o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear
Brasileiro (SIPRON), diretamente subordinado a Secretaria Geral
de Conselho de Segurança Nacional (CSN), envolvendo diferentes
órgãos e instituições conforme mostra o organograma da Figura 2
Para assessorar o Conselho de Segurança Nacional foi prevista
una Comissão Especial (COPRON).

A SG/CSN é encarregada da orientação normativa, supervi-
são e fiscalização superiores do SIPRON, competindo-lhe coordenar
e preparar projetos de atualização da legislação específica sobre .
a segurança do Programa Nuclear Brasileiro e de seu pessoal, bem
como da população e do meio ambiente com ele relacionados.

A CNEN e responsável pela coordenação setorial nos campos
da Proteção Física, Salvaguardas Nacionais, Segurança Técnica
Nuclear e Proteção Radiologica, na forma da legislação em vigor,
competindo-lhe em especial: estabelecer normas ou instruções de
proteção física de instalações e materiais, para salvaguardas e
controle de materiais e equipamentos, para salvaguardas de infojr
mações técnicas sigilosas, de segurança técnica nuclear, de
proteção radiologica,

A Secretaria do Meio Ambiente é responsável pela coordena-
ção setorial no campo da Proteção do Meio Ambiente, competindo-lhe

'em especial promover a elaboração e.o estabelecimento de normas
e padrões relativos ã preservação do meio ambiente.

A Agência Central do Serviço Nacional de Informações é reŝ
. ponsável pela coordenação setorial no campo das Informações, na
forma da legislação em vigor, competindo-lhe em especial:

a) planejar, superintender e coordenar as atividades de
informações referentes às necessidades de segurança do
Programa Nuclear Brasileiro e de seu pessoal, bem como
da população e do meio ambiente com ele relacionados;



.3S.

- b) acompanhar a execução do referido programa:

-- detectando os efeitos, influência e repercussão no
seio da opinião.pública nacional, regional ou local;

- caracterizando as dificuldades, para sua implementação;

- "levantando e identificando os movimentos contestató-
rios" e ações adversas que poderão se constituir em
situações de emergência.

0 Departamento de Polícia Federal também e chamado a parti
cipar nas providências e medidas relativas ao acompanhamento da
segurança interna, tendo em vista a "detecção de indícios que
possam conduzir às situações de emergência e a apuração de respon
sabilidades nos crimes praticados especificamente com a finalida-
de de prejudicar o Programa Nuclear Brasileiro".

0 Sistema estabelece ligação com as autoridades estaduais
e municipais para realizar programas e campanhas de esclarecimen-
to à população quanto as medidas de proteção, em especial as rela-,
cionadas ao meio ambiente e a vida humana e para manter-se informa
do a Tespeito da situação reinante na área do projeto ou ativida-
de, com especial atenção para os indícios que possam conduzir a
situações de emergência.

Aos Governos Municipais cabem também as providências e
medidas, relativas a colaboração para a realização de programas e
.campanhas de esclarecimento ã população local.

Comparando esta estrutura com aquilo que reivindicavam as
sociedades cientificas (Seção III 2), vemos que ela está longe de
atende-las, pois embora envolva varias entidades governamentais,
inclusive ligadas a saúde e ã proteção áo trabalho, o SÍPRON tem
um caráter predominante de proteção ao programa nuciear, como o
seu próprio nome indica.' Isto fica claro pelo envolvimento de
órgãos como o SN1, a Polícia Federal, ministérios militares, e t c ,
ou pelos objetivos do "levantar e identificar ?s movimentos contejs
tatõrios...", "... detectar indícios que possam conduzir às situa
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çõcs de emergência e a apuração de responsabilidades nos crimes

praticados especificamente com a finalidade de prejudicar o

Programa Nuclear Brasileiro'1.
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IV. IMPACTOS SOCIAIS LOCAIS

• *
IV.1 - O Conceito de Impacto Social

A avaliação dos impactos sociais de centrais nucleares é

relativamente recente e ainda mundialmente.controvertida. Da

análise de alguns trabalhos metodológicos e estudos de casos

desenvolvidos nos Estados Unidos, França e Itália (ver bibliogra-

fia), percebe-se, com algumas exceções, um tratamento bastante

parcial desta questão. Efetivamente, uns estudos de caráter

mais "técnico", privilegiam em suas análises os efeitos da radia_

ção sobre os seres humanos, outros, consideram os impactos econô-

micos provocados pela instalação de uma central nuclear sobre

uma determinada comunidade, outros ainda analisam a articulação

dos movimentos ecológicos e da opnião pública e, finalmente,

. alguns tratam da percepção dos riscos por parte da população.

