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1. IHTROPCÇtoi

Foi no final da década de €0, quando o Clube

de Rosa apresentou seu, hoje clássico,documento sobre a re

laçío entre o crescimento mundial e os recursos naturais àís

poniveis para satisfazer as necessidades básicas desse cre£

cimento, que a problemática ambiental mereceu a primeira abor

dagem nesta época contemporânea.

Identificou-se um comportamento individual pre

dominantemente egocentrista, culminando, no máximo, com o pe

riodo de sua própria existência (fig.1.1); Paradoxalmente, fi

cava evidente que a humanidade dependia de um pensamento cole

tivo e da uma preocupação temporal de grande abrangência.

Não é portanto, de estranhar, que a tendência

comportamental individualista tenha norteado, também, o de sen

volvimento de cada uma das Hações.

Assim, constata-se que os países desenvolvidos

detentores de tecnologia exploraram indiscriminadamente os re

cursos naturais disponíveis, principalmente as matérias pr_i

mas dos países em desenvolvimento, e, com isso, alcançaram o

patamar de desenvolvimento que lhes permitiu produzir bens e

serviços que proporcionaram o melhor nível de qualidade de vi

da até entãc alcançado pelo homem, (fig, 1.2),
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Em contrapartida, outras regiões produtoras de

matérias primas encontravam e encontram-se em condições de

sub-desenvolvimento, com o seu meio ambiente deteriorado pela

exploração predatória dos recursos, pela pobreza endêmica fun

dada na sub-nutrição e na falta de condições mínimas de higie

ne.

As conclusões do Clube do Roma, apesar do me

rito de chamar a atenção do Mundo para a questão ambiental, re_

presen taram na r>_:u .w.--̂  - preocupação dos países já de sen

volvidos em manter o mesmo nível e qualidade de vida, estabe

lecendo regras que atendiam e atendem aos seus interesses,

após terem obtido e manterem condições para continuar obtendo

de todas as partes do mundo os insumos básicos para alcançar

suas metas de desenvolvimento.

Críticos do Clube de Roma nos dão conta que as

conclusões foram induzidas por grupos dos países desenvolvi

dos que, historicamente, pretendem a perpetuação do "Status

QUO" econômico-mundial e, por conseguinte, o congelamento do

poder.

Como conseqüência do Clube de Roma seguiu-se a

Conferência de Estocolmo de 1972, promovida pelas Nações Uni.

das, da qual resultou a Declaração de Estocolmo sobre o Meio

Ambiente. Consta dessa Declaração uma série de princípios que,

desde então, tem sido os norteadores de ações a níveis nacio
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nacional e internacional.

A Declaração de Estocolmo consagrou o direito

que o homem tem de desfrutar de condições de vida adequada

em um meio ambiente saudável. Inclui, entre outros, o prin

clpio de que as Nações têm o direito soberano de explorar

seus próprios recursos, segundo suas políticas próprias, con

ei liando as exigências do desenvolvimento com a proteção e me

lhoria do meio ambiente.

O direito consagrado na Declaração de EstocojL

mo enquadra-se entre os chamados direitos humanos de terceira

geração, que tem raízes nos direitos humanos fundamentais,

também chamados de primeira geração. Dentre os direitos fun

damentais constantes na Declaração Universal dos Direitos do

Homem está o de que "todo homem tem direito ã vida, a liberda

de, e ã segurança" (artigo III).

Os artigos XXI e XXVII da Declaração Universal

dos Direitos do Homem consagram o direito ã segurança social,

ã realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internai

cional e de acordo com a organização e recursos de cada Esta

do, dos direitos econômicos sociais e culturais indispensji

veis â sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua pe£

sonalidade, bem como o de fruir e participar do progresso ei

entifico e de seus benefícios.

Em 10 de março de 1987, a Comissão Mundial para

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED - World Commission on
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Environment and Development - criada em 1S83, na 38a. sessão

da Oryanização das Nações Unidas - ONU), reunindo representan

tes de todo mundo em desenvolvimento, apresentou ao Conselho

Governador responsável pelo Programa do Meio Ambiente das Na_

ções unidas (UNEP - United Nations Environment Programme) ura

relatório de seus trabalhos, onde, após uma análise extensa e

minuciosa, concluiu pela necessidade de uma política mundial'

para um "desenvolvimento global suportável", no qual as mudan

ças envolvendo a exploração de recursos naturais, a direção

dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológjL

co e as evoluções institucionais sejam consistentes, não só

com as gerações futuras, como com as necessidades presentes.

Reconheceu que as mudanças acarretam riscos,

muitas vezes com danos severos, e que no cômputo geral dos sii

cessos e fracassos devem existir caminhos pelos quais os paí̂

ses podem aumentar suas esferas de cooperação. Basea-se es

ta análise em dois princípios básicos, justificados, posteri

ormente, por um estudo criterioso, quais sejam:

NAO SE POPE SEPARAR OS RESULTAPOS VO VESENVÕL

VIUEUTO ECOUÕUJCO VAS CÕKSEdUZNCJAS AO MEIO

AM8IEVTE.

A POBREZA t A MAIOR, NÃO SÕ CAUSA, COMO 0 EFEj[

TO VOS PROBLEMAS AMBIENTAIS GLOBAIS.
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As premissas anteriormente mencionadas têm

ar ar. suas causas e justificadas as suas posições nu

ina série de fatos, entre os quais selecionamos:

"Muitas das tendências do desenvolvimento

atual levam ao crescimento do número de

povoe pobres, portanto vulneráveis, ao

mesmo tempo que levam ã degradação de

meio ambiente."

"A maioria dos "crescimentos econômicos "

arranca a matéria prima das florestas,

solos, mares e vias navegáveis, com ine

vitável desgaste no meio ambiente, deven

do portanto serem esses efeitos colat.£

rais minimizados".

"Muitas formas de desenvolvimento econô

mico corroem os recursos naturais, so-

bre os quais ele é baseado, e a degrada

ção ambiental termina por minar o pró

prio desenvolvimento".

"É fútil tratar dos problemas ambientais

sem uma profunda visão em perspectiva

que abraiija os fatores latentes da pobre

za mundial e a desigualdade internacio

nãl".

"As falhas que devem ser corrigidas pro

vêm tanto da pobreza como da "vista cur

ta" com que se busca a prosperidade. Os

povos pobres são obrigados a usar inad£

quadamente os recursos naturais para so

breviver o "dia a dia" e o empobreci.
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empobrecimento do seu meio ambiente ter

mina por empobrecê-los mais ainda, fa

zendo sua sobrevivência cada vez mais

difícil e incerta."

"A prosperidade alcançada em algumas par

tes do mundo é muitas vezes precária ,

e é assegurada através da lavoura, Sil

vicultura e práticas industriais que

trazem lucros e progresso somente a cur

to prazo."

"As tensões no meio ambiente -têm sido

vistas, as vezes como o resultado da âe

manda crescente sobre recursos escassos

e a poluição é gerada pelos crescentes

padrões de vida resultante de uma opu

lência relativa. Mas é a pobreza em si

mesma que polue o ambiente, criando ten

soes ambientais de diversas maneiras.

Os que são pobres e famintos destrui

rão, muitas vezes o meio ambiente cir

cundante, de modo a garantir sua sobre

vivência. Eles cortarão as florestas,

sua criação dizimará as pastagens, eles

sobreutilizarao as terras marginais e em

número crescente, amontoar-se-ão nas ei

dades congestionadas."

"0 EFEITO ACUMULATJVO VESTAS UUNVANÇAS

ESTÁ NA COUTA PARA FAZER PÁ POBREZA

EM 51, 0 MAIOR FLAGELO GLOBAL".

"Existe hoje em dia no mundo mais pes

soas famintas que em toda história nu

mana e o seu número está crescendo (pre

dição do Banco Mundial). O número de

pessoas habitando favelas e barracos
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cresce. Um número crescente de pessoas

consegue obter água limpa e meios san_i

tários, o que constitui um progresso,

porem num balanço final a pobreza pe£

siste e multiplicam-se as suas vítimas."

- "A maioria dos países pobres do mundo usa aumento de expo£

tação de seus produtos agrícolas para melhorar seu padrão

de vida, mas estes são vulneráveis a oscilações do merca

do. Essas expansões são geralmente obtidas à custa de ten

soes no meio ambiente.

As tentativas de diversificação para aliviar a pobreza e

essas tensões ecológicas são sujeitas aos termos desvanta^

josos da transferência de tecnologia, ao protecionismo e

ao fluxo financial decrescente obtidos no mercado finan

ceiro internacional".

- "Dentro de muitos países, a pobreza tem sido exacerbada pe

Ia má distribuição das terras e outros bens, aliada ao

crescimento da população, à necessidade de melhorar o pa

drão de vida, ã demanda de exportação etc.

Estes fatores empurram os agricultores ao mau uso da ter

ra, à cortar florestas destruindo-as, a levar o cultivo pa

ra terras pobres, aumentando a erosão do solo com técnicas

de pouco rendimento. Estas pressões resultaram na maior

incidência de desastres, como secas, enchentes e terremo

tos, empobrecendo mais ainda os povos, principalmente os

que pobres já são e que venham a ter esses flagelos em nú

mero cada vez maior, uma vez que seus governos são econoini

camente vulneráveis e mal equipados para agüentar tais ca

tástrofes".

- "0 crescimento de; países om desenvolvimento é prejudica
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do pelo protecionismo, pelos preços aviltados, pelas ta

xas intoleráveis para os débitos e pelo declínio no flu

xo financeiro para o desenvolvimento, levando-os a utî

lixarem os seus recursos não renováveis para pagarem su

as dividas."

Conclue, então, o relatório da Comissão Mundial

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento que é necessária a ado-

ção dos seguintes princípios legais para a proteção ambiental

e para um desenvolvimento suportável:

DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

1. - Todo ser humano tem o direito básico a um ambiente ade

quado a sua saúde e bem estar.

EQUIDADE INTER-GERRÇÕES

2. - Os Estadosetevemeonservar e utilizar o meio ambiente e os

recursos naturais para beneficio das gerações, não sõ presen

tes como futuras.

CONSERVAÇÃO E USO SUPORTÁVEL

3. - Os Estados devem manter os ecossistemas e os processos eco

lógicos adequadamente para o bom funcionamento da biosfera, de

vem preservar a diversidade das espécies biológicas e devem ob

servar o principio de "permissão ótima suportável" no uso dos

recursos naturais e dos ecossistemas.
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NORMAS E MONITORAÇÃO AMBIENTAIS

4. - Os Estados devem estabelecer Normas adequadas à prote

ção do meio ambiente, monitorar as variações internas e publ_i

car dados relevantes sobre o uso de recursos naturais e sobre

a qualidade do meio ambiente.

AVALIAÇÕES PREVIAS DO MEIO AMBIENTE

5. - Os Estados devem fazer ou requerer avaliações prévias do

meio ambiente para as atividades propostas que possam afetar

significativamente o ambiente ou o uso de recursos naturais.

NOTIFICAÇÕES

6. - Os Estados devem notificar em tempo justo ãs pessoas que

possam ser afetadas significantemente por atividades planeja

das, bem como garantir-lhes o acesso aos procedimentos adini

nistrativos e judiciários

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SUPORTÁVEL

7. - Os Estados devem assegurar que a conservação do meio am

biente seja tratada como parte integral do planejamento e iro

plementadas atividades de desenvolvimento/ e, prover assistên

.cia a outros Estados, especialmente aos países em desenvolvi

mento, para assegurar a proteção ambiental e o desenvolvimen-

to suportável.
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OBRIGAÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO

8. - Os Estados devan cooperar de boa fê com outros Estados na

Implementação dos presentes direitos e deveres.

CONCLUSÃO

O direito â vida pressupõe as condições ' ísicas

de higiene, nutrição, saúde e meio ambiente que permitam o

pleno exercício do bem estar.

Este objetivo somente poderá ser alcançado atra

ves do acesso do indivíduo aos frutos do progresso cientifico

e tecnológico que forneçam energia, saneamento básico, servi^

ços médico e assistencial e, principalmente, a alimentação sa,

dia e com nível mínimo de calorias. O aproveitamento dos

recursos naturais deve ser governado por um espirito coletivo

onde os interesses universais das próximas gerações sejam ob

servados face as necessidades atuais.

0 processo cientifico e tecnológico atendera pr_i

oritariamente as condições essenciais para que o homem alean

ce a plenitude de vida. Deverá estar ao alcance de todos

indiscriminadamente através de seus benefícios, para suprir

as condições de uma vida adequada.

0 meio ambiente sadio não deverá implicar' num
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cenário estático. Sua dinâmica terá ccxno premissa a uti

lização dos recursos naturais e tecnológicos de modo a dotar

o homem de condições de vida, principalmente daquelas que o

tirem da pobreza e do subdesenvolvimento econômico e social.

Conjugando os princípios da Declaração Univer

sal dos Direitos Humanos, da Declaração de Estocolmo Sobre

Meio Ambiente e as conclusões de 1987 da Comisr.ão Mundial pi-

ra o Meio Ambiente e Desenvolvimento evidencia-se que o homem

deve ter acesso ao progresso cientifico e tecnológico que

lhe permita explorar soberanamente seus recursos próprios

para a atender ãs exigências do desenvolvimento conciliando -

-as com a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente

visando o amanhã.

Por conseguinte, esse progresso cientifico e

tecnológico não deve se contrapor S proteção e preservação do

meio ambiente, mas muito ao contrário conjugar-se a ele tendo

em vista permitir ao homem fruir do seu direito fundameii

tal que é, o direito à vida , cora pleno exercício de sua liberd£

de.
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2. ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

2.1 Desenvolvimento e Dependência Energética

O aparecimento do homem na terra pocle s^r con

fundido com o da utilização das primeiras formas ds energia.

Preocupado inicialmente com sua sobrevivência, as primeiras

fontes de energia foram basicamente utilizadas pare a.lirr.anta_

ção, desenvolvendo-se, a partir desse momento, uma crescen

te utilização de energia sob as mais diferentes formas (Fig.2.

D.

Como tal, é de se esperar que um dos indicado

res do nível de vida de um indivíduo seja o seu consumo de

energia.

Esta forma de correlação pode ser observada

na Fig. 2. 2 onde o Produto . Interno Bruto per capita e

seu correspondente Consumo de Energia per capito para áx

ferentes países são indicados. Sua análise entretanto deve

ser suficientemente cuidadosa, a fim de permitir identificar

a adequada relação entre a energia consumida a renda gerada

e a qualidade de vida.

Assim se analisarmos a Fig. 2. 3 verifica-.os

que a distribuição do consumo de energia para cada país é

fortemente afetada pelo seu estágio de desenvolvimento. Essa

discrepância do desenvolvimento fica- ainda mais acentuada se

forem comparados os fluxogramas de energia do Brasil (Fig,2.4)

e dos EUA (Fig.2.5) .
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Até então, era comum encontrarem-se iniciati

vas e políticas energéticas que, na verdade, refletiam apenas

ações táticas, caracterizadas por abordagens imediatistas com

o objetivo de alcançar metas a curto prazo.

Hoje, não obstante o nível de desenvolvimento

de um pais, sua dependência energética do comércio internação

nal chega a afetar a escolha de aliados e a interferir nas

suas alianças. A garantia do suprimento do petróleo não ê

mais somente assegurada pela disponibilidade de recursos fi_

nanceiros existentes para sua aquisição, mas passou a depcn

der também do posicionamento político dos países. £ conheci

do o esforço que vem sendo realizado pelas duas grandes potên

cias para garantir sua presença no Oriente Médio e, partieu

larmente, na Região do Golfo Pérsico. A interdependência se

tornou mais evidente, diluindo sem dúvida o poder até então

concentrado nas superpotências.

O relacionamento com as áreas geográficas

ponsãveis pelo suprimento de matérias primas energéticas e o

livre trânsito nas vias de* transporte passaram a ser fatores

preponderantes na expressão econômica do poder nacional obvia

mente com reflexos na Segurança Nacional. Esses fatores a

cada dia dependem menos do nível de desenvolvimento do pais.

No caso dos países em desenvolvimento, o aces_

so às tecnologias e às instalações de processamento, sem as

quais os recursos energéticos não podem ser utilizados, apare



cem como fatores aditivos àqueles de caráter geopolltico ante

riormente citados. Deve-se lembrar que essas tecnologias são

disponíveis nos países desenvolvidos.

Não existindo no Pais reservas conhecidas que

assegurem a produção do petróleo necessário, fato esse aliei

do ãs condicionantes políticas e econômicas de sua importação,

o BRASIL vem procurando alterar a participação desse energêti

co na produção de energia primária.

Por outro lado, a otimização das condicionar»

tes para o desenvolvimento indica que a produção brasileira

de energia deve estar associada a uma perfeita racionalização

do uso dos combustíveis, visto que o consumo nacional de encr

gia per capita ainda se encontra com valores bem abaixo daqu£

les em uso em países desenvolvidos que melhor utilizam a ene£

gia, não permitindo, portanto, um racionamento sem prejuízo

do desenvolvimento.

Neste contexto, é de se esperar que:

. o consumo de energia primária no Pais conti^

nue crescendo no mínimo em taxas adequadas

ao do Produto Interno Bruto (PIB) e conse -

quente geração de emprego;

a contribuição da energia elétrica no consu

mo de energia primária atinja a valores maio

res.



2.4.

Ficou evidente, para países como o BRASIL, que

o Progresso Social só poderá ser assegurado se for obtida a

autonomia nos recursos energéticos e na tecnologia envolvida

na sua utilização.

Assim, a política procura orientar a fase de

transição para simultaneamente:

- assegurar a médio prazo o suprimento externo

de energéticos;

- reduzir a dependência de suprimentos externos;

e

- desenvolver as tecnologias indispensáveis para

a produção futura de energia.

Nesse quadro internacional, extremamente comple-

xo, o compromisso da Política Energética de assegurar ao País

com Soberania, o Progresso e o Bem-Estar, deve visar o uso de

energéticos nacionais (hidro, álcool, gás, petróleo, carvão e

urânio) com a indispensável independência tecnológica.

Assim sendo, a posição privilegiada do Brasil

em reservas de urânio indica a Energia Nuclear como um dos

caminhos exeqüíveis dentro da Política Energética, desde que

seja assegurada a independência tecnológica.
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Pode-se assira concluir que distribuição do con

sumo de energia e das formas de sua geração indicam os cená_

rios adotados no desenvolvimento de cada Nação.

