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TCHERXOBYL E SUAS CONSEQÜÊNCIAS NO^MEIO AMBIENTE - Algumas
considerações sobre os aspectos técnicos e jurídicos.

TELMA MARIA MARQUES MALHEIROS
LUIZ FERNANDO SOARES DO BOMFIM
(Associação Brasileira de Direito
Nuclear - ABDN)

_A preocupncão deste trabalho é consolidar uma serie de ir.for
mnçõer. e conceitos técnicos o científicos relativos a energia nu
clear, a partir do acidente <lc T.chornobyl e sua.s repercussões eco
nômicas, sociais e jurídicas.

Inicialmente é enfocado o acidente em si, não só o seu fato
gerador, como as conseqüências no meio ambiente.

Questões como informação imediata de acidentes nucleares e
ajuda mútua dos países cm caso de acidentes nucleares e radioló-
gicos passaram a ser reguladas por tratados internacionais provo
cados particularmente, pelo acidente deTchernobyl.

A. poluição transf ronteira c a responsabilidade civil da Uni
ão Soviética por danos causados a outros países e as pessoas dcs_
ser. outros países merecem especial referência.

Quanto ao Brasil, a questão .'.o acidente de 'Ichernobyl tem re_
levo cm razão de importação de alimentos oriundos da Europa, 10*30
apôs o acidente, cm particular, a importação de leite que tem
suscitado inúmeros procedimentosjia área judicial.

A falta de informação ou a má informação tem gerado uma sé
rie de mal entendimentos, não su no público em geral,como princT
palmentc no seio das autoridades governamentais envolvidas.

INTRODUÇÃO

i-m 2 0 di? n b r i l d e 1 9 8 l > , t > c o r r v u na U c r â n i a ( U n i ã o S o v i é t i c o )
o acidente na usina nuclear de Tchernobyl. 0 fato, como farta -
mente noticiado pelos meios de comunicação, foi inicialmente de
teclado no dia 2o de abril de li'SO pelos técnicos suecos que
const at. a ran» elevados índice*, de» radioatividade no meio-nnibi ente,
fato est : também conrtntado, cia seguida, pelas autoridades t"in -
lnndesas e norueguesas, mas somente confirmado no dia 6 de ir. aí o
seguinte pelas autoridades da União Soviética.

A Associação Brasileira de Direito Nuclear (AIJDNj promoveu ,
recentemente, o seminário sobre "Tchcrnúbyl - O acidente e suas



conseqüências técnicas, econômicas, políticas e jurídicas", com
a participação de técnicos e profissionais de direito pertencen-
tes às entidades brasileiras ligadas a Energia Nuclear. (1)

0 objetivo do presente trabalho, tal como o do seminário rea
lizado pela A3I3N, é o de colocar e debater algumas considerações
sobre os aspectos técnicos, econômicos e jurídicos, assim como
as conseqüências para o meio ambiente.resultantes do Acidente
de Tchernobyl, um ano após a sun ocorrência.

0 ACIDENTE NUCLEAR DE TCHERNOBYL

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) reuniu, de
25 a 29 de agosto de 1986̂ ^ em Viena, mais de 400 técnicos de to
dos os países membros, além de uma comissão técnica de alto nT
vel composta de 32 soviéticos, com o propósito de estudar as ĉ u
sas e conseqüências do acidente ocorrido na Usina Nuclear de
Tchernobyl. Cerca de 80 nações foram convocadas a enviar deleg£
ções para a discussão a respeito das implicações internacionais
do desastre nuclear.(2) A URSS entregou, por ocasião de tal
acontecimento, o relatório oficial soviético sobre o Acidente Nu
clear de Tchernobyl.(3)

Em 26 de setembro de 1986, realizou-se em Viena, a sessão eŝ
pecial da Conferência Geral da AIEA da qual participaram membros
de 62 países e representantes de 10 organizações internacionais.
A reunião objetivou a análise de temas relacionados com a segu -
rança nuclear, em particular os meios para elevar o nível de cq
operação internacional no setor. Durante a sessão foram aprova-
dos os textos de duas convenções internacionais: uma tie Notifies
ção Imediata ei.i C;iso de Acidente NucJcar e outra de Assistência
em Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Kudio lógica. (1)

Estas foram as primeiras conseqüências jurídicas do Aciderte
Nuclear de Tchernobyl, no plano internacional.