0 tratamento talvez mais amplo, é dado pelos trabalhos de

Elizabeth Peele (socióloga consultora do Laboratório OAK RIDGE) ,

que classifica os impactos provocados pela construção e operação

de centrais nucleares em três categorias: (i) impactos sobre

' aspectos socialmente valorizados do meio ambiente; (ii) impactos

diretos das centrais nucleares sobre a estrutura social das comu-

nidades nas regiões onde elas se localizam; (iii) impactos rela-

cionados a percepção social dos perigos da radiação.

A análise desta bibliografia, juntamente a um primeiro reco_

nhecimento da área em estudo, nos levou â compreensão de impactos

da central de Angra do* Reis em dois níveis:

i) impactos econômicos, políticos e sociais da construção

e operação da central sobre os municípios de Angra dos

Reis e Parati, considerando apenas suas características

de grande empreendimento industrial;

ii). impactos específicos da central sobre a comunidade

local.
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A escolha do estudo dos impactos locais da Central de

Angra dos Reis foi feita por ser esta a única central nuclear

brasileira e, das instalações nucleares existentes no país, o

reator é a que mais concretaraente apresenta impactos específicos

da tecnologia nuclear.

Enquanto o estudo do primeiro nível c relativamente conhe-

cido e consiste na avaliação das conseqüências de qualquer grande

empreendimento como geração de emprego, deslocamento de mão-de-

obra, reestruturação do espaço, pressão sobre os serviços públicos,

reflexos sobre o comércio local, arrecadação de impostos, etc,

o segundo envolve uma maior complexidade. De fato, pressupõe uma

maior proximidade e contato com a comunidade local visando identi

ficar uma série de parâmetros como: a associação de idéias em

torno do tema "energia nuclear", a repercussão dessas idéias ao

nível da linguagem local e das manifestações culturais e artísti-

cas, a articulação política em torno da questão nuclear, sua

relação com a esfera do poder local e supra-local, etc.

Entendemos assim a pesquisa, como um quebra, cabeça que

tomara forma no tempo, a partir da conjugação de diferentes peças.

Nesta fase iniciai, achamos relevante analisar o papel da central

em quatro diferentes esferas: no processo histórico da região, na

atividade econômica, na articulação política local e ao nível da

percepção subjetiva, formando um quadro do que vêm a ser os impac-

tos sociais locais da central de Angra dos Reis e que nos permita

compor alguns elementos de base para o nosso estudo.
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IV.2 - A Delimitação da Arca cm Estudo

A região da baia de Ilha Grande tem profundos traços de
homogeneidade, tanto cm temos físico-ambientais como em seus
aspectos socio-econômico-cult.urais. A região compreende basica-
mente os municípios de Mangaratiba., Lídice, Angra dos Reis e
Parati, entre outros. A central nuclear situa-se no município
de Angra dos Reis, próxima à divisa com Parati, sendo que duas de
suas vilas residenciais (as de Mambúcaba) encontram-se em terrítô
rio deste ultimo. A força de trabalho empregada nas obras da
central reside majoritariamente em Angra dos Reis, em pequena
escala em Parati e provavelmente nada em Nangaratiba.

0 aspecto geográfico da região' tamSem aproxima Parati de
Angra dos Reis. A baía de Ilha Grande possui uma ampla abertura
em seu lado oeste, facilitando o movimento de águas e de ar entre
Parati, Itaorna e a cidade de Angra dos Reis. Já Mangaratiba
fica separada desta região por montanhas e, por mar, pelo estreito
da Ilha dos Macacos (proximo ao qual se situa o terminal da
Petrobrãs). Localiza-se na parte leste da dita baía, e tais fato
res, juntamente com a própria distância, concorrem para que
também sob o aspecto ambiental, Mangaratiba encontre-se fora da
região de influência direta' da usina de Angra.

Este gênero de consideração, embora superficial, nos
levou a decidir com razoável convicção que a área de abrangência •
da pesquisa deveria incluir os municípios de Angra dos Reis e
Parati, e excluir os demais. Serã tratada, entretanto, em mais
detalhe a região de Angra dos Reis que é a efetivamente mais
afetada.
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IV.3 .- Primeira Avaliação dos Impactos Sociais da Central Nuclear

de Angra dos Reis sobre a Comunidade Local

IV.3.1 - Aspectos Históricos da Região de Angra dos Reis

A região de Angra dos Reis, situada na baia de mesmo nome,

é conhecida dos colonizadores portugueses do Brasil desde os

printõrdios do século XVI. Os primeiros colonos chegaram cm 1560

e por vo.lta de 1580 a região, já bem povoada, comunicava-se com

o Rio de Janeiro, através da Baixada de Santa Cruz.