Desta forma, o equacionamento inadequado da

problemática do atendimento da demanda energética, associada

a necessidade áa geração de empregos, da maior qualificação

profissional e em conseqüência melhor distribuição de renda,

pode causar vulnerabilidades, a níveis de dependência inacei_

távris.

A análise da evolução dos cenários ã luz da ex

periencia internacional, tem demonstrado uma mudança total de

costumes, no que concerne S utilização de combustíveis. Re

quer em média uma década para o transporte, 20 a 30 anos para

equipamentos industriais e um século para residências. A r£

dução do efeito desses tempos está sendo procurada internado

nalmente pela utilização de uma política de incentivos em fun

ção das necessidades sociais e das riquezas de cada País.

Energia e Segurança

A crise energética gerada em 1973, além do £

feito criado pelo aumento do preço do petróleo e pela não ga-

rantia de seu suprimento forçou os países, pela primeira vez,

a elaborarem políticas nacionais energéticas que fossem ao

mesmo tempo abrangentes, realísticas e aceitáveis por todos.
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Até então, era comum encontrarem-se iniciativas

e políticas energéticas que, na verdade, refletiam apenas a

çôes táticas, caracterizadas por abordagens imediatistas com o

objetivo de alcançar metas a curto prazo.

Hoje, não obstante o nível de desenvolvimento

de um país, sua dependência energética do comércio internado

nnl chegar a afetar a escolha de aliados e a interferir nas

suas alianças. A garantia do suprimento do petróleo não ê

mais somente assegurada pela disponibilidade de recursos finan

ceiros existentes para sua aquisição, mas passou a dependender

também do posicionamento político dos países. Ê conhecido o

esforço que vem sendo realizado pelas duas grandes potências

para garantir sua presença no Oriente Médio e, particularmente,

na Região do Golfo Pérsico. A interdependência so tornou mais

evidente, diluindo sem dúvida o poder até então concentrado

nas superpotências.

O relacionamento com as áreas geográficas res_

ponsáveis pelo suprimento de matérias primas energéticas e o

livre trânsito nas vias de transporte passaram a ser fatores

preponderantes na expressão econômica do poder nacional obvia

mente com reflexos na Segurança Nacional. Esses fatores a câ

da dia dependem menos do nível de desenvolvimento do país.

. No caso dos países em desenvolvimento, o acesso

ãs tecnologias e às instalações de processamento, sem as quais

os recursos energéticos não podem ser utilizados, aparecem co

rr.ò fatores aditivos àqueles de caráter geopolítico anteriormen
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te citados. Deve-se lembrar que essas tecnologias são dis

ponlveis nos países desenvolvidos.

Não existindo no País reservas conhecidas que

assegurem a produção do petróleo necessário, fato esse alia-

do âs condicionantes políticas e econômicas de sua importa -

ção, o BRASIL vem procurando alterar a participação desse

energético na produção de energia primária.

Por outro lado, a otimização das condicionan

tes para o desenvolvimento indica que a produção brasileira

de energia deve estar associada a uma perfeita racionaliza -

ção do uso dos combustíveis, visto que o consumo nacional de

energia per capita ainda se encontra com valores bem abaixo

daqueles em uso em países desenvolvidos que melhor utilizam

a energia, não permitindo, portanto, um racionamento sem pr£

juízo do desenvolvimento.

Neste contexto, é de se esperar que:

. o consumo de energia primária no País con

tinue crescendo no mínimo em taxas adequa -

das ao do Produto Interno Bruto (PIB) e con

seqüente geração de empregos;

. a contribuição da energia elétrica no consu

mo de energia primária atinja a valores maio

res.
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Ficou evidente, para países como o BRASIL,que

o Progresso Social só poderá ser assegurado se for obtida a

autonomia nos recursos energéticos e na tecnologia envolvida

na sua utilização.

Assim, a política procura orientar a fase de

transição para simultaneamente:

- assegurar a médio prazo o suprimento exteir

no de energéticos;

- reduzir a dependência de suprimentos exter

nos;

e

- desenvolver as tecnologias indispensáveis

para a produção futura de energia.

Nesse quadro internacional, extremamente com

plexo, o compromisso da Política Energética de assegurar ao

País com Soberania, o Progresso e o Bem-Estar deve visar ao

uso de energéticos nacionais (hidro, álcool , gás,- petróleo,

carvão e urânio) com a indispensável independência tecnológi_

ca.

Assim sendo, a posição privilegiada do Brasil

em reservas de urânio indica a Energia Nuclear como um dos

caminhos exeqüíveis dentro da Política Energética, desde que

seja assegurada a independência tecnológica.
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3. SITUAÇÃO INTERNACIONAL DO SETOR NUCLEAR

3.1. - Nucleoeletricidade

A ressonância observada em declarações, não

isentas algumas vezes, de que o uso da energia nuclear no mun-

do, para geração elétrica se encontra em absoluto declínio mere

ce ser analisada a luz de fatos incontestáveis. Essas análise

não visa gerar o convencimento da Nação brasileira de que deve-

nos utilizã-iaf mas procura restabelecer a verdade a fim de per-

mitir ao nosso povo uma decisão no momento adequado.

Realmente o crescimento econômico mundial na déci»

da de 60 e início da década de 70, conduziu a previsões de cons

trução de inúmeras usinas geradoras de eletricidade de origem

hidráulica ou térmica (carvão, óleo e nuclear). A crise econô-

mica que sucedeu esse período alterou consideravelmente esse

quadro. Essas alterações entretanto afetaram todos os setores

em maior ou menor escala, em cada país, em função das suas pró-

prias disponibilidades de recursos naturais, de seu nível tecno

lógico e de suas necessidades. Nesse quadro, muito contribuiu a

capacidade de cada um de adotar medidas adequadas ãs suas condi,

ções.

Assim, a redução do consumo energético per capi-

ta, excelente solução em países industrializados, causa efeitos

cada vez mais recessivos nos países em desenvolvimento ou no li

miar de sua fase industrial.
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Outro aspecto do caráter estratégico ficou evi-

dente nesse período. Era frágil a posição dos países dependen

tes de energia, quer do ponto de vista de matéria prima, quer

do ponto de vista tecnológico. Assim sendo, seus programas a-

nergéticos ficaram naturalmente condicionados às disponibilida_

des de recursos naturais, e na ausência desses, ã oossibilidade

de formação de estoques. Inegavelmente a energia nuclear permi-

te, ressalvados os aspectos econômicos, a constituição de consi^

doráveis estoques em razão da elevada capacidade de geração de

energia por unidado de massa de urânio.

Em conseqüência, a razão principal para diversos

países darem continuidade â geração nucleoelétrica está relacio

nada â minimização de dependências energéticas fundamentalmen-

te através do seu domínio tecnológico e da formação de estoques

de urânio, quando não disponível.

Os efeitos do uso da energia nuclear sobre a ir.in_i

mização da dependência energética mundial podem ser notados a

partir do início da década de 70 em dois períodos:

- O primeiro tem início logo após a primeira cri-

se do petróleo, gerada em 1973, pelo aumento do

seu preço e pela não garantia de seu suprimen-

to. Até então,o inundo utilizava o petróleo co-

mo principal fonte de energia devido ao preço

barato, a confiabilidade tecnológica e a reservas

quase ilimitadas. Com isso o mundo foi forçado

a reformular sua política energética procurar^
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do confiabilidade de suprimento destacando-se a

energia nucleoeletrica como a mais importante

das tecnologias conhecidas, viabilizando progro^

mas subsidiados c oferecendo aos detentores de tecno

logia grande poder de barganha geooolítica.

Os E.U.A., por exer.plo, encomendaram no período

1973/74, 137 reatores dos? 256 previstos entra 1960/78. Essa po-

sição refletiu r. decisHo dos E.U.A. em diminuir sua dauendcnci.-:-

energéticai apoiada no aumento significativo da produção de e-

nergia via carvão e nuclear. Posteriormente foram forçados a

reduzir seu r>ro?ra!r.a nuclear devido à forte recessão interna-

cional verificada nos anos subseqüentes, sem vê-lo dimi-

nuir sua contribuição no balanço energético deste país, o que

claramente indica que a redução foi global e não apenas no se-

tor nuclear.

Para se ter idéia de como o consumo de eletricida

de nos E.U.A. decresceu, no período 1S60/73, a taxa média anual

de crescimento foi de 7,1%, enquanto no período 1975/80 foi de

3,5% e em 197S/82 de 0,6%.

. A não confirmação das previsões elaboradas, acar

retou o cancelamento, no período 1974/84 de 107 dos reatores nu

.cleares acima indicados. Nesse mesmo período, mais precisamente

entre 1975/83 foram canceladas 56 centrais térmicas a carvão

(35.000 MW) d=is 136 encomendadas (60.000 MW) .

As condições econômicas reinantes no restante do

mundo levaram ao cancelamento de apenas 26 dos 258 reatores



PAÍSES

Argentina
Bélgica
Brasil
Bulgária
Canadá
Chccolosvaquia
Finlândia
França
Alemanha Oriental
Alctnanha Ocidental
Hungria
índia
Itália
Japão
Coréa do Sul
Holanda
Paquistão
Africa do Sul
Espanha
Suécia
Suíça
Rarnosa
Reino Unido
USA
USSR
Iugoslávia
China
Cuba
Iran
México
Polônia
Ronénia

MUN»

TABELA 1

CENTRAIS NUCLEARES NO

EM

N? DE
UNID.

2
8
1
4

18
7
4

49
5

21
3
6
3

35
7
2
1
2
8

12
5
6

38
99
50

1

397

REATORES
OPERAÇÃO

TOTAL
MWe

935
5.486

626
1.632

11.249
2.799
2.310

44.693
1.694

18.947
1.235
1.154
1.273

25.821
5.380

507
125

1.842
5.599
9.455
2.932
4.918

10.222
84.592
27.657

632

273.715

MIN» - 1986

REATORES
EM CONSTRUÇÃO

N? DE
UNID.

1

1
2
5
9

14
6
4
1
4
3

10
2

•

2

4
21
32

1
2
2
2
2
3

133

TOTAL
Mdte

692

1 . 2 4 5
1.906
4.361
5.508

17.809
3.432
4.052

410
880

1.999
8.431
1.800

1.920

2.520
23.301 •
29.910

288
816

2.400
1.308

880
1.980

117.848

GERAÇÃO
NUCLEOELín RICA EM

1986

BILIBES
kWh

5.4
37.1

0.1
11.2
67.2
16.2
18.0

241.4
12.2

112.1
7.0
4.5

. 8.2
166.5
26.6

4 . 0
0.5
8.8

35.9
67.0
21.3
25.8
51.8

414.0
148.0

3.8

1.514.6

* DO
TOTAL

1 1 . 3
67.0

0.1
30.0
14.7
21.0
38.4
69.8
11.6
29.4
18.3

2.7
4.5

24.7
43.6

6.2
1.8
6.8

29.4
50.3
39.2
43.8
18.4
16.6
10.0
5.4

Fonte: "Nuclear Power Reactors in the World" - AIEA - Abril - 1987.
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nucleares encomendados no período de 1960/83.

- No segundo período, após 1979, a energia nu-

clear não aparece mais corno salvação energêti^

ca nundial porém como fonte alternativa de pro

duçKo de energia elétrica, cora os países elabo

rando suas políticas nacionais energéticas le-

vando ora conta fatores tecnológicos e seus re-

cursos ener-géticos próprios, minimizando nepen

dêncicis.

A energia nuclear vem se posicionando coino uma

das principais fontes de energia, principalmente para os paí-

ses com reduzidos recursos energéticos próprios, COITK> por exem-

plo: Japão, França, Bélgica, Suíça e Bulgária.

Da Tabela 1, pode-se concluir que a França

(69,8%), Bélgica (67,OS) Suécia (50,3%), Suiça (29,2*), Finlân

dia (38,4%) e outros, usam preponderantemente a geração termo-

nuclear. Em 1985, estavam em operação 374 reatores, 157 em

construção, e 116 planejados, perfazendo um total de 504.267

MWe.

A análise do comportamento histórico de cada ci_

cio de predominância de formas energéticas permite especular

sobre as verdadeiras razões que motivaram o início de um novo

ciclo energético, e assim visualizar o futuro.

No- caso da lenha, que predominou no século XVIII

e metade do século XIX o seu consumo encontra-se atualmente
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restrito basicamente aos países do terceiro mundo não

dores de alternativas energéticas ou con» situações especificas

de disponibilidado. As razões são: custos crescentes devido

as distâncias cada vez maiores dos centros de consumo; proble-

mas ecológicos causados pelo desmat.nrr.ento; ineficiência no pro

cesso de conversão., o que o;xige grandes áreas para implanta-

ção de ílorastas; e poluição.

Quanto aos combustíveis fósseis, o.-; de uso ainda

prevalente nos nossos dias são: o carvão, de alto poder polu-

ente e caro; e o petróleo, indispensável para alguns setores.in-

dustriais e transporte, araibos são de grande poder estratégico e

representam inegáveis vulnerabilidades para aqueles países sei. re

servas e com alta dependência nos seus balanços energéticos.

O qua se evidenciou, entretanto, como constante,

é que, em cada ciclo, os países que mais se desenvolvera1.:1, fo-

ram justamente aqueles que detinham os recursos energéticos e

a tecnologia para a sua conversão.

Essa evolução histórica e o temor da dependên-

cia levaram a uma classificação das formas de energia em reno-

váveis e não renováveis.

Os não renováveis (petróleo, gás natural, carvão

e urânio), portanto finitos, têm uso determinado por condicio-

nantes próprios. O petróleo é indispensável a toda indústria

petroquímica e ac transporte, que consome 60% de sua produção

mundial.
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O gâs natural torcerá a sv:prir, r.o futuro, a rteínnncta <3e petró

leo era tod^s as suas aplicações. O carvão é responsável pela

geração de aproximadamente 40S da energia elétrica no Kiur.áo,

porém seu transporte e suas características poluentes delimi-

tam sua utilização no rcor.enfco, Pesno considerando as grandes

reservas mundiais existentes. O urânio, de uso crescente,

viabilizando a forreação de estoques estratégicos e em conse-

qüência melhor estabilidade do mercado, tem encontrado resis-

tência devido ao seu potencial para aplicações militares, ao

lixo resultante de sua utilização e no temor de acidentes de

grande porte mesmo com probabilidades ínfiraas.

As renováveis, exceto a hídrica, que ten como pa

râmetros limitantes as vazões sazonais e a necessidade de inun

dação de grandes áreas, estão no início de seu desenvolvimen-

to e dependem basicamente das características geográficas e

geológicas do país.

A geotérmica não é uma fonte precisamente reno-

vável, uma vez que a terra eventualmente está se esfriando. £

mais usada nc Japão, E.U.A., Islândia e Nova Zelândia com ca-

pacidade instalada de cerca de 3.4 00MW e apresenta custos al-

tos e pequena eficiência.

A éolica, atualmente responsável pela operação

de cerca de 9.000 geradores nos E.U.A. com capacidade inst<i

lada de S00MW, depende da constância do vento. Com preço ain-

da não accessívo], para grande produção, deve ser considerada
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c:;: c;tj vie!: :u .̂ ÍJUÜ ncio necessito::: cie cnc;rç;i.a continuamente. f:

inconteste seu empreyo cm salinas e poços por exsuplo.

7\ solar cem elevado custo, face a tecnologia cli

ponívcl depende de áreas da ordem de 5.000 acres para proch

çao de 1.000 ill-? e de grandes inve:;tiiaentos.

A fotoclfcírica teiTi sido aplicada comercialmente

eia satél i tes , calculadoras c pequenas necessidades em locais

de dif íci l acesso. O custo de investimento é elevado, via

bilizando tais projetos de pequeno porte em locais sem aces

sò ãs fontes convencionais. Nos E.ü.A. estão sendo utili .

zados 19 MW, prevendo-se até 1995 o total de 5.000 KW.

A biomassa ê, para um pais como o Brasil, coin

grande insoiaçao, uma das formas que deve ser levada em cor»si

deração, principalmente devido n sua fácil transformação fio

restai em outros fontes, cc.no *J álcool e o biogás. Atual

mente, o álcool vem substituindo gradativamente a gasolina

nos transportes. Como exemplo, pode-se citar que na ín

dia, 10* vem do biogás e b0% da lenha. A energia do Malawi

provém em 94% da lenha. Na China, sob forma de biogás ,

são produzidos por ano o equivalente energético a 20 milhões

de toneladas de carvão.

A energia das marés requer extenso l i toral para

gerar energia e lé t r ica . Para gerar 1.000 MW são necessá

rios 48km do costa. A diferença de temperatura das correntes marinhas já

é aproveitada na Trança e no Canadá.
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Esses fatos demonstrar, que os países industria

lizados procuram utilizar todas as formas possíveis de gera-

ção do energia, quer para atendimento às necessidades atuais,

quer para preparação futura.

Observa-se portanto que qualquer que seja a fon-

te de energia, seu uso apresenta vantagens e desvantagens. Sua

utilização deve ser considerada por todos os países em função

das suas reservas naturais, de suss condições climáticas e

das características de cada local. Assim é indispensável que

sua tecnologia seja disponível, a fira de permitir a decisão

soberena de cada uraa a sei" empregada. Países subdesenvolvi-

dos, com grandes riquezas de minerais energéticos tornam-se

inteiramente dependentes, por não disporem de tecnologias pa-

ra sua utilização. 0 inundo vem evoluindo ôo colonialisno políti_

co para o colonialismo tecnológico.

Pode-se verificar que a diferença básica entre

os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, reside entre

outros fatores, na relativa incapacidade, por parte destes úl_

timos or. desenvolver continuamente, os processos indispensá-

veis para o aproveitamento e a transformação de seus recursos

naturais em produtos básicos para o seu consumo.

Portanto, o fortalecimento do potencial gerador

de tecnologia própria em setores vitais, representa para paí-

ses como Brasil, que possuem minerais, recursos humanos e

adequado nível do industrialização, um compromisso supremo no

sentido da sua autodeterminação e da garantia de melhores
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perspectivas de bem estar para a sua sociedade.

O encadeamento de tecnologias para as mais diver

sas aplicações é uma constante em pesquisa e desenvolvimento,

e o sucesso dos resultados a serem alcançados dependerá do de_

sembaraço e do oportunismo na escolha das melhores alternati-

vas tecnológicas disponíveis.

Assim sendo, parece-nos que EK crescentes restr-i.