0 acidente ocorreu na madrugada de 26 de abril de 198G, na
unidade número 4 da central nuclear ie Tchernobyl, durante um
teste especial da capacidade dos geradores elétricos durante a
diminuição da potência do reator paru efeitos de manutenção habi_
tual e anual. "0 acidente teve início quando a potência do rea-
tor inesperadamente aumentou durante o processo de desligamento
de máquina. A emissão de vapor c a subseqüente reação provocou
a liberação de hidrogênio, sua explosão, destruição do núcleo^e
conseqüente liberação de materiais radioativos. A explosão.além
de causar a destruição do núcleo do reator, gerou um incêndio no
teto da casa de máquinas onde se encontravam os mecanismos cmpr£

gados para a recarga do combustível".(5)
0 relatório soviético apresentado à AIEA concluiu que o aci-

dente fui provocado por "erro humano", numa scqUência de seis fit
lhas que resultaram no superaquecimento do ..núcleo do reator. Os
acontecimentos tiveram início com a decisão dos operadores de
realizar um teste com o objetivo dt? determinar por quanta tempo
íi5 turbinas continuariam funcionando por força da inércia,depois
de um desligamento de emergência. Para não ter que parar complc
tamente o reator, o quo acarretaria atrasos, a experiência foi
realizada à* baixa potência. Após o erro final - desligar um si£
teria de resfriamento de emergência - a potência dü reator elevou
-se subitamente, subindo de 7 para 501 da potência máxima, cm
questões cie segundos. A água combinou-se com o zircõnio que rc
veste os bastões de combustível, formando hidrogênio explosivo.
Duas rápidas explosões destruiram o teto do ediíício, provocaram
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incêndios, liberaram uma enorne quantidade de material radioatj^
vo numa emissão de gnses que se elevou a uir.a grande altura.

0 reator amanheceu em chamas, cercado de caminhões do Corpo
de Bombeiros o helicópteros militares, que só debelaram o incên-
dio e afastaram o perigo de novas explosões quatorze dias depois.
Nesse intervalo, forma jogadas, sobre o reator, cinco mi? tonela
das de uma mistura de areia, chumbo, argila e boro, destinada a
baixar a temperatura do núcleo incandescente, absorver a radia -
çao c conter o vazamento de material radioativo^do núcleo do re^
tor. A causa principal do acidente foi a ocorrência de graves
falhas humanas: violação da ordem estabelecida quando da prepara
çao dos testes, violação do próprio programa de testes, falta de
cuidados no controle das instalações do reator, compreensão inji
dequada por parte do pessoal dos processos de operação do reator.

Fai-se importante a observação de que o acidente ocorreu na
madrugada de um sábado, quase véspera do prolongado feriado de
1? de maio, o que leva a deduzir o grau de cansaço e excitação
em que os operadores do reator deveriam se encontrar.

0 inquérito judicia^ instaurado para apurar as responsabili^
dades pelo acidente, está quase concluído e os acusados serão
julgados cm breve. A apuração das causas e responsabilidades en
corra uma fase, mas não elucida todas as conseqüências do aci -
dente. J) balanço, no que se refere ao meio ambiente e ã saúde
humana é muito grave e a questão tem sido discutida universalmen
te.

A rOUMÇAO KAIMOAT1VA TKANSFRONTlilRA

0 acidente de Tchernoby] liberou na atmosfera quantidades
imensas de material radioativo. liste material foi levado pelas
correntes atmosféricas para outras regiões, principalmente da
I-uropa Oriental e depois da fcuropa Ocidental. Iim decorrência
particularmente das chuvas e dos movimentos dos ventos vieram a
precipitar no solo elemento;; radiout i.vcs , ̂ um quantidades não
normais, principn i "•'••» to com isótopos de césio, atingindo a pas-
tagens agrícolas, fontes e reservatórios de ãgua.