A partir de 1593 a povoação foi erigida a condição de

distrito, tornando-se vila em 1608 e passando ã categoria de

cidade em 1835. O crescimento da cidade ligou-se à sua condição

de porto de mar, numa baia de águas calmas, clima tropical,

pontilhada por inúmeras ilhas, o que além da atividade portuária

permitiu o desenvolvimento de pesca artesanal.

Em 1864 o porto de Angra dos Reis já era o segundo porto

em' importância no Brasil Meridional. Pelo porto de Angra e pelo

porto próximo, Parati, escoava-se o ouro das Minas Gerais. Mais

tarde, com o ciclo da cana-de-açúcar a região foi ocupada por

imensos canaviais. Em 1749 lá existiam 15 engenhos de cana e

91 engenhocas de aguardente.

No século XIX a plantação de café vai ocupando terras na

região promovendo novo ciclo de crescimento econômico posterior

a decadência da .cana. Enquanto a mão-de-obra usada no cultivo

da cana fora, basicamente, mão-de-obra escrava, a cultura do

cafe vai introduzir a figura do colono, que futuramente vira a

ser um dos atores nas.lutas pela posse das terras.

•Segundo um trabalho recente da Pastoral da Terra, organi-

zação religiosa local que trabalha com a comunidade, as lutas

pela posse das terras, antigas na região, rccrudcnccram de

intensidade cada vez que' os ciclos econômicos dominantes - o da

cana e o'do café - entravam em declínio. Em tais épocas, com

os investimentos fugindo da região, criavam-se condições para

que antigos colonos se transformassem em parceiros, arrendatários

e posseiros engrossando as fileiras destes últimos, ate que o
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advento de novos capitais criasse novas situações de disputa.

A inauguração da Estrada de Ferro D. Pedro II fez com que
boa parte da produção da atual regiãe sudeste, que antes se
escoava pelos portos de Angra dos Reis c Parati, tomasse outra
direção. Com a decadência das culturas de cana e café a economia
de Angra dos Reis passou a viver num certo marasmo ate o início
da construção do novo porto em 1926. Este ao ser inaugurado em
1930»coincidiu com uma nova ligação ferroviária para Minas Gerais,
São Paulo e_Goiás que restabeleceu parte da importância do porto
de Angra e gerou nova fase de desenvolvimento comercial, agrícola
e industrial na região.

Em 1945 e construída a rodovia para Barra Mansa, via Lídi.
ce e Rio Claro, ligando Angra ã rodovia Rio-Sao Paulo o que penni
tiu manter a vitalidade de sua condição de porto, e vincular
Angra dos Reis ao processo de industrialização que se iniciaria
em toda a região. •

A economia local não era, entretanto, muito diversificada
ate o final da década de 50, resumindo-se até então à sua
condição de porto importante, às atividades de pesca, uma pequena
indústria dé pescado e ao cultivo de banana. A pesca e a ativi-
dade portuária parecem ter sido as atividades econômicas èndõgenas
por excelência na região. Além de se adaptarem às condições
fisiográficas da baia, possibilitavam preencher parte das necessi_
dades alimentares da população local, que era complementada pelas
culturas locais de subsistência, e permitiam alguma circulação de
bens.

Nos últimos 20 anos os produtos da atividade pesqueira
permaneceram mais ou menos constantes o que em realidade, signifi
cou um forte declínio relativo de sua importância pois a economia
da região em sua totalidade veio a crescer muito neste período.

A partir da década de SO e especialmente a partir dos
anos 60, por causa dos Planos de Metas do Governo Kubitschek
iniciara-se a implantação de uma poderosa infraestrutura rodovia
ria e industrial era toda a região. .Cm 1959 se iniciou a constru .
ção dos Estaleiros Vcrolme que começaram a funcionar 10 anos
depois.
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Este empreendimento afetou fortemente as condições de
vida na cidade. Sua localização na região adaptava-se as
condições geográficas do porto e da baia. A área ocupada pelo
estaleiro contribuiu para desalojar ufiia parte da cultura da
banana. Por outro lado fornecendo cerca de 4000 empregos diretos
a Verolme ofereceu alternativa para colocação de mão-de-obra
rural. .