ções impostas pelos países industrializados, detentores da

tecnologia nuclear, ao desenvolvimento desta tecnologia pelos

países do terceiro inundo, não têir como principal objetivo uma

política de não proliferação de armas nucleares e sira objeti-

vos puramente comerciais.

O Brasil deve ter um programa nuclear?

Deve dominar a sua tecnologia ou continuar, a ra

boque, e dependente dos países desenvolvidos?

As respostas a estas perguntas são de vital im-

portância para o desenvolvimento desta tecnologia no nosso

país.

3.2. - Outras aplicações

Com relação a outras aplicações pacíficas da e-

nergia nuclear, é crescente em todos os países o uso de radio

isótopos e radiação na medicina, na industria e na agrooecujã

ria.

Na medicina e na biologia, as aplicações são múl
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tiplas e podem ser divididas em dois grandes grupos:

a) como fontes de irradiação - o material biológico rece

be apenas a radiação emitida pelo radioisõtopo usado:e

b) como traçadores - os radiosótopos de vida curta são in

corporados ao meio biológico que se deseja analisar.

Como fonte de irradiação, os radioisótopos são

utilizados na área da saúde* na radioterapia, em esteriliza-

ção de instrumentos cirúrgicos e na radiobiologia fundamen-

tal.

Como traçadores radioativos, os radioisótopos tem

sido cada vez mais aplicados nos radiodiagnósticos "in vivo"

e "in vitro". No diagnóstico "in vivo", algumas substâncias

radioativas já vem sendo usado há mais de 25 anos, como é o

caso de compostos no estudo da tiróide, pulmão, figa

do, rim, e da circulação e volume do sangue. No que se refe-

re a diagnósticos "in vitro", pode-se dizer que são cada vez

mais freqüentes a aplicação de técnicas de radioimunoensaio

na medida de hormônios, enzimas, vírus de hepatite, etc.

Essas aplicações originam um mercado mundial da

ordem de:

- 10.000 gamacâmeras instaladas e uma necessidade adicional

anual de 1000, representando um mercado de 750 milhões de

dólares por ano;

- 2335 bombas de cobalto instaladas em 1976, consumindo mais

de 2 milhões de curies por ano produzidos por reatores de



3.11.

potência;

- 175 bombas de césio 137 extraído do chamado lixo atômico

após o reprocessamento do combustível queimado na geração

de energia nucleo-elêtrica;

- mais de 500 aceleradores lineares para radioterapia de cân-

cer.

Somente esses poucos exemplos geram um mercado

mundial na área da saúde entre 2 e 3 bilhões de dólares anuais.

A aplicação de radioinõtopos e da radiação con-

trolada também vem proporcionando grandes facilidades aos di-

versos setores da indústria, tais como: indústria química, si_

derurgia, indústria de ligas metálicas, prospecção e extra-

ção de petróleo, engenharia sanitária, etc. são inúmeras as

aplicações no controle e estudo de ventilação, determinação

de fugas e fissuras em tubulações e cabos subterrâneos e ern

estações repetidoras submarinas, medidas de vazão de rios e

líquidos em tubos, medidas quantitativas de massa, densidade

e espessura de materiais, além da crescente aplicação da gama

grafia no controle de peças metálicas.

Atualmente 130 instalações industriais utilizan-

do font.es de Co-60 estão em operação em 42 países processan-

do 70 milhões de m^ de produtos médicos e consumindo anualmen

te 100 milhõer; Ci de Co-60. Em 1985, a esterilização de lixo

hospitalar, somente nos Estados Unidos, rendeu 26 milhões de

dólares, sem considerar que esta utilização evitou a prolife-
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ração de doenças cujo custo social é incalculável. Estas ins-

talações estão crescendo, era média, 10% ao ano.

No setor agropecuário, a aplicação de radioisõto

pos e da radiação objetiva o aumento da produtividade agríco

Ia. SFo as seguintes as aplicações hoje conhecidas:

- uso eficiente de fertilizantes através de sua na.reação

com radioisótopos (P-32) ou con isótopos estáveis (N-15);

- controle ou eliminação de insetos nocivos, por meio de

marcação ou esterilização;

- conservação de alimentos através da irradiação controla

da;

- mutação de plantas para obtenção de espécimes genéticos

mais resistentes a pragas ou mais adaptados ã regiío ou ti

po de cultivo.

Ainda merece citação os uson das técnicas miclea

res na preservação do meio ambiente e das obras de arte.

3.3. Conclusão

A utilização múltipla e diária da enei'gia nu-

clear pela sociedade gerou um mercado mundial, que varia en-

tre 50 e 70 bilhões de dólares anuais. Embora seus usos este

jam presentes em praticamente todas as atividades humanas, a

tecnologia necessária pertence a menos de 10 países. Em con-

seqüência as dificuldade.'! de acesso dor; países em desenvolvi-

mento a essas tecnologias são cada dia maiores,
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4. ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL

As primeiras atividades de pesquisa em ener

gia nuclear no Brasil tiveram lugar, a partir de 1934, suces.

sivamente, nas escolas de física e engenharia de São Paulo,

Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eram, em geral, pesquisa,

dores que, em cooperação com universidades estrangeiras, on

de realizaram seus estudos, conduziam pesquisas fundaroen.

tais em física nuclear. Iniciava-se a criação da base para

formai,ao dos primeiros especialistas brasileiros no setor.

Imediatamente após o término da Segunda

Guetra Mundial, surgiram propostas de internacionalização de

áreas potencialmente produtoras dos então denominados mine.

rais atômicos, que contrariavam interesses nacionais.

A defesa dessas áreas em território bra.

sileiro gerou um primeiro controle que evitou a exportação

daqueles minerais. Essa decisão, destarte, tornou-se a pedra

fundamental da política 'nuclear brasileira.

Em 1951, por ação conjunta do Prof. Carneiro

Felippe e do Almirante Álvaro Alberto, foi criado o Conselho

Nacional de Pesquisa (CNPq), que procurava sistematizar e

apoiar a pesquisa no País.
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Esboçavam-se duas vertentes no início do de

senvolvimento nuclear brasileiro: uma com base em cooperação

externa e outra por esforço autônomo.

Desejoso de que o Brasil compartilhasse dos

resultados do esforço concentrado em pesquisa nuclear, no ex

terior, na década de 40, e antevendo as dificuldades crescen

tes no comércio nuclear internacional, o Brasil procura nego.

ciaçoes com os EUA e Alemanha. Álvaro Alberto adquire 3 ul

tracentrifugas da Alemanha em 1954. A entrega dessas mágujL

nas foi vetada pelos EUA enquanto perduravam os direitos pp.

líticos ainda remanescentes das cláusulas de ocupação após a

Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo buscava Álvaro Albejr

to, ao adquirir tais equipamentos, estabelecer bases para um

programa nacional independente.

Em 1956 era criada a Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN), vinculada diretamente à Presidência

da República, a fim de executar o monopólio nacional em mine,

rais nucleares e promover a pesquisa e os usos pacíficos da

energia nuclear no País.

No exercício dessa competência legal,a CNEN

apoiou-se nas universidades brasileiras e, sucessivamente,no

Instituto de Energia Atômica (atual IPEN), no Instituto de

Pesquisas Radioativas (atual CDTN), no Instituto de Engenha
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ria Nuclear e no Laboratório de Dosimetria (atual Instituto

de Radioproteção e Dosimetria).

Na década de 70, a Eletrobrás e a Nuclebrás

responsabilizaram-se respectivamente pala construção das usi.

nas nucleares e da fase industrial do ciclo do combustível.

Para esse fim estabeleceram acordos bilaterais.

Esses acordos contribuíram no desenvolvirnen.

to nuclear brasileiro, entretanto, além de não nos darem a.

cesso integral às tecnologias sensíveis, industrialmente com

provadas geram dependência pela necessidade de manutenção.Ba.

sear nosso futuro apenas em cooperação bilateral, aceitar as

limitações e restrições técnicas e contratuais delas decorreu

tes, ficar a mercê das exigências políticas dos países suprjL

dores, é contrariar os princípios de soberania da Nação Bra.

sileira.

É de conhecimento nacional que o Brasil, na

década de 70, tentou obter tecnologia comprovada industrial,

mente em enriquecimento de urânio, que nos foi negada, mesmo

com oferecimento das garantias das salvaguardas praticadas

internacionalmente.

Em 1978, com base na mudança política do

país supridor, ocorre a suspensão do fornecimento de -combus.
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tívei nuclear enriquecido para Angra 1, e a 20'i para

pequenos reatores de pesquisa. Não há explicação técnica evi_

dente que permita essas negatives fundamentadas em proliferei

ção nuclear. Não se fa:: bomba com urânio a 3% (Angra 1) eu

20£ (reatere.- c*e pesquisa). Além disso, todas essas unidades

estão submetidas às sal\ íiijuardos internacionais, o que equj^

vale dizer q;;e o Brasil cumpriu c continua cumprindo os com

promisses ÕSF;IS-,ÍCOS. Mas USO assiu os suprimentos de coir.buct_í,

vel previstos em ecordos e contrates são suspensos.

No campo energético, os anos 70 nos ensina.

ram que sua geração deve apoiar-se em tecnologias e mats,

riais disponíveis no País. Assim, a energia elétrica devi-

ser atendida prioritarinv.ente por nossos recursos hídricos,

sem que abandonemos a busca tecnológica para o uso do gás ,

do carvão e do urânio, fartamente encontrados no Brasil. Por

outro lado, cm praticamente todas as unidades da Federa,

ção di fundeio-se os usos da energia nuclear na medicina, na

indústria e, mais recentemente, na agricultura. Ferramenta

indispensável no diagnóstico e na terapia do câncer, a encr

gia nuclear é utilizada em 1746 unidades cadastradas e cori

troladas pela CNEJJ, que necessitam de equipamentos, radioisó

topos e serviços (Tabela 1). Na área agrícola, é empregada

desde a melhoria do cultivo até a preservação do alimcnf

Nao dominarmos a tecnologia do enriquecimen

to do urânio, por exemplo, é optarmos pela eterna importação
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cie radiei aótopos par.i os nossos 912 serviços módicos que de.

les fazem uso. Não calibrarmos cs dosín=etros clínicos dos

208 serviços de raàioterapia c sujeitarmo-nor a envid-los

anualmente ao exlerior paro tal fim. Não térreos condições r>a

ra irredier a pinionta do reino exportada pelo porto de Delér>y

e olinr's-íi> siri co:=L:.rr:ineição nicrobiulórjica, ó isy.t-lo P^-'ii

v's do outrou pai^c-s coino o fizemos eu 19G6 cor.i as 15.000 t

cxpcrtfii: í o QCi.ri 1 :nrn\O3 coiiviv: :: CC-IF v.isa situr.rcío íjcmclh^rito

a época o;p. que e"poirtávart!or hc-natitci e bauxita e iirípcrtôvf^

ir.on ferro e al\in»'nin.

A análise dos antecentes históricos que coin

dicionaran nosso derenvolvimento nuclear e das mi

cessidaclGh-, dificuldades c cgpp.ci.d^d^ existentes dei

xar?ra cl;;rn f-jue, por razees de ititRrcnseK da manutenção de

nossa SOBERANIA e do atendimento dos requisitos de nossa So_

c i e d a d e , e ra m i s t e r desenvolver um Programa Autônomo de Tec

nologia Própria.
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As mudanças unilaterais das regras do co

márcio internacional em 1978, íilterando, inclusive, contra

tos anteriormente firmados, aliadon^o surgimento do Club

de Londres, congregando OG paínps tupridores, evidencietam

a necessidade da busca de autonomia tecnológica pelo iira_

sil.

Obrigam aos países receptores de materiair;,

equipamentos e tecnologia a submeter todas as suas atividfi

des nucleares a um sistema internacional de inspeção, mesmo

quando esr>es equipamentos são para fins distintos dos nu;:l£

ares. Alteram as exigências para fornecimento ou manuten,

ção, quando não os suspendem. Mantêm uma políticas de total,

sigilo tecnológico, ao incluírem o conceito de salvaguardar»

baseado em informações não disponíveis ao público, salvaguair

das essas que se estendem aos usos posteriores dessas infor.

inações. Proíbem a livre negociação dos produtos da tecnolo

gia adquirida, sem prévio consentimento do país transferi,

dor.

A formação de uma competência nacional ca

paz de gerar as condições para independência indispensável

ao atendimento pleno das necessidades brasileiras conside,

ra, num quadro de fortes pressões internacionais, as seguin

tes condicionantes:

- competência nacional existente nos seginentop cientjí

ficos, tecnológicos e industriais do País;
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- dificuldades geradas pela considerável presença de

multinacionais «a setores de interesse direto c indî

reto do Prograca:

- dificuldades financeiras nacionais, obrigando ã cri_

tériosa definição de prioridades e ã economia de

meios;

- 3 atoai limitação do cisrcado interno, nem sempre moti

vadcra da participação da iniciativa privada nos ní

veis desejados eir. empreendimentos nucleares;

- esforço para aiapliar o mercado interno no setor de

materiais e equipamentos, era particular nas áreas de

saúde, da agricultura e da indústria;

insuficiência de pesquisas no setor industrial priva

do;

- necessidade de sigilo, em nível adequado, durante a

fase de desenvolvimento, a fim de evitar maiores pres

soes externas;

- exigência de proteção física âs instalações nucleares.

A finalidade do Programa Autônomo de Tecno-

logia Nuclear é desenvolver a utilização da energia nuclear,

em todas as formas de aplicação pacifica, com autonomia tec
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nolõgica, a fim de estendei- seus benefícios à população bra_

sileira.

Objetiva desenvolver competência nacional

autônoma, indispensável ãs aplicações pacificas da energia

nuclear, de foma coerente con» as necessidades nacionais:

- garant.rndo a segurança das centrais nucleares, instala

çõts nucleares e radioativas;

- preservando a saúde do hor.eia e as condições do meio ura

biente;

- pronovtmdo a utilização de técnicas nucleares na saúde,

na indüstri-i e na aqropocuãria.

- desenvolvendo tecnologia própria visando a redução de

vulnerabiliõr.das, particularmente nas arcas sensíveis

e de materiais;

- . substituindo a importação de radioisótopos, materiais,

equipamentos e instrumentação;

- controlando as reservas e estabelecendo os estoques de

minerais nucleares e de minerais de interesse para a

energia nuclear;

- agregando tecnologia autônoma ao processamento de' matei

rias primas minerais nacionais, de forma a evitar sua

evasão a preço vil;
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- construindo as instalações em escala seal-industrial

indispensáveis a caracterizar o domínio tecnológico e

- a viabilidade industrial dos processos:

- assegurando o confinamento e a disposição final dos re

jeitos nucleares, de íoodo a garantir, a proteção do no

mem e do meio ambiente;

garantindo a capacidade de autodeterminação e de convjí

vio com as demais nações cm tennos de igualdade e dedi

reitos.

A estratégia do Programa Autônomo de Ener

gia Nuclear baseia-se nuir.a ação coordenada que permita a uti

lização otimizada dos recursos humanos, financeiros e raater_i

ais disponíveis no País.

As necessidades nacionais,confrontadas com

as dificuldades existentes para seu atendimento,tornam im

prescindíveis a viabilização do desenvolvimento de uma competência

nacional autônoma, aumentando a capacidade de aproveitar os

nossos recursos humanos e materiais em benefício da socieda

de brasileira.

Ciente da impossibilidade de contar com o

apoio externo, de forma segura, sem prejuízo da soberania na

cional, foram estabelecidos os seguintes objetivos específi

cos, organizados segundo os programas da CNEN e visando a

preparação das bases tecnológicas necessárias.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Segurança Nuclear

- Assegurar, através do processo de licenciamento e fis_

caliração, que os reatores e instalações nucleares e radioati_

vas sejam projetados, construídos e operados segundo critê

rios, cõdiçros e regras aceitas internacionalmente, de modo a

garantir proteção máxima aos trabalhadores, ao público e ao

meie ambiente.

- Propiciar, através de processos de controle de ^

ção para proteção máxima ao paciente e ao pesssoal médico e

para-médico, condições para que possa ser disseminado em todo

o País o uso de raios-X e de radioisôtopos na medicina,em es;

pecial nas regiões carentes e distantes dos grandes centros

urbanos.

- Assegurar, através da fiscalização e do controle do

uso, que a armazenagem e o transporte de materiais radioatJL

vos sejam feitos em concordância com os critérios de segurar^

ça, de modo a proteger o público e o meio ambiente.

Materiais Nucleares

- Desenvolver competência nacional para dominar o cJ_

cio do combustível, tendo em vista os recursos minerais do
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Pais, para produção autônomo de materiais nucleares e de

interesse nuclear, equipamentos e instrumentação, maximizan

do a participação da indústria brasileira, a firo de firmar a

autonomia no setor, criar mais eiapregos e reduzir o dispên

dio de divisas.

- Fiscalizar e controlar a pesquisa, a lavra, a inàus

trialização e a comercialização dos minérios nucleares e mi.

neraifi de interesse para energia nuclear.

- Fixar cotas e autorizar a exportação dos minerais de

interesse para energia nuclear.

- Desenvolver pesquisa tecnológica para o tratamento,

acondicionamento, estocagam e disposição de rejeitos radioíi

tivos•

- Controlar e proteger o material nuclear, o

equipamento específico e instalações sob o regime de salva_

guarda internacional.

Pesquisa de Reatores

- Projetar c construir reator produtor r?e radioisõto

pos com maximização da participação nacional c fim de ateti

der â crescente demanda do mercado nas áreas da saúde,da agri

cultura e da indústria, bem como geradores de energia de pe

queno porte.
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- Colocar o país era condições de desenvolver, quando

conveniente, as técnicas nucleares futuras, considerando os

efeitos multiplicadores de tecnologias de ponta e adequando

os esforços aos recursos disponíveis:

- no campo de reatores rápidos, com ênfase na

tecnologia do sódio;

- no campo da fusão nuclear, por meio da inte

gração com os grupos da comunidade científica

brasileira interessados.

Aplicações de Técnicas Nucleares

- Desenvolver aplicações de técnicas nucleares na ob

tenção de melhores variedades de plantas alimentícias de

grande consumo da população brasileira, melhorando sua resis

tência ã doenças, pragas e condições locais.

- Aumentar o acesso ao uso de técnicas nucleares na me

dicina â toda população brasileira, através de adaptação de£

sas técnicas aos recursos locais.

- Promover o aperfeiçoamento, das técnicas nucleares nas

instituições médicas e de pesquisas.
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- Desenvolver a tecnologia necessária para a produção

de radioisõtopos usados na medicina, agricultura e indústria,

visando à redução de importações no emprego das instalações

existentes no pais.