0 levantamento dos níveis de contaminação ambiental concen-
trou-se na determinação da concentração da iodo e césio no ar,
na ãgua da chuva, na vegetação, no leite de vaca e cm certos ve
getais. Os pontos de medida localizavam-se a uma distância do
local do acidente que variava de 1000 a 4000km aproximadamente.
Se no hemisfério Sul os efeitos chegaram só depois <ie algum tem-
po, e já bastante atenuados, no hemisfério Norte estes se fize -
ram sentir com intensidade maior ou menor em todas as longitudes,
liste foi o primeiro m.iis desastroso acidente nuclear cujas repejr
cussões atravessaram :is fronteiras. Muitos países sofreram uma
poluição radioativa transfronteira. (.6j

Consta dos princípios significativivos estatuídos na Declara -
ção de Hstocolmò, aprôv.idu em 1U72, pela Conferência das Nações
l!ní'!:i* sobro o Meio-Ambiente (?) e na Carta Mundial para :i Natu
rer.a aprovada, em 1U8Ü , na Assembléia.Cera 1 da ü N U ( 8 ) que "os
•stados tem o direito soberano de explorar seus próprio* recur -
ços, aplicando a s<ia própria política nnbiental, c a obrigação_
»!c assegurar que as ;it i vitl.ules vxivul ÍUIHS uVnlro de v.u jurisdi-
ção, ou sob o seu controle, não prejudiquem o meio ambiente _de
outros listados ou de zonas situadas fora de qualquer jurirdiçao
nacional; os listados devem cooperar para desenvolver o Divcito
Internacional relativo ã responsabilidade c à indenização as vi

7 HO



timas de contaminação e outros danos ao meio ambiente, causados
j por atividades dentro de sua jurisdição, e tout role de tais at_i.
; vidados em áreas além de suas jurisdições". ~
I \ proteção ao meio ambiente tem sido uma d:.s grandes preocu-
j pações do Direito Internacional Moderno. 0 dever de assegurar

proteção ao meio ambiente, extrapolando às fronteiras nacionais,
há de basear-se num conceito de ordem pública mundial com poder
suficiente p.va influenciar a vida dentro de cada jurisdição. 0
acidente do Ichernobyl veio demonstrar mais uma vez que uma ex-
plosão em um reator nuclear não permanece circunscrita a um só
pnís, exigindo, portanto^, uma ampla cooperação internacional pa
ra evitar graves const-qllências. Neste sentido, foi importante a
aprovação das duas Convenções internacionais sobre Cooperação
Internacional e Notificação Imediata em Caso de Acidentes X'uclcai
res, já citadas no início do presente trabalho.

Uma questão preliminar e fundamental cuja gravidade 6 por to_
dos conhecida foi o desrespeito da União Soviética pela comunida_

i de internacional, pelos direitos humanos, pois não informou em
I tempo hábil aos demais países, principalmente seus vizinhos, so

bre a ocorrência do sinistro. A questão não é político ideológT
! ca, mas humanitária, isto é, de permitir aos Estados e às pesso-

as tomarem medidas próprias de proteção contra as conseqüências
do acidente. Hmbora a União Soviética não seja signatária de
qualquer convenção internacional sobre responsabilidade civil
por danos nucleares, sua obrigação de informar ao Mundo sobre; o
ocorri do decorre dos princípios contidos na (.'art a das Nações Unj_
das relativas à cooperação e solidariedade internacionais, cm
particular quanto as questões humanitárias.(9)

\ Quanto ao acidente em si e a reparação de eventuais danor
causados ao meio ambiente, pessoas e bens sob a jurisdição de
outros Estados, há que ser invocada a responsabilidade interna-

j cional do Estado, cm particular quanto à poluição tvansfrontei-
; ra.(ID)

f CONSEQÜÊNCIAS NO MEIO AMMENTE

0 relatório oficial soviético apresentado à AIEA afirmou que
haverá uma total modificação do equilíbrio ecológico na região
da usina, especialmente num raio de 30 quilômetros das instala -
cues. Foram especialmente afetados os peixes dos^rios c iagos ,
con a possibilidade de surgirem mutações, uma hipótese pertinen-

\ te também para a flora.
' Segundo o documento, as modificações serlio ditada/, nela niaitr

ou menor resistência das espécies de animais e plantas a radia -
ção liberada pelo reator acidentado. J)s cientistas ignoram qi
tipo de modificação acontecerá c também nâo sabem quanto tempo

, levará para que a terra se recupero. 0 relatório »firma que ^
plantns eliminam de dez a cem vezes a quantidade de radionueU -
dcos depositados na área limite de suas raíics, mas o processo t£
do depende de diversas condições. ^ ^