A implantação da Verolme marca portanto algumas mudanças
estruturais que começavam a ocorrer. Antes havia na região uma
economia de base agrícola e pesqueira, a indústria era incipiente
e os investimentos em transportes é que contribuíam para acentuar
ou "fazer declinar as atividades portuárias. Agora o processo
de industrialização que ocorria em todo o sudeste do Brasil
implanta-se definitivamente também na cidade.

A Verolme oferece empregos qualificados, contribui para
o treinamento da mão-de-obra local em atividades industriais»
implanta uma escola técnica e fortalece através de doações da
empresa o'sistema educacional local.

0 município vizinho, Parati, cuja histÕTia econômica
assemelhava-se nas suas grandes linhas â historia econômica de
Angra'dos Reis, ficou, no entanto, desligado do processo moderni
zante de incorporação desta última cidade ao sistema urbano-in-
dustrial do eixo Rio-São Paulo. Parati preservou parte de suas
características tradicionais o que iria, mais tarde, permitir
Seu tombamento como patrimônio histerico nacional.

1 •
i • •

Na década de 60 o processo modernizante acentuou-se;

vários acontecimentos marcaram a vida dos dois municípios. A

abertura da BR-101, Estrada Rio-Santos, ligando, pelo litoral,

Angra dos Reis e Parati ao Rio de Janeiro e a São Paulo através

do porto de Santos, permitiu grande aumento do fluxo local de

mercadorias e pessoas. Viabilizou o surto de desenvolvimento

industrial que se iniciara em toda a região litorânea desde

São Sebastião, passando por Parati e Angra ate Mangaratiba e a

Baixada de Santa Cruz. Esta estrada viabilizou também o intenso

fluxo turístico e a especulação imobiliária conseguinte em todo

este litoral.
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O começo da construção da primeira Usina Nuclear, Angra-1

no início da década de 70 e a implantação do Terminal da Petrobrãs

são os outros dois pontos marcantes na vida da região. Facilitan

do o acesso, o processo de tranformação torna-se muito intenso.

O turismo forçando o aumento do preço das terras contribuiria

para desalojar populações rurais e acrescentou novas dimensões

• ao jã antigo problema da posse de terra, mas permitiu também o

desenvolvimento do comércio local e a ampliação da rede hoteleira.

• tr • . .

Com a especulação imobiliária terras anteriormente usadas

na agricultura passaram a ser destinadas a sítios de recreio.

Uma área que ja fora prioritária para reforma agrária torna-se

então uma área de grandes condomínios de lazer de classe alta e

média alta, dotada de praias particulares.

É nesta região de grande potencial turístico e em processo

de intensa transformação estrutural que o Governo Federal decide

implantar a primeira central nuclear brasileira. A decisão de

construir Angra-1 é anterior.ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha,

mas apôs este acordo é confirmada a construção no mesmo local de

mais duas usinas, Angras II e III configurando a Central Nuclear

Almirante Álvaro Alberto.

Coin isto mais uma obra civil de grande porte vem marcar a

vida da cidade. Como outras obras deste porte, esta exerce também

um efeito de atração de mão-de-obra. A desarticulação de parte .

de economia agrícola já liberara uma legião de pessoas que aflui-

ram para o centro urbano como operários não-qualificados e bis-

cateiros subempregados. A valorização do preço das terras urbanas

força então esta legião de subempregados a engrossar as

favelas situadas na periferia da cidade.

.A ocorrência quase simultânea de obras do porto da BR-101,

do Terminal Petrolífero da Petrobrás e. Central Nuclear tornam

difícil isolar o impacto específico da obra civil de construção

das usinas sobre a população local. 0 que torna ainda mais

difícil visualizar o impacto do empreendimento, é que tais obras

ocorreram todas no período de intensa industrialização da macro-

região sudeste, que por si so acarretou o surgimento de novas

' atividades, comportamentos e atitudes na localidade.



De modo geral este período carácterizou-se pela centrali
zação política e administrativa do país c as grandes decisões
de investimentos foram tomadas nesta perspectiva. Isto configu
rou para as comunidades locais muitas vezes, como foi o caso de
Angra, uma situação dualista em que a implantação da Central
deu-se â margem da administração municipal e da consulta às
populações locais. . • .

Além disso pelas condições -estratégicas e d.c segurança
de que se reveste a construção de uma central nuclear e pelo fato
de que a economia local não tinha condições de fornecer material
e mão-de-obra qualificada, decidiu-se, construir as usinas num
regime de enclave econômico. Matérias-primas, equipamento, pessoal,
serviços de apoio, e t c , tudo veio de fora. Furnas, a empresa
responsável, criou um enclave econômico com vida social própria
que quase nada tem a ver com o tecido urbano local.