Formação de Recursos Humanos

- Atender as necessidades de recursor. humanos indispen_

sáveis ao desenvolvimento nuclear nacional, mantendo a quali^

dade e a quantidade em perfeita adequação â conjuntura,utilji

zando ao máximo a capacitação existente nas universidades bra

sileiras.

Os resultados alcançados no Programa Auto

nomo de Tecnologia Nuclear, permitiram criar condições para

o desenvolvimento nacional próprio de uma tecnologia de pon

ta, em fase de construção de unidades piloto. Possibilitaram

a formação de brasileiros de alto nível de conhecimento e

profissionalização. Estimularam a participação da iniciati^

va privada. Reduziram as vulnerabilidades nacionais em itens

sujeitos âs restrições.do comércio internacional. Reduziram

as importações na ãrea da saúde e indústria.

Este verdadeiro armazém de competência n<3

cional nada tem a esconder da Nação Brasileira, mas,tal qual

uma criança que começa a dar os primeiros passos,deve ser

protegido por esta Nação contra obstáculos externos na sua

caminhada.
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5. CONCLUSÃO

O Programa Autônomo de Tecnologia Própria

considerei o direito inalienável de auto-determinação da Na_

ção brasileira, a necessidade de criar condições para a con

quista e preservação de seus objetivos e o convívio com as

demais naçõ&s em termos de igualdade âs direitos. Objetiva

em síntese, transformar as potencialidades nacionais, perni

tindo o exercício pleno de nossa Soberania em favor do h~.v\

estar social.
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5. SEGURANÇA NUCLEAR

5.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICENCIAMENTO

A base jurídica em que se apoia a ativida

de: de licencimento da CNEN é constituída de:

- Constituição Federal;

- Leis Ordinárias; e

. - Regulamentos e Normas de Segurança.

a) CONSTITUCIONAL

É exclusiva da União a competência para legxs.

lar sobre energia nuclear na forma do artigo 8-, inciso XVII,

letra "i" da atual Constituição Federal.

"Artigo 8s Compete à União:

I

XVII Legislar sobre

i) águas, telecomunicações, serviço postal e

energia (elétrica, térmica, nuclear ou

qualquer outra)"

b) LEGAL

Compete a Comissão Nacional de Energia Nucle_

ar, na forma do disposto na Lei n2 6.189, de 16 de dezembro

de 1974, no que diz respeito ao licenciamento de centrais nu.

cleares:

a) "Expedir normas, licenças e autorizações relativas a

instalações nucleares, posse, uso, armazenamento e transpox
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te de material nuclear, comercialização de material nuclear,

minérios nucleares e concentrados que contenham elementos n\x

clearer," (artigo 22 ill da Lei ns 6.189/74).

b) "Expedir regulamentos R normas de segurança o. prote-

ção relativas ao uso de instalações e de materiais nucleares,

ao transporte de materiais nucleares, ao manuseio de mate

iriais nucleares, ao tratamento e à eliminação de rejeitos

radioativos, à construção e operação de estabelecimentos deí>

tinados a produzir materiais nucleares e o utilizor energia

nuclear" (artigo 22 iv da Lei n^ 6.189/74).

c) "Fiscalizar o reconhecimento e o levantamento geol<5

gico relacionados com minerais nucleorss, a pesquisa,a lavra

e a industrialização do minerais nucleares, a produção e o

comércio de materiais nucleares, a indústria de produção de

materiais e equipamentos destinados ao desenvolvimento nucle

ar" (artigo 2* VIII da Lei n* 6.184/74).

A responsabilidade civil por danos nucleares

é regulada pela Lei n2 6.453, de 17 de outubro de 1977; O re.

ferido dispositivo legal adota princípios consagrados em

convenções internacionais e legislações estrangeiras, quais

ssjam: a responsabilidade objetiva canalizada na pessoa do

operador; limitação de responsabilidtsdu do operador quanto

ao montante e no tempo; jurisdição única e universal.

A Lei. estabelece que o operador da inátalação

nuclear deve fornecer garantia "a forfait", usualmente segu
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ro, cujo vrilor é estipulado pela Comissão Nacional de Er:e.r

gif Suclapr, nos atos de licença de construção e autorização

para operação, e varia conforme o tipo, capacidade, final ida,

do e localização cie cada instalação, bem como outros fatores

previsíveis (artigo 3.3 da t.ei n? 6.453/77).

c) REGULAMENTOS E NORMAS DE SEGURANÇA

Em conformidade com o qu3 estabelece o Dscre

to n?-75.569, de 7 de abril de 1975, ccir-pete ao Departamento

de Nornuií, e Especificações da CNEN o elaboração de norma.s a,

plicáveií.; ao licenciamento e fiscalização de Centrais Nucle-

ares.

5. 2 ATIVIDADES REGULATOR!AS

a) FILOSOFIA DA SEGURANÇA NUCLEAR

A existência do homem na terjra foi sempre a

companhada por riscos. Esses riscos, que incorporam a probo,

bilidade de ocorrência e suas conseqüências, se dividem em

duas categorias; aqueles que resultam das forces da nature

za, como terremotos, inundações e erupções vulcânicas,o aque

les que são dr;corr€:ntcs da própria atividade humana. Os ris,

cos ocasionados pelo próprio homem podem ser agrupados em

riscos voluntários e involuntários. Os primeiros, entre os

quais está o transporte e o uso de medicamentos, são usual,

mente aceitos, pois resultam de atividades cujos benefícios

são de fácil identificação. Os involuntários, ansociodos, cm
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geral, a benefício:; para a sociedade come UT> todo, sco de

IÜÜÍS difícil aceitação individual.

Cor.i relação eos fernêinenos naturais, pouco pç>

de ser feito para reduziv sua probabilidade de ocorrôncia e

os esforço;; do hornoia são concentrados na tentativa do mitji.

gar seus efeitos . Ja com os perigos inerentes à tecnologia,

o homem tem duas alternatives. A primeira é reconhecer os pe_

rigos e os benefícios provenientes dessa tecnologia e tomar

medidas para redução dos riscos, tanto quanto praticamente

possível (ALARA), a um nível aceitável pela sociedade. A se

gunda consiste na não utilização da tecnologia, abrindo mão

dos seus benefícios, sem considerar comparativamente os ris.

cos associados. Historicamente, observa-se que a rejeição de

uma tecnologia tem sido apenas temporária.

Certas atividades diárias como viajar de avião,

de ônibus, dirigir automóveis, andar nas ruas, utilizar apa

relhos elétricos, até mesmo usar panela de pressão, envolvem

conhecidos riscos de graus variados, mas não causam tantas

preocupações ao público. Em outras palavras, esses são os

chamados riscos aceitos pela sociedade.

Vários estudos foram feitos com o objetivo de

relatar e comparar os níveis de riscos aos quais indivíduos

e populações estão expostos, tentanto determinar quais são

os aceitáveis.



A quo;;-tea da aceitabilidiide dos riscos c um

ass'into extrtíiiiasneiits complexo, pois envolve nao só fatores

çssonciüliüc.p.te técnicos e econômicos, como também fatores

psicospociais; e políticos.

A aceitação dn energia nuclear se dar:a è ine_

dida em que fique evidente para a sociedade, que os riscos

associados à sua utilização sejam bem inferiores aos de ou_

trás atividades correntemente aceitas e seus benefícios ccii

sideravelmente maiores.

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas

na área de Segurança Nuclear visam reduzir os riscos de fo;r

ma a preencher uma das condições de aceitabilidade da ener

gia nuclear.

Ao Estado incumbe a responsabilidade pela re

dução dos riscos. No que tange à geração ds energia elétri

ca de origem nuclear, compete:

- a* concessionária de energia elétrica, a construção e

operação das usinas nucleares observadas as condições

de segurança;

- à CNEM, de forma independente, a verificação da obser,

vância dessas condições de segurança;

Essa observância tem origem no projeto, acom

panha a construção, a operação e somente se encerra no tér.
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mino do descomissionamento das centrais mantendo, merino as

sim, controle nos rejeitos oriundos da operação.

Basicamente, na operação de reatores nucle

ares o perigo potencial é representado pela alta radioativi

dade dos produtos formados na fissão do urânio. Nessa situa,

ção, em termos de segurança, o grande esforço é para manter

esses produtos sempre confinados, sem possibilidade de libe

ração para o meio ambiente.

Isso é realizado através da adoção de crité.

rios conservatives de projeto, da alta qualidade de equipa

mentos e materiais utilizados, da criteriosa observância

das especificações durante a construção e do treinamento a.

dequado e intensivo do pessoal de operação e manutenção.

As centrais nucleares são projetadas para to

lerar uma gama de condições operacionais, incluindo transi,

entes e condições de acidentes, de forma a manter íntegras

as barreiras que previnem a liberação dos produtos de fis

são para o meio ambiente.

Assim, o requisito inicial para a segurança

de reatores é que as usinas nucleares sejam projetadas,cons,

truídas e operadas de acordo com os mais elevados padrões

de qualidade e práticas conservativas de engenharia, de mo

do que possa haver uma grande margem de tolerância para er.

ros de operação, para operação em condições anormais e para
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nau funcionamento de componentes» Isso requer que o projeto

básico seja inerentemente seguro e os sistemas de segurança,

seus componentes, bem como os instrumentos de controle se.

jam obrigatoriamente redundantes.

O PRIMEIRO NÍVEL DE SEGURANÇA caracteriza-se,

pois, na realização de ura projeto que permita ao reator su

portar falhas em sistemas, sem, contudo, provocar acidentes

con liberação de radioatividade. Assim, a ênfase do projeto

está na sua qualidade, na adoção de redundâncias, na facili.

dade de inspeções em serviço e na (estabilidade.

Apesar de todos os cuidados no projeto, cons,

trução e operação da usina, poderão ocorrer falhas de equi.

pamentos ou erros de operação. Para evitar, mesmo no caso

dessas ocorrências, conseqüências graves, sistemas de segu

rança são incluídos no projeto com a finalidade de mitigar

os efeitos dessas falhas ou erros. Esses sistemas cobrem o

espectro dos acidentes críveis.

O SEGUNDO NÍVEL DE SEGURANÇA corresponde, por

tanto, a considerar uma análise de acidentes su ficientemer»

te extensa e intensa, de modo a incluir sistemas de seguran

ça capazes de corrigir possíveis falhas de equipamentos e

prevenir erros de operação.

Palhas simultâneas dos sistemas e grandes fe.

nômenos naturais como tempestades, terremotos, exigem max
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gens adicionais de segurança no projeto. Esses eventos são

conhecidos como "acidentes básicos de projeto". Para essa

margeie adicional de segurança são consideradas, simultânea,

mente, falhas independentes de proteção, mantendo-se, assim,

condições para o controle do acidente.

Esto é o TERCEIRO NÍVEL DE SEGURANÇA que re

quer a inclusão de sistemas de segurança adicionais, com ba_

se na avaliação de efeitos de acidentes hipotéticos e asstj

mindo falhas simultâneas de sistemas que deveriam atuar no

controle desses acidentes.

Esses três níveis de segurança, usualnente co

nhecidos como "defesa em profundidade",interpenetram-se em

várias partes do projeto da central, t, portanto, um pouco

teórico dizer-se que certa medida de segurança pertence a

este ou àquele nível. .De modo geral, a progressão através

dos níveis de segurança se faz dos mais prováveis e menos

graves para os menos prováveis e mais graves.

O princípio de três níveis de segurança tem

caráter qualitativo. Atualmente se agrupa, por estimativas

probabilisticas, os eventos e acidentes que recaem em um ou

outro dos níveis de segurança.

A verificação da correta aplicação dos ní.

veis de segurança, em todas as etapas do empreendimento, se

dá através do processo de licenciamento.



Esse processo tem a finalidade de garantir a

aplicaçíio dos objetivos de segurança. Sob esse regime regia

latório, o projeto e 03 condições de construção devem ser

coii.~itíera03S e avaliadas. Considera-se e avalia-sc: ocorrôr;

cias opcraciorís.iy c:o:a possibilidade úo liberações pequenas

e ip.oder;idas de recriação; noidtrstes básicos do projeto (ir.áxj.

mo acidentes crív«l). Essfis evento:; postulados permitem eŝ

tabelecer os requisitos de atuação para os sistemas de pro

teção e segurança da usine. As ocorrências operacionais que

poderam levar a pequena ou nenhuma liberação de radioativi

dade, incluem o desligamento de turbinas, perda de energia

de fontes externas à usine, perda parcial de água de a limei!

tação ou de fluxo cie refrigeração do núcleo do reator de r<;

tirada indevida de barras de controle. Aquelas que poderiam

liberar quantidades moderadas de radiação, incluem: falhas

parciais dos sistemas de rejeitos radioativos, vasamentos

de produtos de fissão gasosos no interior da contenção, ou

falhas nos tubos dos geradores de vapor. Os acidentes bási.

cos de projeto abrangem eventos no recorreyamento de combus

tível, acidentes de perda da refrigeração, rompimento em tu

bulações de vapor, acidentes de ejeçõo ou queda de barras

de controle e todos os fenômenos naturais como, tnrremoton,

grandes tempestades, enchentes, etc. São os assim chamados

"máximos acidentes críveis", levados em consideração no pro

jcto dos sistemas de segurança.

Os cálculos das conseqüências desses eventos,
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i-';."!í<o os rr-eno.; prováveis, mostram que os níveis de radiação

est.abe íecidoo nas nonr.as de localização neio sorão excedidos.

A luxão para isr-o é que todos esses nvcjn tos c acidentes es

tão previstos no projeto de instoleçíío, incluindo, portanto,

ÜE K.istci::ü:; (3c segurnn-rr. apropriados pura sen controle. E.̂ ŝ í

siefx-rncis nüo coiiiiecidos corno "si:;te!nnE üe c-̂ ngenhtiria de sr'

çurcir,f;a" ou "fii steuia:.- técnicos do sô íiir hnc;r-" e cc.rttôm o si??.

teir.s; de rcíír.iomento de emergência do íuicleo, sistGLias de

borrifamento (opray) àa contençõo, sistrrnG? de filtragem e

controle atmosférico.

Os requÍ55Ítos básicos de projeto e os siste

mtis de engenharia de segurança oferecem, assim, uma sério

de dispositivos de segurança superpostos e barreiras fíx;j_

car: múltipla.? entre a radiação e o meio eimbiente. Essas bar.

reiras são as seguintes:

- o encairinbomento das pastilhas ds combustível em tu.

bos de zircalloy (l9 barreira)

- o vaso do reator e o sistema de refrigerado princi-

pal (2a barreira)

- a contenção (3^ barreira).

Contudo, há que conniderar, ainda, que o

quadro dos acidentea básicos de projeto nõo incluiu a totg_

lidade dos eventos concebiveis c-. fisicamente possíveis. Na

faixa de muito baixa probabilidade há, ainda, seqüências

de acidentes possíveis que poderiam, caso ocorressem, oca
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sionar liberação de radiação para o meio ambiente, maior

que as máximas permissíveis em normas. Tais acidentes po

dem envolver combinações de falhas, cada uma das quais,com

probabilidade baixíssima de ocorrência. Um caso extremo se.

ria a hipótese de um acidente e do não funcionamento de to

dos os sistemas de segurança previstos para minimizar suas

conseqüências.

A determinação dos critérios básicos de pro.

jeto tem sido, assim, grandemente apoiada no bom senso de

julgamento. Ha, entretanto, face ao número de reatores-ano

em operação já acumulados, uma boa base para a formação des.

se julgamento, além de experiência com equipamentos simila.

res em outras áreas da tecnologia industrial.

O processo regulatório e de licenciamento

faz uso dessa experiência para a estimativa da probabilida,

de de acidentes significativos, com vistas à determinação

de sua inclusão no escopo básico do projeto ou, alternati

vãmente, para ser julgado como um risco aceitável, face a

sua muito remota possibilidade de ocorrência. Adicionalmen

te, a proteção ao homem, em caso dos acidentes mais graves,

é complementada pela remoção do pessoal das regiões próxi.

mas da usina.

Pode-se, com certeza, afirmar que todas as

ocorrências anormais nas centrais em operação, incluindo o

acidente de TMI, não desacreditam o princípio da defesa em
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profundidade. Muitas têm sido as lições tiradas desses everi

tos, no que concerne à segurança nuclear, com a publicação

de grande número de relatórios com análises técnicas dessas

ocorrências e a conseqüente introdução de novos regulamen

tos e modificações nos já existentes sistemas de segurança

das centrais nucleares.

A preocupação com a segurança é constante e,

apesar de se considerar que as centrais em operação englç>

bam níveis adequados de segurança, a pesquisa nesse campo

não cessa e vem sendo desenvolvida em vários países, com cp_

laboração e troca de informações internacionais, de modo a

definir, cada vez com maior precisão, as margens de seguran.

ça que vêm sendo utilizadas.

Nesse sentido, a avaliação da ocorrência de

acidentes muito mais severos que o acidente básico de proje,

to é efetuada. As probabilidades de ocorrência desses aci.

dentes severos, juntamente com as correspondentes conseqüên,

cias, são utilizadas para estabelecer objetivos quantitati

vos de segurança. Presentemente, as metas de segurança es.

tão no processo de serem revisadas. Essas avaliações proba_

bilísticas não fazem parte da sistemática de licenciamento

praticada atualmente no mundo, sendo seu emprego, apenas de

caráter complementar.
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b) PROCESSO DE LICENCIAMENTO

Com o objetivo de assegurar que a filosofia de seguran

ça descrita no item anterior é observada no projeto e operação

de usinas nucleares, um rigoroso processo de licenciamento é

empregado. Este processo é constituido pelas seguintes etapas:

- Aprovação do local;

- Licenças de construção;

- Autorização de operação.

As atividades constantes nesssas etapas do processo pe-

dem ser divididas em duas grandes áreas:

- Avaliação de segurança;

- Garantia de qualidade.

A Avaliação de Segurança se constitui na revisão dos R£

latórios de Análise de Segurança apresentados pela concessio

nária, com o fim de verificar a adequação do projeto com a cen

trai de referência, com os critérios de segurança, com os códjL

gos e normas em vigor e com o estado da arte naquele momento.