A i.iaior contaminação ocorreu dentro do território Soviético,
' pró/. im> T\ instalação acidentada, sendo que, em outro:: países, es

sa contaminação permanecei» bastante abaixo dos níveis considera-
! dor. perigosos narn a vid.i bu'M:;.i. No caso do continente sul-au£
; ricauo, este uac foi atingido por precipitações radioativas e, ^
| caso algum dia venha a chegar^aquí alguma nuvem radioativa^ scra
j com tão baix; atividade que não haverá motivo de inquietação.
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AS IMPLICAÇÕES DO ACIDENTE DE TCHERNOBYL NA IMPORTAÇÃO DO LEITE
E OUTROS PRODUTOS PROVENIENTES DO CONTINENTE EUROPEU

Os receios de precipitações radioativas decorrentes do aci -p p ç raotivas decorrentes do aci
dente nuclear de Tchernobyl varriam a Europa e o Mundo. O césio
(11) liberado no acidente com o reator Soviético dtoositou-se no
solo de várias regiões da Europa, contaminando pastagens e plan-
tações forrageiras e, a partir daí, o leite e a carne do gado.
Varias medidasícram tomadas no sentido de minimizar os efeitos
para a população desse impacto ecológico. As nações européias
advertiram suas populações paro que não consumissem leite, fru
tas, legumes e outros produtos afetados pela contaminação radioâ
tiya. Foirecomendada a manutenção do gado em locais cobertos e
a^interdição de passeios ao ar livre (sobre tudo para crianças).
Varias nações proibiram a importação de alinentos da URSS e de
seus aliados do bloco oriental.

Com relação aos alimentos que o Brasil importou da Europa,
não foi constatado nenhum nível de contaminação prejudicial H
saúde. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) , através
do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IUD) (12), realizou
fiscalizações constantes e não foi observado nenhum nível signi-
ficativo de contaminação radioativa nas amostras examinadas. Mas
o tema é polêmico e causou muitas controvérsias, principalmente
com relação ao leite importado.

Como conseqüência do acidente de Tchcrnobyl, os países dire-
tamente afetados, ou seja, aqueles que in lucram n Comunidade Hco
nôinica Européia (CHI;), decidiram u£ tube I ecur limites para ;i iiii
port.içno iios produtos, prínc ip;i irocn te visando rupiuics produtos
habi tualmenLc importados do Leste líuropeu. A CliL baixou uma i;e
solução em 3D de maio de 11)86, estabelecendo os limites para os
isõtopos de césio de 370 Bequcrei/por quilograma (13) de leite
em põ pronto para consuno e para a preparação do alimento para
crianças. Os valores adotados pela Comunidade Econômica Euro -
péia são os mais restritivos dentre os existentes.

Como decorrência das pesquisas, estudos e outras informações
a Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 11,/le setembro de
1986, baixou Resolução U7/86, incluindo o isótopo de cesio_134
aos termos da Norma Básica de Proteção Uadiolõgica (Resolução n*
06/73) vigente desde 1973, mantendo-se, entretanto, os mesmos^ va
lores de dose maxima permitida estabelecidos naquela Norma Basi-
c:i.

Tendo em vista o caráter urgente da Resolução 07/86 que vi_
sou o estabelecimento máximo de radioatividade permitido para
alimentos a serem destinados a consumo, ocorreu uma surie de in
terpretações equivocadas principalmente pelas características pe_
culiarer. ao discurso técnico (15). Quanto aos limites cstabcle
Ciilos i»pln Ui^oiução 07/86 ocorreram os seguintes mal entendidos:
primeiro que a CNliN teria a J te nulo o valor tio limito da radioau
vidade estabelecida na Norma Básica de Proteção Uadiolõgica para
favorecer 05 paísrs exportadores c as empresas; segundo, houve
equivoco na interpretação das unidades de grandeza adotadas pelo
Comunidade Econômica Européia que considera o leite pronto para
consuma tin quilogrnma enquanto que o índice adotado pelo Brasil
foi associado diretamente a forma física do produto importado,ou
seja, leite em pó para ser diluído na proporção de uma parte de
leite para dez partes de? água, o <juu corresponde aos mesmos valo
res adotados pela Comunidade Econômica Européia.