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, localiza-se
na praia de Itaorna, distando por estrada cerca de 50 Km de Angra
dos Reis, embora em linha reta diste cerca de 17 Km., da cidade.
Além dos prédios e instalações próprios a construção e operação
das usinas, existem a alguns quilômetros dos mesmos e de seu
canteiro de obras, as vilas residenciais que abrigam técnicos e
funcionários. Estas vilas possuem toda a infraestrutura de come£
cio, educação, saüde e lazer para o pessoal da empresa que pode
assim ter uma vida completamente independente da cidade o que
contribui para aumentar a sensação percebida entre os cidadãos
angrenses de inteira separação entre o funcionamento da Usina
e a vida do município.

IV.3.2 - Aspectos Sõcio-EconÔmicos

Apesar do grande capital investido no programa nuclear,
observamos que não houve uma influência proporcional sobre a
economia, do município de Angra dos Reis. Como foi anteriormente
mencionado', a Central é administrada segundo um sistema de econ£
mia de enclave, havendo pouca interação entre o município e
as instalações de Furnas.
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Em relação, a arrecadação de impostos, a instalação da
central pouco beneficiou o município. As obras de construção
da Central estão isentas do pagamento do 1SS (Importo Municipal
sobre Serviço) assim como os imóveis de Furnas e da Fundação
criada, que não pagam imposto Territorial e Predial, que reverte-
riam para o município.

0 fato de nem mesmo os materiais utilizados nas obras de
construção dos prédios comuns serem'adquiridos na região, gerou,
por um lado, poucos benefícios ao comércio local e deixou, por
outro, de contribuir para o aumento do índice de participação do
município na arrecadação do Imposto Estadual sobre Circulação
de Mercadoria (I.C.M.)*

Quanto áo emprego de mão-de-obra local, este parece ser
mais expressivo na fase de construção da Usina. Agra II e III,
em fase de construção, absorviam um número de operários desquali-
ficados, que variava entre 3.700 e 10-000, não dispomos entretan
to de dados relativos ao.aproveitamento da mão-de-obra local.
Os dados obtidos referentes a junho de 1982,mostram que na opera,
ção de Angra I trabalhavam 780 pessoas na produção e 360 na admi-
nistração, em sua quase totalidade proveniente de outras regiões
devido ao alto nível de especialização técnica requerido.

Uma conseqüência atribuída à instalação da Central Nuclear
ê o aumento do preço de aluguel de imóveis. Na primeira fase da -
instalação da Central, Furnas alugou imóveis na cidade, enquanto
não estavam concluídas suas vilas residenciais» Em 1982 Furnas
foi responsável pelo aluguel de cerca de 600 casas. Segundo info_r
mações, o preço por ela pago superava o valor do mercado local,
contribuindo desta forma para a alta dos preços dos aluguéis.

Como a empresa não forneceu alojamento para grande parcela
dos-operários não qualificados, uma massa de trabalhadores, em
parte proveniente de outras regiões foi residir na periferia da
cidade, contribuindo substancialmente, para o inchamento das favo
Ias* Com o termino da obra de Angra 1, muitos destes trabalhadores .
continuaram a residir com suas famílias nestes arredores, principal-
mente no Frade, e Japuiba, agravando desta forma os problemas sociais
e os conflitos de terra do município.
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Por outro lado, não parece ter havido um grande deslocancn
to de famílias no local onde se instalaram a central e as vilas
residenciais, pois constituíam regiões pouco povoadas, Tivemos
informações de que a indenização recebida pelas famílias desloca
dasi foi por elas considerada razoável.

Quanto ao turismo, este parece não ter sido alterado apesar

das notícias sobre os riscos da Central. Pelo que pudemos averi-

guar o numero de loteamentos se multiplicou na década de setenta
• - •

principalmente depois da conclusão da BR-101 (Rio-Santos).

Hoje", a falta de integração do empreendimento ao município
sé reflete também, na sua distribuição espacial. As vilas resi-
denciais onde reside grande parte dos funcionários de Furnas,
apresentam uma estrutura autônoma, tanto em termos de comércio
como de lazer. Este fato, repercute negativamente sobre o muni-
cípio em geral e, principalmente, sobre o comércio local que,
como vimos, já não tinha sido beneficiado durante a construção
da usina.