A área de Garantia da Qualidade compreende as ativid£

des de verificação através de auditorias e inspeções do atendi,

mento ãs exigências dos critérios de qualidade estabelecidos em

norma, a fim de assegurar o cumprimento não somente do Progra

ma de Garantia de Qualidade da Concessionária como também dos

Códigos e Normas, no projeto, na construção e na operação da

central.
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1) Avaliação da Segurança

Para o licenciamento da Central a concessionária d£

ve apresentar ã CNEN um Relatório de Análise de Segurança

contendo uma descrição da usina, compreendendo as seguintes

áreas:

- introdução e Descrição Geral da Instalação;

- Características do Local;

- Projeto de Estruturas, Componentes, Equipamentos e

Sistemas;

- Reator (Projeto Nuclear e Termo-Hidráulico);

- Sistemas de Resfriamento do Reator e Sistemas Asso

ciados;

- Sistemas Técnicos de Segurança;

- Instrumentação e Controle;

- Sistemas Elétricos;

- Sistemas Auxiliares;

- Sistemas de Vapor e Conversão de Energia;

- Gestão de Resíduos Radioativos;

- Proteção Contra as Radiações;

- Condução de Operações;

- Ensaios e Operações de Partida;

- Análise de Acidentes Postulados;

- Especificações Técnicas;

- Garantia de Qualidade.

Praticamente,as áreas envolvidas e acima descritas com

preendem entre outros os campos da engenharia, física e químjL



ca. Em conseqüência^a avaliação do Relatório de Análise de

Segurança c uma atividade multidisciplinar.

A avaliação de segurança engloba as seguintes ativi

dades:

- comparação com a central de Referência;

- atendimento ãs normas e regulamentos aplicai

veis;

- cálculos e revisão independente;

- observação da experiência mundial.

A evolução da infra-estrutura científica e tecnoló

gica do País, faz com que a prevalência em uma das ativida

des se altere com o tempo. No Brasil a ênfase inicial foi

dada ã comparação cora a Central de Referência. Esta ênfase

ve;n sendo modificada ã medida que o sistema normativo do País

vá sendo complementado e se adquira competência em proces

sos de simulação através de códigos de computador.

l.a) - Central de Referência

A tendência de padronização de centrais nuclea

res facilita o licenciamento, simplificando o processo.Levan

do-se em conta esse aspecto a CNEN decidiu adotar a Central

de Referência, por meio da Resolução CNEN-02/76 a qual diz:

"propor a adoção de uma central com a.q seguintes caracter?s

ticas:"

• estar localizada no País do principal fornecedor;

. estar licenciada ou em fase de licenciamento no Pnís

de origem;



(Neste caso o conceito da Central deverá já ter sido

aprovado)

. entrar em operação com antecipação suficiente para

permitir o aproveitamento da experiência nos testes

pré-operacionais, de partida e de elevação de potên

cia.

O requerente deverá justificar a adoção da

central escolhida como referência e identificar as diferen-

ças quanto â potência e características de projeto, analisan

do suas implicações na segurança nuclear.

Deverão ser especificados e anexados aos r£

querimentos de licença os critérios, códigos e normas nos _i

diomas português ou inglês a serem obedecidos nas distintas

partes do projeto.

O requerente deverá fornecer à CNEN todas

as informações técnicas necessárias para justificar a segu

rança do projeto."

A utilização da central de referência tem

as seguintes vantagens:

. Dá acesso a dados comparativos que são necessários

aos outros três processos aplicados;

• Compensa (via transferência de tecnologia) a falta

de experiência dos técnicos brasileiros em algumas

áreas de tecnologia de ponta. A utilização da cen



trai de referência deve ser considerada apenas como

um estágio no processo global.

l.b) - Normas e Regulamentos

O estabelecimento de normas e padrões é

um dos últimos passos no desenvolvimento tecnológico.

No entanto, sua importância como ins

trumento disciplinar do processo de licenciamento as faze.ra-n.as

indispensáveis desde c início do projeto, quando as condi_

ções de segurança devem ser garantidas.

A autoridade licenciadora deve ter a

sua disposição as normas, códigos e regulamentos aplicáveis

e em uso nos países industrializados, de modo a permitir a

verificação da sua obediência na construção e operação da

instalação.

Compete ã CNEN a expedição de regula

mentos técnicos e normas de segurança e proteção para a á

reá nuclear.

A hierarquia estabelecida no Brasil

nio difere da de outros países. As normas da CNEN têm prece

dência sobre todas as demais, seguidas das normas da Agência

Internacional de Energia Atômica e daquelas do país de onde

provém o projeto da instalação.

As normas da CNEN, ditas normas nuclea

res, são de caráter mandatório, de aplicação em todo o ter
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ritório nacional, e têm por objetivo primordial garantir a

segurança dos trabalhadores e do público em geral e de pre

servar a qualidade do meio-ambiente, em todas as atividades

envolvendo radiações ionizantes.

Cumpre ressaltar, ainda, que embora revesti.

das de caráter obrigatório, não requerendo necessariamente a

participação de outras organizações em sua elaboração, as nor

da CNEN, habitualmente, são elaboradas por Comissões de Es tu

dos integradas por representantes de entidades nacionais iri

teressadas ou envolvidas em seu campo de aplicação, a fim de

representar a fiel expressão do interesse nacional.

As normas são baixadas pela CNEN inicialmsn

te em caráter experimental. Até dois anos após sua entrada

em vigor, essas normas podem ser revistas a fim de incorpo

rar sugestões ou emendas consagradas pela prática e ganhar a

condição de Normas Nucleares.

Para se ter uma idéia da dimensão da tarefa

de normalização na área nuclear, basta atender que existem

publicadas no mu.-do cerca de 4.000 normas nucleares, existir^

do outras tantas de áreas convencionais aplicáveis no dom£

nio nuclear.

O intercâmbio de informações com organiza^

ções de normalização internacionais, prestigiadas pelos pa£

ses desenvolvidos e em desenvolvimento, permite o acesso às

mais avançadas do mundo. O intercâmbio auxilia sobremodo a
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elaboração continua e ininterrupta de normas pela CNEN, aten

ta aos interesses nacionais.

Na hipótese de exigüidade de tempo há

bil para a preparação de determinada norma que se torne ne

cessaria, a CNEN analisa caso a caso e pode autorizar a titu

Io provisório, o uso da correspondente norma internacional

ou da de países tecnicamente desenvolvidos.

A fim de suportar o processo de licen

ciamento das centrais nucleares, a CNEN elaborou as seguin

tes normas:

- Escolha de Locais para Instalação de Reatores de Po

tência-1969

- Licenciamento de Reatores Nucleares de Potência -

1972 (substituída pela DNE-19)

-. Proteção Radiológica - 1973

- Licenciamento de Operadores de Reatores Nucleares -

1979 (DNE-4)

- Qualificação de'órgãos de Supervisão Técnica Indepen

dente - 1981 (DNE-12)

- Proteção Física de Unidades Operacionais da Área Nu

clear - 1981 (DNE-13)

- Controle de Material Nuclear, Equipamento Especifica

do e Material Especificado - 1982 (DNE-16)

- Garantia da Qualidade para Usinas Nucleoeletrícas -

1984 (DNE-20)
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- Conservação Preventiva em Usinas Nucleocletricas -

1985 (DNE-73)

ENCONTRAM-SE EM FASE DE APROVAÇÃO:

- Localização âe Usinas Nucleoelétricas (revisão)

- Qualificação de Programas de Cálculos para a Análise

de Acidentes de Perda de Refrigerante em Reatores à

Ãgua Pressurizada.

- Aceitação de Sistemas de Resfriamento de Emergência

do Núcleo de Reatores ã Água Leve.

- Qualificação de órgãos de Supervisão Técnica Indepen

dente em Instalações Nucleares (revisão da Norma Ex

perimental).

- Supervisão Técnica Independente em Atividades de Ga

rantia da Qualidade em Usinas Nucleoelétricas (revi

são da Norma Experimental).

l.c) - Métodos de Cálculos e Revisão Indepen

dente

No processo de licenciamento é indispensá^

vel o recursos a métodos independentes de cálculo, os quais

permitem, por meio de simulações cm computador, a análise

das condições normais de operação da central bem como das sî

tuações de acidentes.

É necessária a integração de três tipos de

recursos para uma efetiva utilização dos códigos para simul£

ção em computador:



5.21

- um grupo de técnicos coa bons conhecimen

tos na área a ser estudada e aptos a selecionar os códigos

mais apropriados para os fins era vista e também para desen

volver novos códigos, ajustados às necessidades brasileiras;

- um grupo de técnicos com conhecimento de

cálculo e processamento de dados, aptos a operar os códigos

selecionados c ajudar os especialistas do grupo anterior;

- a capacidade de processamento que consis

te de te de equipamentos eficientes e disponibilidade de pe

riféricos adequados para boa eficiência do cálculo.

Essa capacidade de avaliação independente ba

seia-se em uma biblioteca de mais de cem códigos computacio

nais, grande parte dos quais obtida no mercado mundial e a

daptados às condições do Pais. Boa parcela já foi desenvql

vida pelo pessoal da CNEN, ou por pessoal dos institutos e

universidades sob o patrocínio da CNEN.

l.d) - Observação da Experiência Mundial

A equipe da CNEN mantem-se informada sobre

os últimos desenvolvimentos de energia nuclear no mundo. Is

to inclue não somente a familiaridade com as publicações tc£

nicas bem como a participação em conferências e em equipes

da AIEA que avaliam incidentes operacionais no âmbito mun

dial. São mantidos também acordos de troca de informações

técnicas com organismos rcgulatórios de outros países como é

o caso de EUA, Alemanha e Espanha.
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Os eventos anormais ocorridos em centrais

nucleares, são estudados e, se for pertinente, requisitos de

segurança adicionais são exigitlos pela CKEN. São exemplos: a

adoção de recoraendações após o acidente de TKI e a exiqência

do modificações nos geradores de vapor apôs o incidente de

Ringhals.

Dessa forma inccrpora-se às centrais brac£

leiras a evolução da tecnologia no mundo colhida da experiên

cia operacional acuiaulada nos outros países.

2) - Garantia da Qualidade

Um dos requisitos para a concessão das lî

cenças de construção e operação é a aprovação dos programas

de Garantia da Qualidade, com relação aos sistemas e equipa

raentos relacionados com a segurança.

Foram utilizadas duas filosofias básicas:

- filosofia relacionada com o sistema; *

- filosofia relacionada com o objeto.

De acordo com a primeira, as organizações

envolvidas no projeto, fabricação, montagem e operação das

centrais nucleares e seus sistemas devem ter seus programas

de garantia de qualidade revistos e aprovados. Um sistema de

auditoria e inspeções, realizados pela CNEN, garante a apli

cação adequada desses programas.

A filosofia relacionada com o objetivo im

plica em um sistema abrangente do inspeções independentes, a
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centuanJo os aspectos de controle ds qualidade.

. - > - - • • "

A revirão de Garantia cie Qualidade é ^

ta pole; CNEIí de acordo coni as nomas aprovadas. Há ainda uwa

or<.;í;r;iii:c5o de supervisão técnico j.iitiepenrJcnfce, o Inst i tuto

Br.!̂  i 3;>iro de Qui.lid.adc Nuclear, como meio dií otimizar o s is

teica e a filocofia relacionada caw o objeto por meio de in;?

peçõe-s de controles cie «jualidade.

5.3 ORGANIZAÇÃO

As atividades desenvolvidas pela CNEN na área de segu

r^nça nuclear estão subordinadas a Diretoria Executiva I.

Essa diretoria conta em sua estrutura com:

- o Departamento de Reatores;

- o Departamento de Instalações Nucleares; e

- o Departamento de Normas e Especificações.

Esses departamentos, estão voltados exclusivamente às

atividades da área de segurança.

A Diretoria Kxecutiva I ainda conta com o suporte õo

Instituto de Radioproteção e Dosinielria para as atividades

de Monitoração Pessoal e Ambiental.
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5.4 O LICENCIAMENTO DE CENTRAIS NUCLEARES NO BRASIL

a. ANÁLISE DE SEGURANÇA

O Licenciamento de Usinas Nucleares no Brasil

obedecia inicialmente à "Licenciamento de Reatores Nucleares

de Potência" (Resolução CNEN-0 6/72), modificada posteriormen

te pela Norma "Licenciamento de Instalações Nucleares" (Re

solução CNEN-11/84), segundo o qual a concessionária que

irá operar a usina nucleoelétrica deve requerer ao órgão Li

cenciador (CNEN), licença para construção e autorização para

operação, conforme se descreve a seguir.

0 processo se inicia quando da Aprovação do

Local, que requer a avaliação das condições geográficas,

geológicas, hidrográficas e meteorológicas do local, com o

fim de determinar o impacto de condições ambientais adversas

na usina, bem como o impacto da operação desta no meio am

biente e na população, com base na Norma "Escolha de Locais

para Instalação de Reatores de Potência" - 1969.

Seguem-se as Licenças de Construção emitidas

após a avaliação de um Relatório Preliminar de Segurança

apresentado à .CNEN pelo requerente.

De modo geral as atividades de licenciamento

incluem:

- avaliação de segurança e inspeções durante

construção, fase pré-operacionai e operacio

nal das centrais nucleares;
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- acompanhamento da implementação dos progra

mas de garantia de qualidade durance a

construção e operação;

- inspeção da fabricação de componentes;

- licenciamento dos operadores de reator;

- desenvolvimento de estudos para avaliação

de acidentes nucleares e probabilidade de

riscos.

Para isso a equipe da CNEN, assim procede:

- analisa as informações geográficas, demográ

ficas, geológicas e meteorológicas para a

aprovação do local;

- avalia a segurança das instalações pela aná

lise e revisão dos projetos, incluindo uma

revisão detalhada do comportamento em opera

ção normal, e, em casos de acidentes, dos

sistemas e equipamentos relacionados com

essa segurança. Esta análise permite a con

cessão da licença de construção por vezes

com condicionantes;
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acompanha e inspeciona a construção, veri

ficando a conformidade das atividades de

campo com o projeto analisado e as condi

cionantes impostas;

avalia a aprova os Programas de Garantia de

Qualidade das Organizações envolvidas no

projeto, construção e operação das centrais;

realiza auditorias para verificar a adequa

da aplicação dos Programas de Garantia de

Qualidade aprovados;

realiza inspeções a fim de verificar os pro

cessos usados na construção e a correta reai

lização dos testes previstos no projeto;

acompanha a fase de comissionamento e dos

testes pré-operacionais e de partida, ana

Usando os resultados, com vistas à concej

são da licença de operação;

realiza exames teóricos e práticos de ope

radores de centrais nucleoeletricas para

licenciar operadores;
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- fiscaliza a operação das centrais, anali.

sando as alterações técnicas introduzidas;

- analisa, acompanha e fiscaliza todas as fa

ses de descomissionamento;

- estabelece um sistema de medidas de níveis

de radiação nas regiões em torno do local

das instalações, objetivando a coleta de da

dos pré e pós-operacionais para comparações

futuras.

Para a realização dessas tarefas a equipe do

Departamento de Reatores é hoje composta por 68 técnicos de

níveis superior, distribuídos em uma estrutura matricial

com grupos técnicos que atendem as solicitações dos

coordenadores de missões.

Ev agosto de 1985, foi realizada pela AIEA

uma missão de Avaliação de Segurança Operacional da Central

Angral, por solicitação da CKEN, (OSART - Operacional Safety

Review Team). 0 grupo de assessores composto por 12 técnicos

com experiência internacional concluiu pelas boas condições

de segurança de Angra I, inclusive na área de planejamento de

emergência, fazendo algumas recomendações para aperfeiçoar

ainda mais os aspectos operacionais da Usina.
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A seguir são mostradas as principais etapas

do licenciamento de Angra 1, Angra 2/3, as atividades de

fiscalização e auditorias realizadas e os recursos humanos

empregados, juntamente com seu treinamento e capacitação

técnica.

b. ANGRA 1

1) ATIVIDADES DE LICENClAMENTO LIGADAS A ANGRA 1

a) Na análise do Relatório Preliminar de Análise

de Segurança-RPAS, foram feitas perguntas adjL

cionais respondidas por relatórios complementa

res, (1972-1976).

b) Na análise de Relatório Final de Análise de Se

gurança-RFAS foram emitidas oito séries de per

guntas totalizando 415, respondidas em 25 aden

dos a este Relatório (1977-1984).

c) Requisitos adicionais de licenciamento (fora do

RFAS)

- Implementação das recomendações do Acidente

de TMI-2

- Implementação das recomendações; de Proteção

contra incêndio
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- Modificações dos Geradores de Vapor em 1982-

1933.

- Análise do núcleo modificado (Após queda do

elemento combustível)

- Acompanhamento dos testes integrados (1981 -

1984)

- Análise da nova unidade de tratamento de re

jeitos sõlidoá.

d) Inspeções e auditorias durante a montagem, dos

testes pré-operacionais e integrados até 100%

Potência.

2) ANGRA I - CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS

22-ABRIL-1970 - Parecer do DR sobre Declaração de

Utilidade Pública para fins de de

sapropriação do sitio de Itaorna

(Angra).

ABRIL - 1972 - Início da construção
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MAIO - 1973 - Autorização da CNEN para execução

da camada de concreto de regular^

zação dos Edifícios do Reator e de

Segurança.

AGOSTO - 1973 - Autorização das fundações dos Edi

fícios do Reator e de Segurança.

MAIO - 1974 - Autorização da licença de constru

cão (Relatório de Avaliação de Se

gurança-Rel. DR-44,).

ABRIL - 1977 - Apresentação do RFAS (Relatório FjL

nal de Análise de Segurança â CNEN't.

JAN/SET- 1981 T Licenciados 28 (EngÇs e Técnicos)

. Operadores do Reator da CfJAAA-1.

11-SET - 1981 - Autorização Provisória para Opera

ção-APO/Rl da CNAAA-1. Resolução

CNEN-10/81 - Relatório DR n9 103/81.

ODS.: Esta Licença vem sendo reno

vada anualmente até a emir;

são da Lie. Permanente.
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19-SET - 1981 - Carregamento do Núcleo.

12-MARÇO-1982 - Reator crítico.

02-ABRIL-1982 - Primeira sincronização a 6% Potên

cia.

19-JUNHO-1982 - Final dos testes de 30% Potência.

SET -1983 - Modificações dos Geradores de Vapor

(tipo D2/D3).

NOV -1983 - Autorização para continuar teste

acima de 30 % Potência

28-FEV - 1984 - Unidade atingiu 300% Potência em

teste.

21-NOV - 1984 - Conclusão dos testes de aceitação

(lOOh a 100% Potência).