[ Outro ponto polêmico existiu era torno do Edital de Concorrên
: ci.i Pública para inportaç.ão de leite, publicado pela COBAL, em

maio de 1US6, no qu;i l alem das especificações técnicas do produ-
, te, exigia que no leite não deveria haver nenhum índice de contíi

:ainação radioativa, tendo sido, no edital, eleita a CNEN pira vc
, t.ir mercadorias cm caso de contaminação. Este foi o primeiro
j ponto que deu ensejo a interpretações equivocadas. Primeiro
i quanto "a 'JÍO haver nenhum índice de contaminação".
I Isto e tecnicr.nente impossível na Natureza. 0 índice zero

de contaminação pode ocorrer era condições laboratoriais em que
se expurgam de efeitos da radioatividade. Na Natureza há radioai
tividade em toda parte e em todos os seres inclusive, nos seres
humanos. í normalmente impossível existir índice zero de conta-
minação radioativa na Xatureza.

Outro ponto é quanto a "eleição da CNEN para vetar mercado -
rias em caso de contaminação". A CNEN' é, por força da Lei 0189
de 16 de dezembro de 1974, responsável pela expedição de normas
cpadrões de segurança, como c jo caso da Norma Básica de Prote -
çao Radiológica. Alem do que é* por força da mesma lei, o órgão
responsável pelo planejamento de execução de Política Nacional
de Energia Nuclear e executora da parte do monopólio instituído
pela Lei 4.118 de 21 de agosto de 1962. Assim, a CNEN não tem
poder de vetar mercadorias, mas sim estabelecer níveis de radia-
ção.

Compete aos 5n;lios de saúde e agricultura autorizarem ;i cc -
moi ciai i/.ação pnra consumo de produtos alimentícios; no caso de
importação também o Ministério da lar.enda v a Carteira de Comér-
cio Exterior (CACliXJ do Mamo tio liras il aluam dentro de su.ir. m s
pcclivas competências. No caso de aJimenlo con laminado cem ra ~
dioatividade, a competência da CNEN é informar os níveis de ra
dicatividade e di/.er se estão dentro dos limites toleráveis para
consumo humano. For conseguinte, é competência legal o opinamen-
to sobre níveis de radioatividade e não sobre a comercialização
dos alimentos

0 PROBLEMA DA RESPONSABILIDADE DA URSS

A doutrina sobre responsabilidade civil por danos nucleares
que está consubstanciada nas Convenções de Paris, de Bruxelas e
de Viena, estabelece princípios que não foram testados dentro
dos países membros, isto é, no eso-.po, na abrangência daquelas
convenções. Quando aconteceu o acidente de Tchcrnobyl, ocorreu
uma certa perplexidade. Qual seria a norma jurídica que iria
responsabilizar n URSS pelos danos que cia tinha causado a ou-
tros países?

A questão da reparação do dano esta muito ligada a questões
básicas comova garantia dos dirvitos fundamentais. Discutir o
assunto não é discutir propriamente a reparação do dano, mas sim
;i consciência e a garantia dos direitos fundamentais que e pró-
pria dos regimes democráticos, muito embora esteja previsto na
Constituição Russa a garantia dos direitos fundamentais e princi_
pai mente o direito de propriedade, o direito à ví.d:i c mais modejr
numcnie o direito difuso c/<J £ o direito ao meio ambiente sadio.

Na Carta das Nações Uniu:-.-» i»stá o princípio de solidariedade
internacional, A UKSS eslava obrigada ao cumprimento deste prin
cípio por sua participarão nas Nações Unidas. 0 <\1<n mais chocou
o :iundo foi o fato da Rússia não ter notificado o acidente. t



uma questão humanitária avisar e assim, evitar que a Humanidade
sofresse ura dano maior. Só pela obrigação de avisar eln jã se
ria respop.sáve]. Depois, pelos eventuais danos face à questão
de responsabilidade. Existe no âmbito das Nações Unidar a part_i
cipação de juristas do leste europeu (da Rússia, da Polônia c ou
trosj e da Comissão de Direito Internacional que estão Soutrinan
do a propósito da responsabilidade internacional do Estado em
dois campos bem distintos: a responsabilidade internacional do
Estado pelos fatos chamados ilícitos (a ilicitude internacional)
e a responsabilidade pelos fatos lícitos. Existe toda uma dou-
trina pela responsabilidade internacional^do Estado pelos fatos
lícitos. Dentro^desta idéia, haveria e ha a responsabilidade in
ternacional_da Rússia com relação^ao acidente de Tchernobyl não
só em relação aos danos causados às pessoas e aos bens mas tam-
bém cm relação ao meio ambiente. A Declaração de Estocolmo foi
realmente u tomada de consciência de que o meio ambiente deveria
ser protegido.