0 único segmento do comércio local que aparentemente se
beneficiou, foi a rede hoteleira, mesmo assim, mais na fase de
construção de Angra-1. Calcula-se que Furnas alugou para seus
funcionários em média 200 vagas em hotéis angrenses em sua fase
de construção, baixando rapidamente para 50 vagas em 1982.

Em Parati, pelo que podemos observar nesta fase preliminar
da pesquisa, foram pouco significativos os impactos da instalação
da central na economia local. As atividades econômicas do municí-

• - •

pio como o turismo, a pesca e a agricultura não foram praticamente
alteradas.

Como em Angra dos Reis; as duas vilas residenciais situa-
das no município de Parati não pagam impostos e mantém uma estru-
tura autônoma. •

Ppr outro lado, é ainda mais reduzida a absorção de mão-

de-obra paratiense pela central.
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IV.3.3 - A Articulação Política da Sociedade

Nun primeiro reconhecimento da região cm estudo, observa-se
que particularmente a sociedade de Angra dos Reis, sofreu nos últimos
anos uma significativa rcarticulação. Do "mapeamento" preliminar
do nível de organização local, pode-se inferir que este fator está
intimamente relacionado ao acentuado processo de transformação
econômica da região, desencadeado principalmente a partir da cons-
trução da estrada Rio-Santos. 0 papel da central .neste contexto,
confunde-se- com os impactos provocados pelos demais empreendimentos
industriais e turísticos implementados na região.

De um primeiro contato efetuado junto as autoridades locais,
sindicatos, grupos autônomos e lideranças em geral, pode-se per-
ceber que existem na região de Angra dos Reis, duas grandes proble,
mãticas qu.e polarizam a atuação das diferentes organizações da
sociedade angrense: o conflito pela terra e a autonomia do município.

0 conflito pela terra é historicamente um problema que asso-
la toda esta região e, tudo indica, ter-se acentuado nos últimos
anos. Aliada à questão do avanço dos grandes empreendimentos turíjs
ticos que exercem pressões em particular sobre as terras rurais,
observamos que o intenso processo de desenvolvimento da região
criou tensões crescentes sobre as terras do núcleo urbano.

A primeira organização a atuar na região em torno desta
questão e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), vinculada a Igreja.
A cerca de três anos, sempre em decorrência de conflitos entre
posseiros e grileiros, formou-se a primeira associação de morado-
res em Japuiba, bairro periférico de Angra e hoje, existe um
Conselho.de Associações de Moradores (COMAN) que congrega também
outras associações como a Associação dos Professores e o SAPE ,.
grupo ecológico local.

Embora não pareça evidente em um primeiro momento o impacto
provocado especificamente pela central nuclear na crescente articu-
lação política das várias organizações preocupadas com a questão da
terra, ê de relativo.consenso entre os representantes das mesmas
que' as obras de Fumas tem relação direta com o crescimento das fa
velas* e os conseqüentes conflitos pela terra urbana (ver item IV. 3.2).



.49.

A este impacto político "indireto" da central, soma-se
outro bem mais evidente, que consiste na formação no seio destas
associações, do grupo ecológico SAPE, cujas lideranças saíram
dos quadros da CPT e se articulam com* partidos políticos de
oposição e grupos ecológicos do Rio de Janeiro e São Paulo. Este
grupo foi criado em 1983, quando da preparação de uma manifestação
denominada "Hiroshima nunca mais" que desde 1982 realiza-se anuaJL
mente era Angra dos Reis e que constitui o "ponto alto" de resistên
cia civil ã central. • •

Fruto ao que tudo indica, da ainda incipiente e difícil
articulação dos grupos ecológicos brasileiros, esta manifestação
.tem* sido palco de polêmicas, seja a nível local, seja a nível
supra local e, consequentemente, sua organização vem sendo alte-
rada no tempo. • Assim, criticada pelo seu caráter pontual e exó-
geno (organizada basicamente por grupos ecológicos e partidários
do Rio e São Paulo), vem tomando, com a própria criação do SAPE,
dimensões gradativãmente mais locais.

Este fato foi comprovado, em certo sentido pela manifesta-
ção de 1984, que foi organizada quase que exclusivamente pelas
organizações locais. Realizada em três dias constou de uma
palestra sobre Ecologia e Política, de ura debate relativo ao
Acordo Nuclear Brasileiro (ambos com a participação de cientistas
e jornalistas do Rio de Janeiro), de um shòw-comício em praça
publica, de uma passeata, alem de outras atividades de rua como
a pintura de um mural e a encenação de peças de teatro cora grupos
de Angra dos Reis, Parati e Rio de Janeiro.