26-DEZ - 1984 - Concessão da Licença Provisória pa

ra Operação Comercial.
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0 7-MARÇO-1985 - Recebimento na CNEN do Relatório

Final do Comissionamento de Angra

I. Este documento está em análise

na CNEN e será a base para a Auto

rização de Operação Permanente AOP

da CNAAA-1.

3) ANGRA II - CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS

APROVAÇÃO DE LOCAL E AUTORIZAÇÃO PARA FUNDAÇÕES

1976 - CNEN aprova local com condicionantes e li

beração do inicio dos trabalhos de estaquea

mento, com condicionantes para concretar a

laje de coroamento das estacas.

- Furnas encaminha a CNEN Relatório Prelimi.

nar de Análise de Segurança (RPAS) da

CNAAA-2/3.

1979 - Com base em estudo próprio e com apoio de

junta técnica a CNEN exige redimensionamen

to das fundações da CNAAA-2 como requisito

para autorizar a construção da laje de co

roamento das estacas.
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LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS CIVIS

1977 - CNEN recebe do requerente conjunto de infor_

inações sobre o projsto CNAAA—2/3, composto

de 70 volumes.

1981 - NUCON requer da CNEN, Licença de Construção

para o projeto CNAÀA-2.

- CNEN emite Licença de Construção da CNAAA,

LC-RP. 02, (Anexo 1 Relatório DR n9 110/81),

contendo 77 condicionantes separadas em 5

grupos.

- Tem início concretagem de estruturas civis

dos diversos prédios da usina. A partir de

1981 - A CNEN faz acompanhamento de controle

das condicionantes constantes da LC-RP-

02, (VER ANEXO 2) com ênfase para àque

Ias do grupo 1 (construção civil), com

relação ao que já ocorreram as seguin

tes liberações:

14.09.81: Concretagem da lajo Coroamento das

estacas do Prédio do Reator da

CNAAA-Unidade II.
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26.02.82: Liberação para concretagem das áreas IA,

IB e 1C da Laje de Embasamento do Edifí_

cio Auxiliar do Reator (UKA) de A2.

30.04.82: Liberação de concretagem das estruturas

ãa Parte UJB do Edifício do Reator da

CNAAA - Unidade II.

17.05.82: Concretagem do restante da j.aje do Emba

samento do Edifício Auxiliar do Reator

da CNAAA-Unidade II.

31.05.82: Fundações do Prédio de Controle (UNA).

30.07.82: Concretagem dos Elementos Estruturais da

Parte UJE do Edifício do Reator da CNAAA-

Unidade II.

30.07.82: Concretagem dos Blocos de Coroamento e

Vigas de Fundação da Estrutura da Eclusa

de Equipamentos e do Pórtico (ÜJE) da

CNAAA-Unidade II.

30.07.82: Concretagem da laje de coroamento das Ej;

taças do Edifício de Controle (UBA) do

Reator da CNAAA Unidade II.
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10.08.82: Execução do Projeto da Estrutu:-."i do Pr£

dio de Controle (UBA) do Reator da CNAAA-

Unidade II.

08.10.82: Montagem da Contenção Metálica da CNAAA-

Unidade II.

08.02.83: Concretagem das Fundações e Estrutura

das Galerias (1 a 4 ULZ) entre o Edifí

cio do Reator (UJB/UJA) e o edifício do

sistema de água de alimentação de emer

gência (ULB).

16.03.83: Execução do Projeto das Fundações da Es;

trntura de Tomada d'água de Refrigeração

(UPC+1 e 2URB) da CNAAA-Unidade II.

26.12.83: Estruturas Int. do Prédio do Reator(ÜJA).

08.02.84: Concretagem das Galerias de Tubulações

do Edifício de Emergência para o porte

UJB - Edifício do Reator.

08.05.84: Concretagem da Galeria de Ãgua de

ço (PAB)
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08.06.84: Concretagem da Galeria de Tomada D'agua

(PEB).

18.06.84: Concretagem da Galeria de Água de

geração do Secundário.

15.04.85: UPZ

26.06.85: Execução do Projeto das Estruturas do

Prédio dos Geradores de Emergência e

Água Gelada (UBP).

26.02.86. Concretagem das estruturas do prédio do

sistema de Désmineralizacao de Água.

26.07.86: Iniciada concretagem da ponte de cabos

que conecta Edifício do Reator e Edifi

cio de Controle.

04.07.86: Inicio de concretagem das galerias de

água PEB-área B3.

Desde

1978 - A CNEN executa trabalhos de revisão de

segurança do projeto CNAAA-2/3, mantendo
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constante contato com fabricante, projetista e

requerente, principalmente através de reuniões e

envio de perguntas formais e respeito de assuntos

relacionados com a segurança. Até o presente já

foram feitas 182 perguntas, sendo que das 156 já

respondidas apenas 99 foram consideradas satisfa

tórias.

ASSESSORIA TÉCNICA

- Eletrowat - firma de co. jltoria Suiça para es

tudos de engenharia civil (fundações)

- Junta de especialistas totalmente independente,

referente e análise sísmica de fundações rea^i

zada era Tokio em fevereiro de 1979.

4) ANGRA III

A CNEN já está em fase final dos estudos de

avaliação de local, (Ponta Grande), não havendo impedimento

técnico que afete a segurança, para a respectiva aprovação.
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C) GARANTIA DE QUALIDADE

A avaliação dos programas de Garantia de Qua

lidade é feita para garantir que todas as organizações envoi

vidas, da fase de projeto ao descomissionamento de uma usina

nuclear, possua uma organização de Garantia de Qualidade de

acordo com o Código de Prática em Garantia de Qualidade para

Usinas Nucleares da AIEA, considerado mandatório no Brasil

pela Resolução CNEN-03/77, substituído posteriormente pela

Norma "Garantia de Qualidade para Usinas Nucleoeletricas" -

Resolução CNEN-10/84.

A avaliação de segurança e a avaliação dos pro

gramas de Garantia de Qualidade compreendem um programa in

tensivo de inspeções e auditorias, com o objetivo de assegu

rar que a construção de usina está se processando de confor

midade com os critérios de projeto, com as normas e especif^

cações técnicas, bem como com os procedimentos constantes do

Relatório de Análise de Segurança.
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d) AUDITORIAS E INSPEÇÕES

ANO 1979

ÁREA

AREA

AREA

AREA

DE

DE

DE

DE

DIVERSOS

MECÂNICA

ANGRA-1

14

ELET/ELETRÕNICA 7

CONSTR.CIVIL 4

PROT.C/INCÊNDIO 1

3

ANGRA-2

—

—

5

-

Totais parciais 29

Total geral 34

ANO 1980

ANGRA-1

AREA DE MECANICA

AREA DE ELET/ELETRÔNICA

AREA DE CONSTR.CIVIL

AREA DE PROT.RADIOLÕGICA

AREA DE PROT./C/INCÊNDIO

AREA DE OPERAÇAO

DIVERSOS _

ANO 1981

7

7

5

1

2

-

15

37

50

ANGRA-2/3

-

-

4

1

-

-

1_

6

NPP-4 REAT.PESQ.

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA 2

AREA DE ELET/ELETRÕNICA 7

AREA DE CONSTR.CIVIL 2

AREA DE PROT.RADIOLÕGICA 10

AREA DE OPERAÇAO 6

AREA DÍC PROT.C/INCÊNDIO 3

DIVERSOS 9_

Totais parciais 39

Total geral 54

ANGRA-2/3 NPP-4 REAT.PESQ.
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ANO 1982

ANGRA-1

ÃREA DE MECÂNICA 3

AREA DE ELET/ELETRONICA 3

AREA DE CONSTR.CIVIL

AREA DE PROT.RADIOLOGICA 11

ANGRA-2/3

5

20

NPP-4

2

REAT.PESQ.

AREA DE OPERAÇÃO

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO

DIVERSOS

Total qeral ...........

ANO 1983

6

3

5

31

63

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA

AREA DE ELET./ELETRÔNICA

AREA DE CONSTR.CIVIL

AREA DE PROT.RADIOLÕGICA

AREA DE OPERAÇÃO

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO

DIVERSOS

ANO 1984

2

1

-

22

-

2

7

34

51

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA

AREA DE ELET/ELETRONICA

AREA DE CONSTR.CIVIL

AREA DE PROT.RADIOLÓGICA

AREA DE OPERAÇAO

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO

DIVERSOS

2

1

-

11

2

1

1

19

28

-
-

2

27

ANGRA-2/3

5

-

3

—

-

-

5_

13

ANGRA-2/3

2

2

2

«

-

1

1

8

-

-

_

2

NPP-4

1

-

-

—

-

-

1

NPP-4

-

-

-
-

-

-
_

0

3
-
_

3

REAT.PESQ

-

-

-

-

3

-

3

REAT.PESQ

-

-

-

-

1

-

1
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ANO 1985

AREA

AREA

AREA

AREA

AREA

AREA

AREA

AREA

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

ANGRA-1

MECÂNICA

ELET/ELETRONICA ,

CONSTR.CIVIL

PROT.RADIOLÕGICA

OPERAÇÃO

PROT.C/INCENDIO

EMERGÊNCIA

COMBUSTÍVEL

DIVERSOS

ANO 1

AREA

AREA

AREA

AREA

AREA

AREA

AREA

AREA

- -y

I98Í

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

> (até julho)

1

-

-

5

1

2

1

5

1

16

16

ANGRA-1

MECÂNICA

ELET/ELETRONICA

CONSTR.CIVIL

PROT.RADIOLÕGICA

OPERAÇÃO

PROT.C/INCENDIO

COMBUSTÍVEL

GARANTIA/QUALID.

Tota]
— c

L

1

7

-

3

4

1

5

2

23

24

ANGRA-2/3

—

-

-

—

-

-

-

-
_

0

ANGRA-2/3

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Observação: A fiscalização mantém na CNAAA inspetores resi-

dentes que acompanham constantemente a operação

de Angra 1 (2 inspetores) e a construção de Angra

2 (4 inspetores).
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5.5 - O LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES

Sáo denominadas instalações nucleares aquelas

que permitem a exploração do minério de urânio, sua concentra

ção, a produção de seus compostos, o enriquecimento do urâ-

nio, a fabricação dos elementos combustíveis, o reprocessameri

to do combustível queimado c a imobilização e disposição fi-

nal dos rejeitos.

O processo de licenciamento é similar aos das

centrais nucleares. Assim a CNEN procedeu ao licenciamento e

fiscalização da operação do Complexo Industrial de Poços de

Caldas (CIPC) , da Fábrica de Elementos Combustíveis e da

na de Demonstração de Enriquecimento de Urânio.
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a) COMPLEXO INDUSTRIAL DE POÇOS DE CALDAS (CIPC)

12.05.77 : Foi solicitada autorização para início dos traba

lhos de decapagem do Corpo E da mina do ClPC,ten

do sido encaminhado o Relatório de Análise de Se

gurança referente a esta etapa.

08.06.77 : Foi emitida pela CNEN, uma autorização parcial,

pelo prazo de 4 meses ••" para as seis pri

meiras fases do projeto básico - Corpo E -150 KT.

(Autorização 01/77.

09.11.77 : Foram encaminhados ã CNEN o "Programa de Sonda

gem do Controle de Lavra", e o "Programa de Con

trole Geolôgico"e o 19 Relatório de Atividade do

CIPC.

20.11.78 : Foi solicitado ã CNEN autorização para dar indL

cio às obras civis da Usina de Tratamento, me

diante apresentação de documentação pertinente.

18.12.78 : Foram enviadas informações complementares sobre

a Usina de Tratamento.

20.02.81 : Foi enviado ã CNEN o "Programa de Extração de MjL

nério".

29.05.81 : Foram enviadas informações e dados técnicos rela

tivos à bacia e ã barragem de rejeitos do CIPC.

23.06.81 : Foi encaminhado ã CNEN o "Programa de Proteção

Radiológica do CIPC".

14.07.81: Foram encaminhados documentos relativos ao proje

to da barragem de rejeitos do CIPC.
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10.11.81: Foi solicitada, pela NUCLEBRÂS, a dispensa de pres

tação de garantia financeira, destinada a cobrir

a responsabilidade por indenizações de correntes

de danos nucleares, baseado no § 59, do art. 13 da

Lei 6.453, de 17.10.1977.

13.11.81: Foi concedida Autorização para Operação Inicial(AOI)

para o CIPC (Resolução-CNEN-15/81), com condicionem

tes. A validade desta autorização era até 30.4.1982,

23.11.81: Foram encaminhados documentos referentes ao "AS

Built" da Barragem de rejeitos do CIPC.

11.01.82: Incêndio na Ãrea 140 - Extração e Reextração, nas

células de reextração de molibdênio, ocasionando

destruição total do revestimento de duas célula3 e

parcial de uma. A provável causa do acidente foi

um curto circuito na fiação elétrica da ferramenta

usada na manutenção da célula.

01.07.82: Foram prorrogados pela Resolução-CNEN.-06/82 os pra-

zos estipulados na Resolução-CNEN-15/81, como se -

gue:

- Condicionantes - até 31.10.1982

- Validade da AOI - até 30.11.1982

•08.12.82: Foram prorrogados através da correspondência CNEN-

C-N? 139/82 os prazos estipulados na Resolução CNEN-

06/82.

- Condicionantes - até 28.02.1982

- Validade de AOI - até 31.03.1983

28.02.83: Foram enviadas â CNEN as seguintes publicações:
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- Análise de Acidentes de Interesse Radiológico do

CIPC.

-' Plano de Emergência do CIPC.

- Proteção Radiolõgica Ocupacional. Áreas destina- .

das ã descontaminaçao.

- Barragem e Gerência de Rejeitos. Monitorização de

Efluentes.

17.03.83: Foram encaminhados ã CNEN documentos relativos at

- Prevenção e combate a incêndio

- Condução Médica nos acidentes que envolvem incor

porações de Urânio.

18,04.83: Foi proposta, ã NUCJEBRÃS, através da correspondên-

cia CNEN-C-N9 16/83, uma reunião para resolver os

problemas das condicionantes da AOI, uma vez que es_

ta autorização já estava vencida e que o CIPC já

estava operando regularmente, tendo sido considera

da ultrapassada a fase de operação inicial.

06.07.84: Foi enviada â NUCLEBRÂS, através da correspondência

CNEN-DIN-DIR-NO-1669/84, a relação das exigências

relativas ao CIPC, incluindo os condicionantes da

AOI ainda pendentes.

25.02.85: Foi solicitado a NUÇLEBRÃS, através da correspondên

cia CNEN-DIN-DIR-278/85, o encaminhamento de um re-

latório de análise de segurança referente â adição

de cal nos efluentes, incluindo os motivos, os obje

tivos e as possíveis conseqüências no ambiente.
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b. FABRICA DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS DA KÜCLEBRÃS (FEC)

11.01.78: A NUCLEBRÃS, Empresas Nucleares Brasileiras S.A.,

(referida neste Relatório como NÜCLEBRAS O U RE

QUERENTE), requereu à Comissão Nacional de Ener

gia Nuclear (CNEN) a Aprovação do Local para o

Complexo Industrial de Resende (CIR) de uma Usî

na de Enriquecimento Isotôpico ÜDEI, uma Fãbri

ca de Elementos Combustíveis e uma Usina de Con

versão em UFg, anexando o "Relatório do Local",

relativo.

10.08.78: Aprovação do "Relatório do Local" com condicio

nantes na 468a. Sessão da Comissão Deliberate

va. • •

25.09.78: A NUCLEBRÃS solicitou a CNEN autorização para

dar início ãs obras civis da Fábrica de Elemen

tos Combustíveis (FEC) - Ia. Etapa.

04.05.79: Autorizada a execução das obras civis do

fício de utilidades, Edifício de Administração,

Controles dfi Entrada e Estacionamento, Com con

dicionantes, as obras da Torre de Refrigeração,

Estocagem do UF, e Edifício da Produção, confoir

me decisão adotada pela Comissão Deliberativa

em sua 476a. Sessão.

19.06.79: A NÜCLEBRAS encaminhou documentação referente

ao Edifício de Produção da Ia. Etapa da FãbrjL

ca de Elementos Combustíveis (FEC) e solicitou

licença para as obras civis correspondentes.
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31.07.79: Autorizada a execução das obras civis do EdifjT

cio da Produção da Ia. Etapa da FEC pela CNEN.

22.10.79: A NÜCLEBRÃS encaminhou documentação referente

ã Torre de Refrigeração para geração de água

fria na Ia. Etapa da FEC e solicitou autoriza

ção para sua instalação, autorizada atra

vês de carta datada de 24.01.80, após uma anã

lise específica realizada pela CNEN conjuntamen

te com a Fundação Estadual do Meio Ambiente do

Estado do Rio de Janeiro (FEEMA).

17.06.80: A NÜCLEBRÃS encaminhou â CNEN o Relatório de

Análise de Segurança - RAS, correspondente ã Ia.

Etapa da r'EC, com a relação das informações e

dos capítulos ainda em fase de elaboração.

22.04.81: A NÜCLEBRÃS solicitou autorização para manipula

ção de 1.900 kg de pastilhas de V0~, contendo

1674,85kg de Urânio Empobrecido a fim de ateri

der âs fases de testes preliminares da Fábrica

de Elementos Combustíveis.

29.04.81: A NUCLEBRÃS encaminhou â CNEN a "Análise de

Criticalidade da Primeira Etapa de Transferên -

cia da FEC" e o "Programa de Proteção Radiológi^

ca para a FEC - Ia. Etapa".

02.06.81: A NUCLEBR/.S encaminhou ã CNEN a complementação
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do "Relatório de Análise de Segurança " para

avaliação»visando a concessão da Autorização

para Operação Inicial.

23.12.81: A NUCLEBRÂS encaminhou à CNEN o "Plano de Pro

teção Física, FEC - NUCLEBRÂS".

09.02.82: A NUCLEBRÂS encaminhou ã CNEN a Ia. Atualização

do RAS da FEC.

26.02.82: A NUCLEBRÂS encaminhou ã CNEN a Revisão 1 do "Re

latôrio de Análise de Criticalidade da FEC".

15.03.82: A NUCLEBRÂS encaminhou ã CNEN o "Plano de Salva-

guardas - FEC".

19.03.82: A NUCLEBRÂS encaminhou â CNEN a Revisão 2 do Re-

latório de Análise de Criticalidade da FEC".

19.03.82: A NUCLEBRÂS encaminhou â CNEN o "Relatório de

Configuração Ambiental Pré-Operacional do CIR".