Na questão da responsabilidade pelos danos causados aos bens
das pessoas, c problema da indenização daqueles que deixa-
ram de vender suas frutas, legumes, laticínios, mercadorias. Na
Polônia e na Hungria houve a indenização das pessoas que sofre -
rim tais perdas. 0 mesmo ocorreu na Inglaterra.

A Alemanha como não tem com a URSS um acordo de direito int
tcrnacional privado de conflito de leis, resolveu fazer a inter-
pretação do que exir.tia na Convenção de Paris. Baseado neste
princípio, a Alemanha está concedendo a indenização a seus nacio
nais de maneira mais ligeira possível. No caso da Suécia,^ que
foi um dos países mais afetados e que tem toda uma problemática
psicossocial em relação ã energiu nuclear (.eles estão prevendo o
termino do seu programa nuclear ate o início do proximo século)
existe um projeto de lei no sentido de haver uma total indeniza-
ção às pessoas, por parte do governo sueco. A lei é toda no sen
tido de reposição^ de indenização, de dar condições ao pessoal Ja
produção agropecuária.

A Constituição russa permite que a pessoa vá Ti juízo pedir
iiulen ização. Mas o acidente ocorreu nu República Soeial i:.r a d-»
1'crânia. [)o ponto de vist:i do desarmamento, da não proiiferu_
ção, a URSS atua em bloco mas do ponto de vista da atividade nu
clear c da Agencia Internacional de Energia Atômica, as RcpúVlT
CCJS Socialistas atuar-í separadamente. 0 Código Civil da tlcr.a_
nia permite que haja responsabilidade civil objetiva, que 5 o
princípio das convenções internacionais, mas exclui tal possibi^
] idade em caso de força maior. Logo, se um estrangeiro va"í
ã juízo em um desses países, visando Ji indenização por danos nu
tlcares, a possibilidade do vitoria é* profundamente remota, ""*

A falta de in formação, ou a vã Informação, U m gerado um:i
síric de mal entcndUncnios não só no público cm geral, como
principalmente' no seio tias autoridades governamentais envoiv|
das. Pode tor sido este u:n dos principais motivos responsa
veis pelo tratamento scnsionalista dado ao Acidente Nuclear de
Tchernobyl e isto noJe ser encarado ate como uma atitude normal
em face do desconhecido.

Nos primeiros dias falova-sc em dois mil mortos só i.o local
do acidente e que outros milhares morreriam rr,\ questão de seina
nas. J-ntrctai.to, morreram trinta c duas pessoas Ias principais



vítimas foram os menoros dos grupos de combate ao incêndio).
Oficialmente foram declaradas trezentas c quatro vitimas, r ^
ridas genericamente como "feridas" e "irradiadas" (14). ~

Um exemplo do exagero foi o problema relacionado com o lei
te que o Brasil importou da Europa e que foi consumido parciaT
mente pela população. Os índices.medios de radioatividade
constatados nesse leite eram baixos. Fará receber uma dose jl
naceitável de radiação, uma pessoa teria que ingerir cento e
vinte mil litros de leite importado que apresentou o maior n^
vel de contaminação (2.100 Bq/kg).

A catástrofe de Tchcrnobyl marcou 1936 como um.ano determi^
nante na historia da energia nuclear. £ reflexão de cada ura
de nos saber o que representou Tchernobyl não so para o pessoal
da tecnologia nuclear ocidental que pagou a conta da tecnologia
russa do ponto de vista de repercussão que teve em relação ã a
ccitação pública, mas do ponto do vista de considerar a energia
nuclear sendo um mal necessário pois que ela é uma fonte de e
nergia elétrica e de outras aplicações na ciência da vida. Se
a energia nuclear é uma tecnologia de risco maior tem que ser
considerada como tal e tratada d : • .*•, dar ao cidadão, ao
povo, ao homem que é o seu final destinatário toda a segurança
de que estamos trabalhando de uma maneira correta e com toda a
preocupação de evitar um acidente tão catastrófico e, esperamos,
singular como Tchcrnobyl.
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