Pode-se perceber que a mobilização e participação da comu-
nidade local era bastante expressiva, face à afluência dos anos
anteriores. 0 debate mobilizou particularmente membros das organi^
zações locais (CPT, sindicatos, SAPE, associações de moradores,
e t c ) , enquanto era mais evidente e numerosa a participação de
populares no show-comício, onde intercalava-se a apresentação de
músicos e cantores com comícios de políticos, lideres locais, cien
tistas, professores e alguns artistas. Registrou-se também a
presença de pessoas vindas em particular do Rio de Janeiro, em sua
maioria vinculadas a grupos ecológicos-, além de professores e .
estudantes universitários.
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Abordou-se c discutiu-sc uma ampla gama de temas: os riscos

e a segurança da central, a desinformação da população lccal.com

relação a esta questão, o distanciamento de Furnas, a*autonomia

do município, alem de assuntos de caráter nacional como a degrada

ção do meio ambiente, a possibilidade de suspensão do acordo

nuclear e até questões politicamente mais abrangentes como as

•próximas eleições para Presidente da República e a democratiza-

ção .do país. Finalmente, extrairam-se algumas diretrizes no senti

do de se estabelecer uma maior articulação entre a Universidade,

associações civis nacionais (SBF..SBPC, etc.) é grupos ecológicos

com a comunidade local visando a formação de um fórum de informa

ção e debate que permita uma efetiva conscientização e mobilização

da população.

Para podermos melhor compreender a articulação política

das diversas organizações e do significado desta manifestação no

âmbito da estrutura de poder local (e também nacional), é preciso

avançarmos para a análise da segunda grande problemática local:

a autonomia do ounicípio. Desde 1969 portanto antes da construção

' da-central, Angra dos Reis é considerada ãrea de Segurança Nacional,

. o que .implica na impossibilidade de eleição do Prefeito por parte

da população angrense. Este fato impõe por um lado um forte

controle da esfera federal sobre o município e, por outro, uma

relação extremamente tensa entre a comunidade e sua prefeitura, que

culminou em 1983 com a deposição do então prefeito. Fruto da pres-

são popular, o atual prefeito, apesar de ainda indicado pelo

Governo Federal, pertence, contrariamente, aos seus antecessores,

aos quadros do PDS local (partido do governo). Isto parece situar

hoje a Prefeitura, mais próxima e sensível ã problemática local.

Entretanto, apesar destes avanços, a reivindicação da autonomia

• municipal persiste e a central nuclear é vista por algum; entrevijs

tados como mais um empecilho para atingir tal objetivo.

A postura da Prefeitura com relação & usina limita-sc a

uma crítica à Furnas, responsabilizada pela pouco integração do

empreendimento ã comunidade local e pelo não pagamento de impos-

tos* . Não- é evidente porém uma atuação mais efetiva da mesma com

relação a esta questão, ao contrario, tem-se mantido distante

seja da manifestação, seja das articulações políticas em torno da

central. . .
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Quanto à Câmara dos Vereadores,-esta sim eleita pela popu-
lação local, também não nos pareceu muito mobiliza'a. Efetivamen-
te ate hoje, sõ foi encontrado um único pronunciamento da Câmara
relativo a usina, embora o recinto da Câmara tenha sido cedido
mais de uma vez para debates críticos sobre a central nuclear.

Existem ainda na cidade, outras associações como a do Comer
cio e Indústria e a de Profissionais e Empregados da Construção
Civil em linhas gerais, pouco articuladas em torno da central
nuclear. A.percepção das mesmas com relação a esta questão se
dá apenas indiretamente sendo a usina criticada pela pouca expansão
do comercio local e pela pouca expansão do comercio local e pela
pouca absorção de mão-de-obra.
* *

Finalmente, o Jornal Maré, fundado a cerca de.três anos por
um jornalista de São Paulo, tem boa penetração em Angra (cerca de
8500 .exemplares por semana), e tem sido um bom veiculador das probl£
máticas locais, inclusive, recentemente, da questão da central
nuclear.

Podemos assim concluir que a percepção da Usina por parte
das organizações e autoridades de Angra dos Reis é um fato muito
recente e, portanto, é ainda incipiente sua influência ao nível
da articulação política local. Esta percepção, entretanto, se
dá muito mais no sentido da central representar um grande empreen
dimento "descolado" da realidade local, do que efetivamente pelos
riscos que ela possa representar. Sem dúvida esta questão está
vinculada por um lado, ã desinformação da população local e, por
outro, a uma certa relutância cm querer se informar face a uma
reconhecida impotência de reversão da situação (ver item IV.3.4).