22.03.82: A NUCLEBRÂS solicitou a concessão da "Autoriza-

ção para a Operação Inicial da FEC - Ia. Etapa".

13.04.82: A NUCLEBRÂS encaminhou â CNEN o "Programa de Mo-

nitoração Ambiental paia o CIR - Fase Operacio-

nal da FEC".

29.04.82: A NUCLEBRÂS encaminhou a CNEN o "Programa de Pro

teção Radiológica para a FEC".
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10.05.82: A NUCLEBRÃS solicitou "Autorização para Manu-

seio de cerca de 600kg de pastilhas de UO-",

com enriquecimento máximo de ate 3,5% de U-235,

com o propósito de executar os testes de qua-

lificação dos equipamentos adaptados para a

produção dos elementos combustíveis tipo Westin-

ghouse, para a Ia. recarga da Central Nuclear

Almirante Álvaro Alberto - Unidade 1. A Autori-

zação foi concedida pela CNEN e comunicada ã

NUCLEBRÂS através de carta datada de 20 de maio

de 1982.

27.05.82: A NUCLEBRÂS encaminhou à CNEN, para avaliação

com vistas a concessão da Autorização para Ope-

ração Inicial", o "Programa de Gerência de Re-

jeitos da FEC - Ia. Etapa" e o "Plano de Contro

le de Material Nuclear - FEC", em substituição

ao "Plano de Salvaguardas".

16.06.82: A NUCLEBRÂS encaminhou ã CNEN, para avaliação,

visando a concessão da Autorização para Opera-

ção Inicial, o "Plano de Emergência da Fábrica

de Elementos Combustíveis".

21.06.82: A NUCLEBRÂS encaminhou à CNEN a Revisão 3 do

"Relatório de Análise de Criticalidade da FEC".

08.07.82: A NUCLEBRÂS encaminhou â CNEN dois adendos ao '
e

"Plano de Emergência da FEC - Ia. Etapa", com
15.07.82:

informações complementares.
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16.07.82: A NUCLEERÂS solicitou extensão da "Autoriza-

ção para Manuseio de Pastilhas de UO- para

1.200kg do material", o que foi concedido pe-

la CNEN a 19 de julho de 1982.

10.08.82: Foi concedida a Autorização para Operação Ini-

cial da FEC Ia. Etapa, pela Resolução CNEN-08/

82, com condicionantes.

29.11.82: A NUCLEBRAS solicitou â CNEN a concessão da Au

torização para Operação Permanente (AOP) da FEC

Ia. Etapa.

13.01.83: Foi concedida a Autorização para Operação Perma_

nente da FEC Ia. Etapa,da NUCLEBRAS, pela Reso-

lução CNEN-03/83, com condicionantesJ

18.03.83: A NUCLEBRAS comunicou ã CNEN o recebimento das

embalagens de transporte de elementos combustí-

veis não irradiados.

24.03.83: A CNEN solicitou ã NUCLEBRÂS o cumprimento da

Resolução CNEN 05/81, com o envio da documenta-

ção necessária ã avaliação e autorização de uso

das embalagens de transportes de elementos com-

bustíveis não irradiados.

01.08.83: A NUCLEBRÃS enviou ã CNEN o Relatório de Análi-

se de Segurança (RAS) para Embalagem de Trans-

porte de Elementos Combustíveis não Irradiados,

solicitando a concessão do Certificado de Apro-

vação da Embalagem.
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30.01.84: A CNEN solicitou ã NUCJ.RBRÂS informações

mentares para o RAS da Embalagem de Transporte

de Elementos Combustíveis não Irradiados.

16.07.84: A NUCLEBRÃS solicitou ã CNEN autorização para

modificação do "lay-out" da FEC - Ia. Etapa,

visando reposicionar os equipamentos do Prédio

de Produção.

08.08.84: Foi autorizada pela CNEN a modificação solicita

da pela NUCLEBRÃS no "lay-out" da FEC - Ia Eta-

pa.

03.05.85: A NUCLEBRÂS enviou ã CNEN as informações comple

mentares do RAS da Embalagem de Transporte de

Elementos Combustíveis não Irradiados.

08.07.85: A CNEN comunicou ã NÜCLEBRÂS que as informações

adicionais enviadas sobre o Relatório de Análi-

se de Segurança para a Embalagem de Transporte

de Elementos Combustíveis não Irradiados não

eram suficientes para permitir a concessão do

Certificado de Aprovação da Embalagem.

06.09.85: A NUCLEBRÃS enviou à CNEN o Plano Geral de Trans

portes solicitando a autorização para o Transpor^

te de Elementos Combustíveis não Irradiados da

FEC - Ia. Etapa para a CNAAA-I, de acorde com a

Resolução CNEN-05/81 nos itens referentes a Arran

jos Especiais.
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C. USINA DE DEMONSTRAÇÃO PS ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO (NUCLEI)

11.01.78: Pedido de Licença do local para a construção da

Usina de Demonstração de Enriquecimento Isotópi-

co.

10.08.78: Dada autorização para o uso do local para a

construção da Usina de Enriquecimento de Urânio,

com condicionantes - Resolução CNEN, Sessão

468a.

07.08.78: Requerida Licença para a construção da Usina de

Demonstração de Enriquecimento de Urânio.

04.05.79: Concedida liberação da execução das fundações

do prédio da Ia. Cascata, com condicionantes -

Resolução - CNEN-07/79.

20.06.80: Concedida Licença para a construção civil da

Ia. Cascata.

30.07.81: Concedida Ia. Licença Parcial de Montagem da Ia.

Cascata.

19.08.81: Solicitada Ia. Licença de construção da Usina de

Demonstração de Enriquecimento Isotópico (Ia. Ex-

pansão) .

08.10.81: Solicitada 2a. Licença Parcial de Monstagem da

Ia. Cascata.
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26.01.82: Concedida 2a. Licença Parcial de Montagem da

Ia. Cascata.

06.09.84: Fixados os limites de liberação dos efluentes

provenientes da Ia. Cascata - Resolução - CNEN-

02/84.
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6. PROTEÇÃO RADIOLÔGICA E AMPIENTAL

A Política Nacional do Meio Ambiente, tem como ob

jetivo, dentre outros, a compatibilização do desenvolvimento

económico-social coin a preservação da qualidade do meio am

biente e do equ/.líbrio ecológico.

Para a integração entre os diversos níveis governa

mentais constituiu-se o Sistema Nacional de Meio Ambiente

SISNAMA, que congrega todas as entidades do Setor Público,

tendo como órgão central a Secretaria Especial do Meio Ambien

te - SEMA e como órgão superior o Conselho Nacional de Meio

Ambiente - CONAMA.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, õr

gão integrante do SISNAMA, tem como parte de seus objetivos

controlar o funcionamento das instalações nucleares no que

diz respeito a meio ambiente e população.

Este controle permite comprovar que o cumprimento

das normas e especificações na construção da central nuclear

foi adequado para a proteção dos operadores das equipes de ma

nutenção e do meio ambiente, é obtido pela rígida execução da

monitoração pessoal e ambiental.

6.1 MONITORAÇÃO RADIOLÕGICA AMBIENTAL

A monitoração radiológica ambiental das regiões em

torno das centrais nucleares inicia-se alguns anos antes da
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operação com uir. amplo e detalhado levantamento das caracterís

ticas do ambiente e dos hábitos da população. Esses dados

são utilizados para elaborar um modelo ambiente considerado

e possibilitar a preparação do programa de monitoração radio

lógica ambiental que vise caracterizar a radioatividade natu

ral e artificial na região, antes do início da operação da

central, denominada fase pré-operacional.

Neste programa é estabelecida uma rede de pontos fi

xos de medida de taxa de dose e coleta de amostras smbien

tais, privilegiando os locais e amostras indicadas como mais

importantes pela análise de parâmetros críticos. Assim, áe

terminam-se regularmente as concentrações de radionuclideos

naturais e artificiais em amostras de ar, água, solo, sedimen

to e alimentos produzidos localmente, coletadas num raio da

até 20km da instalação.

Uma vez iniciada a operação, este programa é mantido,

com pequenas modificações, permitindo a avaliação do even

tual impacto radiológicojda instalação sobre o meio ambiente

e a população, através da comparação com os resultados obti

dos na fase pré-operacional.

Estes programas não visam calcular as doses de radiei

ção na população, mesmo porque as concentrações no ambiente

de radionuclideos artificiais oriundos da instalação são ra

ramente mensuráveis. Estas doses da população são calculadas
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a partir dos dados de emissão da instalação, obtidos através

de um rígido programa de controle de efluentes líquidos e ga

sosos, e do modelo ambiental elaborado para a região.

Além de exigir de Furnas programas de monitoração pré-

operacionai e operacional, a CNEN, através do IRD (Laborato

rio de Padronização Secundária da Organização Mundial de Saú

de e da A.I.E.A.) realiza sua própria avaliação.

O programa de monitoração radiológica ambiental pré -

operacional do IRD para a CNAAA foi iniciado em 1979 e desen-

volvido independentemente do programa sob a responsabilidade

de FURNAS. Instalou-se nos principais núcleos populacionais

um total de 17 estações de medida continua de taxa de dose ga

ma. Determinaram-se as concentrações de radionuclldeos na

turais e artificiais em ar (aerosol), água de chuva, de rio e

do mar, areias e sedimentos marinhos, pastos, algas e nos ali

mentos produzidos na região, isto é, peixe, marisco, camarão,

leite, banana, mandioca e laranja. As medidas realizadas fo

ram espectrornetria gama, medidas de atividades alfa e beta to

tal, além de medidas específicas para a determinação de trí

cio em água de rio e do mar e Iodo-131 em ar e leite.

O único radionuclídeo artificial detectado no ambien

te local o em baixas concentrações, tanto na fase pré- opera

cional como operacional, foi Césio-137. Sua presença se deve

aos testes nucleares que foram realizados na atmosfera.



6.4

O Césio-137 persiste na biosfera até hoje, devido a sua lon

ça meia-vida (30 anos). Os resultados obtidos nas medidas

realizadas durante a fase operacional, incluindo as medidas

de radiação direta, foram comparáveis àqueles obtidos na fa

se pré-operacionai, indicando que a operação da CNAAA-I não

resultou em impacto radiológico perceptível no ambiente local.

A localização dos pontos fixos de medida de iaxa de dose e de

coleta de amostras ambientais, é apresentada a seguir.

As doses de radiação na população, calculadas a

partir dos dados de emissão, foram inferiores a 1% do limite

autorizado. Uma periódica intercomparação com outros labora

tórios no exterior, garante a qualidade das medidas realizei

das.

Um procedimento similar foi realizado para as ins

talações nucleares.

6.2 MONITORAÇÃO PESSOAL

A monitoração de todo o pessoal envolvido com a

operação da CNAAA-ü-1 é feita através do uso de quatro tipos

de dosímetros (monitores individuais): caneta dosimétrica, do

simetro termo-luminescente (TLD), filme dosimétrico, e dosíme

tro de albedo.

Este sistema de monitoração é ainda complementado '

por sistemas, fixos e móveis, de monitoração de área, utiliza

dos para a determinação dos níveis de radiarão gama e de neu

trons nas áreas de interesse da proteção radiológica.
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Os resultados de monitoração ocupacional (área e

pessoal), relativos ao período de operação de Angra 1 — des

de a sua fase pré-operacional ate o momento atual -, atestam

que os valores mais elevados de exposição de pessoal, ainda

que permanecendo abaixo dos limites estabelecidos, se verify

caram durante os trabalhos de manutenção e reparos, durante

as paralizações da unidade para revisões de sistemas e mais

especificamente, para os indivíduos engajados em tarefas es_

peciais. Mesmo nesse caso nenhuma dose equivalente superior

a 420 irrem (4,2 mSv) foi medida. Para os demais indivíduos,

as exposições registradas foram bastante reduzidas, encontran

do-se a grande maioria abaixo de 20 mrem. (0,2 mSv).

As figuras a seguir apresentam as distribuições

de dose medidas durante as duas primeiras paralizações da ope

ração da unidade e que constitue o período mais critico para

a exposição do pessoal. Inclui também os resultados dos con

troles exercidos em Poços de Caldas, Rezende e Botuxim.
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a - (XNIRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBHETC (CNAAA)

1 - MONITORAÇÃO PESSOAL

2 - MAPA COM A RIDE DE ÀMOSTRAGD!

3 - MDOS DO PROGRAMA DE >BNITORAÇSD A^IBIEJTAL P R E - O P E R A C I O N A L

( 1 9 7 9 - 1 9 8 1 )

4 - DADOS DO PROGRAMA DE MCNITORAÇKO OPERACIONAL
(1982 - 1986)

5 - MEDIDAS DE TAXA DE EXPOSIÇÃO NOS ARREDORES DA CNAAA
(1977 - 1986)
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DISTRIllUIÇAO DAS DOSKS INDIVIDUAIS, MEDIDAS COM

FILMKS K CAKKTAS DOÍUMfcTlUCAS, PAlíA Ü PEltfOÜO DIZ

PARALISAÇÃO DA USINA, KM 1 9 6 3 .

Freqüência
(n)

660

40

30

20

10

5

[||j - Filmes Dosimélriccs

[ ) - Conetos üositnctricos

_ Doses

O 0,2 0,6 3,1 ifl 4,2
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D1MIMIUIJÇÀO DAK IXV.ll'S. INDIVIDUAIS, MEDIDAS COM Oü

TRflíí TIPOS DE OOSlHUTKOS, DURANTE A PRIÍIC1KA PAKA-

1.17.AÇÃO DA CNAAA - U. 1 (1982)

Frequcncio

20

10i

20

10

5

20

Filmes dosimètricos

0,2

0,2

0,6
nu

0,6

Dose (mSv)

Dosimetros Jermolumincsccntes

1,0 »,4 Dose (mSv)

10

0 oz 0,0

Conclos dosíméiricos

i,o V< í?OKC (mSv)
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F I L T R O S I'AU.\ CXXJH A C ttlilD--» O G AElíOSOL E I - 131

D1DAS REALIZADAS

FA TOTAL

TA TOTAL

PECTROMETRIA GA

,2-131

E CW/A

FNEQ'JENCIA DE

COLETA
FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

COhlTÍNUA.

FILTROS SUDS

TITUIDOSQUIN

ZENALMF.NTE

MEDIDA TRIMES

TRAL DE 1 FIL

TRO DE CADA

PONTO DE COL£

TA

N? DE PONTOS DE
COLF.TA

03

OBSERVAÇÃO

OS Af^iOSlRADORES

DE AR SÃO OPtRA

DOS POR rURIIAS

QUE ENVIA OS FIL

TROS AO IRD

31DAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA
FREQÜÊNCIA DE
MEDIDA

NS OE PONTOS "DE

COLETA

OBSERVAÇÃO

PA TOTAL

TA TOTAL

^ECTROMETRIA GA

' íl= BG VAUA

CONTINUA. A

ÁGUA È* RETIRA

DA DOS PLUVIO

METROS MENSAL

MENTE

MENSAL 03". OS PLUVJOMETROS
SÃO CONTROLADOS
POR FURUAS QUE
ENVIA A5 AMOS
TRÁS AO IRD

)IDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLHIA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N? DE PONTOS DE

COLETA

31

•ECTROMETRIA CA

SEMESTRAL SEMESTRAL (

1-131)

ANUAL (r.SPEC-
TROMCTRIA GAf-IA)

03

OBSERVAÇÃO



LIA DE PRAIA» E SLOIKEM1OS «ARlfíHOS
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LDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA
FREQÜÊNCIA OE

MEDIDA
PE PONTOS DE

COLETA

_FA TOTAL

IETA TOTAL

IsPECTROMETRIA GAMA

SEMEJlRAL SEMESTRAL 04

E IXES DE L I M I A E ü t REDE

LDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE
COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N? DE PONTOS
DE COLETA

OBSERVAÇÕES

.FA TOTAL

:TA TOTAL SEMESTRAL

5PECTROMETRIA GAMA

SEMESTRAL 02

COLETA REALIZA

DA PELO IRD.COM

COVOS OU REDES OE

ARRASTÃO,OU AQU£

SIÇÃO DE Af.iOSTRAS

JUNTO AOS PESCA-

DORES

LO

IEÜIDAS REALIZADAS DE
COLETA

FREOUFNCIA DE
MEDIDA

fj» DE PONTOS
ÜE COLETA

OBSERVAÇÕES

LFA TOTAL

TA TOTAL

"5PECTR0METRIA GAMA

ANUAL ANUAL 03

O SOLO É COLETA
DO NOS MESMOS LO
CAIS QUE O I F . I l É
E O PASTO
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MDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N? DÊ PONTOS DE

COLETA

OOSERVAÇÃO

FA TOTAL

TA TOTAL

'ECTROMETRIA GA

SEMESTRAL SEMESTRAL (AL
FA E BETA)
ANUAL (ESPEC-
TROMETRIA GAMA)

03 OS PONTOS DE
COLETA DE LEI.
TE PASTO E SO
LO SÃO OS MES
MOS

V& RIO

JIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE
COLETA

FREQÜÊNCIA DE
MEDIDA

N2 DE PONTOS DE
COLETA

OBSERVAÇÃO

FA TOTAL
TA TOTAL
PECTROMETRIA GA

SEMESTRAL SEMESTRAL OS DOIS RIOS
SÃO FONTES DE
ÁGUA POTÁVEL

\ DO CVVl

DIDAS REALIZADAS TREQUENCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N» DE PONTOS DE

COLETA

OBSERVAÇÃO

f A TOTAL

'TA TOTAL

PECTROMETRIA GA

TRIMESTRAL

(CONTINUA EM

PIRAQUARA PE

TORA )

TRIMESTRAL 03 AMOSTRAOOR CON
TJMUO TfíSTALADO
E OPERAIX) EM P]I
RAQUARA DE FORA
POR FURNAS.AS A
MOSTRAS SÃO EN
VIADAS AO IRD
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4E0IDAS REALIZADAS FREQUÍ-NCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

M? DE POMOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA

GAMA
SEMESTRAL SEMESTRAL 03

COLETA DE BANA

NA PRATA OU

D'ÁGUA CONFORME

A DISPONIBILIDADE

ÍAKDICCA E LARANJA

4EDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N? DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

\ L F A TOTAL

3ETA TOTAL

ESPECTROMETRIA

3AMA

SEMESTRAL SEMESTRAL 01

LARANJA LIMA OU

SELETA

MANDIOCA ROSA

ALGAS

VIEÜIDAS REALIZADAS

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA

QAMA

FREQÜÊNCIA DE

COLETA

SEMES!RAL

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

SEMESTRAL

N» DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

03

TIPO DE ALGA

COLETADO:

SARGASSUM
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CAKAROCS V. CTAÍtliíCOS

MEDIDAS REALIZADA!', FREOUf NCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE
MEDIDA

14? DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPEC1ROMF.TRIA

GAMA

SEMESTRAL StMF.STRAL 02 CAMARÃO
OJ SETfc t'AS-
BAS
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NÚMERO DE ESTAÇÕES DE MEDIDA

iFMPO TOTAL DF EXPOSIÇÃO (rtí-.EESÍ*

TAXA DE DOSE EM m REM/AUO

MÉDIA

MÍNIMA

MÁXIMA

TAXA DE HOSE. EM M REM/HORA

12

340

118

66

200

13,5

* EXPOSIÇÃO INTEGRADA: Uí üfc ESTAÇÕES x MESES DE EXPOSIÇÃO

~ RESUMO DOS RESULTADOS DE TAXA DE

DOSE EXTERNA COM DOSÍMETROS TLD.

(PERÍODO DEZ. 1976 - DE7. 1 9 8 0 ) .
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IJUMCRCJ OL ES'lAyoES DF MEOJDA

HMPO m txrosicÃo

TAXA DE DOSE EU m REM/A.WO

1AXA DE JK3SE Ef.i •» REM/HORA

MEDIA

MAXIMA

16

519

113

64

109

12.9

* EXPOSIÇÃO 1N1EGRAOA: N* DE ESTAÇÕKS x McSF.S DE EXPOSIÇÃO

~ RESÜH0 DOS RESULTADOS DE TAXA,DE DOSE

EXTERNA COM DOSÍMETPOS TI.D (PERÍODO

MARÇO 1082 - DEZEMBRO 1 9 8 4 )



RESUMO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO PRÉ-OPERACIONAL DA CNAAA - UN1D. 1

PERÍODO 1979 - 1981

MEIO

MONITORADO

AEROSOL

ÁGUA DE CHUVA

LEITE

PASTO

ÁGUA DE RIO

ÁGUA DO MAR

AREIA

SEDIMENTO

PEIXE

SOLO

BANANA

MANDIOCA

LARAKJA

ALGA

CAMARÃO

NÚMERO DE
AMOSTRAS

ANALISADAS

28

14

9

14

10

6

6

14

20

8

13

4

4

19

3

UNIDADE

mBq/m'

B q / 1

B q / 1

Bq/kg fresco

Bq/1

Bq/1

Bq/g seca

Bq/g seca

Bq/kg fresco

Bq/g seca

Bq/kg fresco

Bq/kg fresco

Bq/kg fresco

Bq/kg fresco

bq/kg fresco

ALFA TOTAL

MED.

-

_

_

6.36

-

O.O

<0.29

0.52

<4.14

0.52

<0.74

£0.85

<0.70

<U.4

<5.62

MIN.

-

_

_

1.67

0.044

<0.081

0.20

«1.67

0.27

<0.32

«0.27

<0.34

<l!%

<3.3

MAX.

-

17,4

<0.22

-

2.48

1.07

<10.2

0.74

<1.00

1.22

1.11

35

10.5

BETA TOTAL

MED.

0.67

1.30

-

142

_

11.1

1.81

2.22

134

2.04

106

98

37

209

87

MIN.

0.19

0.13

-

84

0.063

_

1.00

1.33

56

1.18

87

74

32

124

71

MAX.

3.70

6.22

238

£0.63

-

5.74

2.85

358

2.92

137

115

46

325

97

K-40

MED.

38.7

127

0.037

11.7

0.44

0.74

89

0.31

106

87

38

135

48

MIN.

_

m

22.3

52

0.026

10.0

<0.074

0.26

26

«Ü.O74

56

64

24

45

21

MAX.

_

57.2

197

0.041

12.7

0.89

1.18

214

0.52

136

99

49

287

70

Cs-137

MED.

_

<0.63

<0.33

<0.63

<0.63

<0.004

<0.007

<0.13

<Ü.OO4

<0.21

<O.3O

<0.11

<0.41

<O,35

MIN.

<0.63

<0.33

<0.63

<0.63

< 0.0»

<0.007

< 0.033

<0.004

<0.2l

<0.l5

<0.11

<0.41

<0.35

MAX.

<0.63

<0.33

<0.63

<0.63

< 0.004

< 0.007

£0.33

< 0.004

<0.21

<0.41

<0.U

< 0.41

<0.35

O\



RESUMO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO OPERACIONAL DA CNAAA-1

PERÍODO 1982 - 1986

MEIO

MONITORADO

AEROSOL

ÁGUA DE CHUVA

LEITE

PASTO

ÁGUA DE RIO

ÁGUA DO MAR

AREIA DC PRAIA

SEDIMENTO

PEI.XE

SOLO

BANANA

MANDIOCA

LARANJA

ALGA
i

W:\RAQ

NUMERO

AMOSTRAS

ANALISADAS

30

49

21

12

14

37

32

40

23

6

23

9

3

22

7

UNIDADE

MBq/ro3

Bq/1

pCi/l

pCi/kg fresco

pCi/ l

pCi/ l

pCi/g seco

pCi/g seco

pCi/kg fresco

pCi/g seco

pCi/kg fresco

pCi/kg fresco

pCi/kg fresco

pCi/kg fresco

pCi/kg fresco

ALFA TOTAL

MED.

0.19

0.067

-

9.9

0.063

3.22

0.12

0.33

0.32

0.36

0.74

0.89

0.59

8.4

7.5

MIN".

<O;063

6.026

-

<2.6

Co.026

<1.85

<0.081

«.051

<0.073

0.20

0.074

0.09

0.52

0.09

<3.4

MAX.

0.59

0.31

-

14.9

0.23

4.35

0.33

0.89

344

0.52

1.30

1.85

0.67

33

11.7

BETA TOTAL

MED.

0.24

0.15

-

186

0.12

11.7

1.78

1.85

143

2.18

83

71

37

209

118

MIN.

<0.04l

0.074

-

113

0.074

6.7

0.41

0.48

4.8

1.22

10.6

12.6

23

3.2

49

MAX.

0.59

0.96

-

297

0.27

14.9

2.60

2.85

274

2.70

140

113

46

325

159

K-40

MED.

-

-

49

173

0.041

10.9

0.63

0.59

74

0.63

82

75

26

179

61

MIN.

-

-

33

• 80

0.026

<4.7

0.;

0.27

47

0.27

8.7

n

14

2.6

32

MAX.

-

-

68

241

0.089

14.4

1.20

1.22

, .160

0.93

151

120

34

401

73

Cs-137

MED.

<O.O33

<0.23

11.2

0.17

<o.a

<0.23

<0.00l

<o.oa

<O.O78

0.004

< 0.031

0.17

0.03

<0.20

<C12

MIN.

<O.O33

«3.23

3.1

0.15

<0.23

<0.23

<0.001

<0.001

<0,O5

0.003

<0.004

0.012

0.017

<0.2ü

Ç0.12

MAX.

<O.O33

<0.23

0.63

0.27

<0.23

<0.23

<0.001

<0.001

<0.l0

0.006

<O.Ü37

0.44

0.036

<0.20

SO. 12



AEROSOL
fCi/fr.3

PRECIPITAÇÃO
oZi/1

1-131

•HTE
fCi/1

1-131
Y(K-40)

s

• a

Y CK-40)

ArZIA 5

Y(K-40)

13
< 100

35

<3
1050

172
8

< 2
< 1

1

2CO
K E0
315

< 3
12

'S

OFZSACIONAL

«. 6
<100

1340

225
< 12
200

< 3
< 2

1

< SO
300

KSIO/
UNIDADE

SEDIMENTO
pCi/g

PEIXE

BANAiNA

• c l /« «in»

I-WiDKCA

^C1/= cin»

LARANJA

*V* =lnza

ALG/JS

, * cinza

CAI'IAR/50 '

^ c i n z a

TLD
rr.rc?iTi/ar.o

S

Y(K-40)

3
Cl

Y (!W0)

6

Y çi«O)

S
0

Y (K-«0)

5
8

Y(K-flO)

3 -
a

Y(K-i»0

3

Y(KUO)

•

PRÉ
CP-7AC1CTÍAL

60
14
20

81
< 3
54

3C0
<2

300

329
< 3
290

239
< 5
241

• 103
<6
70

74
<5
41

118

OPEJVCIONAL

52
<10

16

116
<3
60.

322
<3

297

333
< 4
356

223
< 4
169

137
<6

117

101
<6
52

113
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b . ai.lPir.XO MÍM:.RO-MKIS»RI,\l. IX) PIANA1.TO W: IV\\)S l)E CA!JV\S (ClIY)

1 - M\RV DA RU)ü DC Ai-

2 - DAIX3S DE MXdTORAÇM) AMBUFrAI, (ACUÍA DE SUltR) : lClE)

3 - 1«VI»S Mi MÜNI113RAÇA0 AMBlHtflAL (Fd^íAGE»!, Ui lTU, BATATA E a-NO)RA)

4 - MEDIDAS m TAXA Uii EXPOSIÇÃO

(1982 - 1 9 8 6 , VAIXK NÈDIO JW PI.ANALTO J)E IVÇOS Dii CALDAS)



MONITORAÇÃO AMBIENTAL CIPC,. POÇOS DE CALDAS

• IRD/CNEN •

WlttV

v/s

ssw

LEGENDA

RIOS

Q USJIU .
O BACIA CE REJEITOS
C SFi.USNTg L!Cy!&0 '

2 Aíf.CSSSL
i ASL'A 3CSUPSRMCIE ã

SE0IV.SÍ1TO •
• SOUO E PASTO

A A'Ĉ 'A ? C T A \ ' " L
© ÁGUA SU5T£fiRÁ.\£:A



* - 226 210 238
MEDIA GEOMÉTRICA DA CONCENTRAÇÃO DE Ra, Pb e V SOLÚVEIS EM

AMOSTRAS DE ÁGUA DE SUPERFÍCIE DOS RIOS ANTAS E SOBERBO.

PRÉ-OPERACIONAL / OPERACIONAL - DADOS EM Bq/1 - (lBq=37pCi)

LOCAL DE COLETA

Rio Soberbo

Soberbo

(1 km após lançamento
efluente)

Soberbo
(influência Soca-fora)

Rio Ancas

Antas

(Ponto 2, 2 km após
barragem)

Ancas .
(Ponto 3, 7.5 km apôs
barragem)

PERÍODO

Pre-opcrac iona1

1982/86

1982/86

Pre-operacional

1980/84

1985/86

1930/84

1985/86

226Ra

3 x IO"3

*1.6 x IO"2

5.6 x IO"2

2.0 x IO"2

6.7 x IO"2

2.9 x IO"2

3.2 x IO"2

1.6 x IO"2

2lOpb

< 5 x !0~ 2

< 5 x IO"2

< 5 x IO"2

O x IO"2

< 3 x IO'2

< 5 x 10-2

<5 x IO"2

O x IO"2

23 Su

<5 x IO"2

7.6 x IO"2

6.4 x IO"1

5 x IO"2

4.9 x IO"2

7.2 x IO"2

1.3 x IO"1

< 5 x IO"2



u

Sa- = 37 pc i

AMOSTRA

PORRAGEM

(Bq/Kg )
seco

LEITE

(Bq/litro)

i

•

CENOURA

(3q/Ks- . )
•j m í d o

BATATA

(Bq/Kg. )
úmido

PERÍODO

PRÉ-OPERACIONAL

OPERACIONAL

PRÉ-OPERACIONAL

OPERACIONAL

PRÉ-OPERACIONAL

OPERACIONAL

PRÉ-OPERACIONAL

OPERACIONAL

2 2 6Ra

(5.0 + 7.4)

(3.6 + 3.7)

(5.5 + 2.0) x 10~2

(5.4 + 2.5) x 10~2

(4.4 + 7.0) x 10~

(8.5 + 3.0) x 10~

(9.3 + 19.6) x10"1

(1.6 + 0.5) x 10~

21.0Pb

(15 + 12)

(16 + 11)

<"io"1

_2
(7.8 + 4.7) xiO

(3.7 + 0.7) x 10~'

(2.8 + 2.7) x10~'

< 0.37

(1.2 + 0.4) x 10~

238u

(1.9 + 3.0)

(1.5 + 1 .5)

< 3 x 10~

< 8.2 x 10~3

(1.5 + 1.8) x 10~

(2.8 + 2.1) x 10~ 2

(1.1 + 1.5) x 10~

(3.1 + 0.5) x 10" £

U)



D O S I M E T R I A TE3V.OLUMINESCENTE ( m S v / A N O ) (1mSv = 1 0 0 s i r e n )

PSá-OPSRACIONAL

1.9 * 0.17

O P E R A C I O N A L

1932

1.9 + C.B2

1953

1.8 +_ 0.90

19 84

1.7 + C.36

1985

1.5+ 0.66

19 86

1 .9 + C.91

\í

(Ti
I

Ni
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c - QlIPl.nXO INDUSTRIAI. Dli Rlift-NM- (CIR)

1 - M/VPA CCM A REDE DE AMOSTRAGEM

PROGRAM DE MONITORAÇÃO mÊ-OPERAClONAL (1982 - 1985) B I FASE DE PREPARO

PARA PUBLICAÇÃO M RhVISlA CIÊNCIA E CULTURA (SBI>C)



C TS.0
• Aerosol e PrecipHocSo

2 Solo c Po*to

A Aguo de Superfície

A Ssdimnnto

^ Aguo Potova I

O Leitt
• Peixe

ON

to
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d - UtitâSriU DA NUCL!iliK/tS BI RT11JX1M (.SP)

1 - MPA UM A RUM- DE AMGSiRAGlM DE AMOSTOAS DE ÁGUA

2 - DADOS DE 2 2 6 R a e 2 2 8 R a BI AGU\ DE SUPERFÍCIE Pt 2

RIB. MONJOLINIJO mOX. A INSÍALAÇRO Pt 5 - ES17\ÇAO

DE '1RATAMENTO DE AOU;\S
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- ITl ) I CAPTAÇÃO P/ E.T.A )
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DADOSPA HONITORA^ÃOAHBIENTALREALIZADA EH BOÍUXIM(SP)

226 228
R a e

A N O

1982

1983

1984

1985

1986

PONTO DE
COLETA

PT 2

PT 5

PT 2

PT5

PT2

PT5

PT2 .

PT5

PT2

PT5

R«~226
( B q / 1 )

CO,003

<0,003

<0,003

0,004

0,015

<0,004

<0,003

<0,004

0,009

<0,005

Ra-228
(Bq/1)

<O,11

«0,1 1

CO,12

<0,09

«0,04

<0,05

<O,12

<O,I2

< 0,09

<0,08
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e. OU WAS ATlViMPLS NA Alll-A AMBIENTAL

Paralelamente às ativid;KÍcs de f iscal ização ro t ine i r a s desenvolvi^

das pcia Comissão Nacional de lâicrpia Nuclear, programas de pesquisas na á

rca ambiental são fomentadas e/ou desenvolvidos j>ela própria CNliN. A!t;uus

exemplos são mostrailos na tabela a seguir.

AtGlMVS AT1V1IW)1S PU rüSqUISA LIGADAS AO MüIO AMMOEE DESBTOüLV IIJAS
PI-LA lUlíN

LOCAI.

AitKi^ônia

Rio de
Janeiro

Rio de
Janeiro

Rio de
Janeiro

Antártida

Poços de
Caldas

Angra dos
Reis

Poços de
Caldas

I11PQU1SA

Determinação da ve loc idade de s e d i

mentação em Ja^os da b a c i a do Rio

Madeira (Rondônia).

Pc term inação de n í v e i s de forma ldeí.

no a r em algumas l o c a l i d a d e s do Hs

tado do Rio de Janeiro.

Estudo dos níveis de metais pesa

dos na I-ngoa de Jacarepaguá, RJ

Determinação da velocidade de sedi

mentação e da produtividade prima

ria da Baía da Guanabara, RJ.

KstiRlos dos níveis do "Fall out"

radioativo

Avaliação da dose coletiva devido

a ingestão de rádio pela jiopiila

çáo do Planalto de Poços de Cal_

das

F.stmio da bio-nciiMilação de Cs 137,

Co-60 cm peixes serranídeos da re

gião da CNAAA.

Migração do rádio do Morro de l:er_

ro

cauiütv^o

1MPA/CI.NA

FEBi\

FEBJA

RJC/RJ

SITIRM

Inst.Bio
física -

UHU

AIEA

Inst.Bio
física -

UI-1U
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7. CONCLUSÃO

Ficou claramente evidenciado que a atitude do homem é

individualista e contigencialraente norteada, projetando e£

ses malefícios no comportamento geral das Nações e, no proce

dimento adotado pelo Estado, particularmente os mais desen

volvidos.

Ao mesmo tempo, o modelo desenvolvimentista imposto pe

los países industrializados, visa objetivar a busca nos paí̂

ses em desenvolvimento de recursos naturais, e a manutenção

dos monopólios tecnológicos para a sustentação do estilo de

vida alcançado, mesmo em prejuízo das riquezas naturais da

queles em desenvolvimento.

Por outro lado, o homem, na busca de um dos seus direi_

tos fundamentais deve lutar por um ambiente sadio e por seu

crescente bem estar, não importando se partícipe de uma na

ção desenvolvida ou não. Assim, é dever conservar e utilizar

o meio ambiente e seus recursos naturais de forma racional pa_

ra benefício das gerações presentes e futuras. Essa conser

vação e utilização será tão mais racional quanto melhor for

o nível de conhecimento do homem.

O progresso científico e tecnológico não deve se contrêi

por à proteção e preservação do meio ambiente e, sim, . forno

cer meios para harmonizá-lo com as necessidades da sociedade.



7.2

A energia nuclear tal como qualquer outra atividade nu

mana, traz riscos em sua utilização, porém é, sem dúvida,

aquela que, em todas as suas etapas, prevê controles para mi

nimização desses riscos.

A Comissão Kacional de Energia Nuclear vera procurando

ser o fiel da balança entre o desenvolvimento científico e

tecnológico nuclear e a proteção do homem e do rceio ambienta.

Garantir a independência nacional e o pleno exercício

de nossa soberania é dever de todo cidadão brasileiro. Não

haverá independência nem soberania se os instrumentos cientS^

ficos e tecnológicos não forem incorporados ao patrimônio de

nossa sociedade.