Este fato e ainda mais flagrante no caso de Parati. Menos
atingida pelo processo de industrialização dos últimos anos, Para-
ti vive basicamente de turismo.

Comparativamente a Angra dos Reis portanto, o grau de mobi-

lização e articulação de sua população é bem menor e restringe-se

a um leque reduzido de preocupações. Basicamente a luta das associji

ções locais concentra-se no problema da terra, acentuado pelos

empreendimentos turísticos, c na preservação do patrimônio histórico e cultural

da cidade.



.52,

Neste contexto, a central nuclear è* praticamente "esqueci
da". Apesar das críticas feitas, como em Angra dos Reis, a. implan
tação autoritária da usina e à atuação de Furnas, não é evidente
nenhum tipo de mobilização mais efetiva nem das autoridades locais,
nem, de qualquer associação. . É inclusive reduzidíssima a partiei
pação da comunidade de Parati na manifestação ecológica realizada
em Angra dos Reis. ,

IV.3.4 -. A Dimensão Subjetiva e Cultural

A percepção da população, dada pela articulação política
das diversas organizações em torno da questão nuclear (ver item
IV.3.3), cristaliza, em ultima instância, a percepção subjetiva
dos membros destas mesmas organizações. Por outro lado, esta
"subjetividade", que pode ser definida como a forma particular de
cada indivíduo registrar uma determinada informação, incorpora
uma dimensão cultural ditada pelo contexto em que este indivíduo
vive. 'Nesta perspectiva portanto., dimensão subjetiva, cultural
e prática política se interrelacionam e confundem.

A análise desta questão no caso específico de Angra dos
Reis e Parati face ã central nuclear, nos permitiu levantar
alguns pontos. Pudemos observar pelas entrevistas realizadas»
que muitas pessoas tem medo da usina, principalmente de que ela
exploda. Este medo, às vezes não claramente explicitado, trans-
parece nas declarações de alguns entrevistados através de associai
ções entre a presença da usina e qualquer coisa de incomum que
venha a ocorrer na cidade: o ruído de. um avião que ultrapassa a
barreira do som, a ocorrência de fumaça no céu e até o aumento de
loucos na cidade ou o aparecimento de um peixe cheio de bolhas.

Cen<i rcrtv" na base destas associações está a quase total
desinformação da população com relação â central e seu funcionamen
to,.mas também uma forte componente psicológica inerente ã própria
natureza da energia nuclear. Esta questão gera por vezes reações
contrarias como a do atual Prefeito de Angra dos Reis: "Tenho mais
medo do terminal da Petrobrás do que da usina pois mancha de óleo
eu sei o que é".



O medo da central manifesta-se também através de uma certa
relutância observada em alguns entrevistados em falar da usina,
como se ao*ignorá-la pudessem negar sua existência. Diversas
pessoas expressaram claramente a dificuldade de conviver com a
central, vista como uma constante ameaça às suas vidas. Este
"silêncio11 poderia explicar,em um certo sentido, a incipiente
mobilização da população face á usina.

Por outro lado, observamos que principalmente as pessoas
engajadas nas diferentes organizações da cidade (CPT, SAPE, e t c ) ,
acreditam na necessidade de uma ruptura do silêncio em torno da
central e reivindicam maior informação por parte de Furnas sobre
o seu funcionamento.

Outro ponto importante observado neste primeiro contato é*
a associação feita em alguns casos entre a implantação da usina
e o "progresso". Diversos entrevistados, embora criticassem a
usina sob vários aspectos, demonstraram um certo conformismo na
medida em que "a energia nuclear e a usina trazem progresso para
o pais". Alguns, sem especificar claramente o que entendem como
"progresso", afirmaram que o município foi beneficiado com sua
implantação. . • .

Finalmente, pode-se perceber uma certa incorporação da
central na cultura local, expressa por peças teatrais e poesias
que abordam a questão da usina. Foi também registrada na lingua
gem de algumas pessoas termos como "lixo nuclear" e "radiação"
s,em entretanto uma evidencia de compreensão do seu real significado.

Embora esta primeira sondagem não nos permita tirar conclu-
sões mais consistentes, percebe-se em geral, uma difícil assimila
çao por parte da comunidade local desta tecnologia altamente sofis
ticada que convive na região com práticas tipicamente pre-indus-
triais.

JB*
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