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USINAS NUCLEARES E MEIO AMBIENTE 

I - INTRODUÇÃO 

Muito tem se falado nos últimos tempos sobre centrais nuclea

res no Brasil. Quase diariamente aparecera artigos nos jornais 

relacionados com este tema. Alguns artigos, assinados por 

cientistas de renome, slo geralmente claros e objetivos. Ou

tros entretanto, apresentam-se cheios de inexatidões, colocan 

do apenas meias-verdades, chegando a afirmações tendenciosas. 

Se realmente as considerações que freqüentemente aparecem nos 

jornais, apontando os riscos da energia nuclear, fossem ver

dadeiras, todos seriam contra a adoção dessa alternativa tec

nológica. Entretanto, os especialistas em energia atômica, co 

nhecedores dos princípios de funcionamento das centrais nu

cleares, e >ios sistemas de segurança existentes, especialmen

te na linha de reatores alemães que o Brasil está implantando, 

dificilmente se manifestam contrários a construção de cen

trais nucleares por problemas de segurança ou risco ao homem 

e ao meio ambiente em geral. 

0 homem sempre teme aquilo que desconhece. No caso particular 

da energia nuclear, resulta difícil esquecer os efeitos produ 

zidos pelas explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Na

gasaki. Para o grande público, energia nuclear e bomba atômi

ca tornam-se quase sinônimos. Conseqüentemente, bastam ape

nas algumas informações tendenciosas publicadas nos jornais 

para que algo parecido com uma histeria coletiva comece a se 

perfilar. 

Neste relatório será desenvolvido em detalhe o problema das 

centrais nucleares, descrevendo seus princípios de funciona

mento, analisando os problemas de segurança na operação dos 

reatores, relacionando os tipos e as quantidades de radioati-



vidade lieorada ao meio ambiente, e mostrando que os efeitos 

dessas emissões são praticamente desprezíveis, são analisados 

também uma série de acidentes acontecidos em centrais nuclea

res, incluindo-se o caso de Three Mile Island. 

Tentar-se-ã utilizar uma linguagem relativamente simples, des 

provida de tecnicismos complicados, para permitir sua leitura 

e compreensão à pessoas sem conhecimentos específicos no cam

po da energia nuclear. 

Dessa forma, espera-se fornecer os subsídios necessários para 

refutar as notícias alarmistas e tendenciosas,freqüentemente 

publicadas nos meios de difusão,sobre os riscos que a implan

tação de centrais nucleares para geração de energia elétrica 

representam para o homem e o meio ambiente em geral. 
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II - CENTRAIS NOCLEO-ELÊTRICAS 

Existem dois grandes grupos de usinas geradoras de eletricida 

de: as hidrelétricas e as termoelétricas. As primeiras, apro

veitam a energia cinética da água em movimento para impulsio

nar turbinas às quais serão ligados os geradores. As usinas 

termoelétricas utilizam o calor produzido na queima de um com 

bustível (óleo, carvão, gâs, etc), para aquecer a água da cal̂  • 

deira, que produz vapor a uma pressão elevada. Esse vapor im

pulsiona as pás de uma turbina, associada a um gerador, produ 

zindo assim eletricidade. Apôs circular pela turbina, o vapor 

passa por um condensador, refrigerado com água de circulação 

proveniente do exterior (rio, lago, mar, etc), e retorna como 

água novamente ã caldeira. O excesso de calor no condensador 

ê absorvido pela água de circulação, que retorna aquecida pa

ra o meio ambiente (Figura 1). 

As usinas nucleares para geração de energia elétrica podem 

ser enquadradas nesta segunda categoria. Nelas também se uti

liza calor para produzir vapor. 

0 calor é produzido na fissão controlada do urânio, dentro do 

reator. 

Histórico 

0 início do desenvolvimento das centrais núcleo-elétricas devr 

-se logo após o término da segunda guerra mundial. Embora nes 

sa época a aceitação e o entusiasmo por parte do público fos

sem encorajadores, o desenvolvimento técnico foi cauteloso e 

gradual. De um lado, os cientistas dedicaram-se a medir os pa 

râmetros nucleares dos materiais considerados promissores na 

época. De outro lado, os engenheiros realizaram estudos de de 

senvolvimento tecnológico e de avaliação dos diversos proje

tos e, combinações dos materiais considerados tecnicamente via 



1 r erros 

— tu 

* , V » F*>« 

MCIO 

«M»re»rc 

Figuro I 

Iteoresentocõo ctqwtmótica do funcionamento de HUM 

Usino Térmico poro geroçoo de energio elétrico . 



veis na ocasião. 

A física e a engenharia de reatores teve um grande desenvolvi 

mento no final da década dos anos 50, já se delineando as fa

mílias dos reatores técnica e economicamente factíveis. Isso 

foi alcançado não sem certos insucessos de alguns projetos 

que se mostraram altamente promissores teoricamente, mas que 

na prática foram autênticos fracassos. Como exemplo, podemos 

citar os reatores homogêneos, e o reator refrigerado a sódio, 

do submarino Seavolf, posteriormente substituído por outro, 

de água leve e urânio enriquecido (PWR). * 

Na década dos anos 60, as principais linhas de reatores de po 

tência então definidas eram as seguintes: 

a. PWR ("Pressurized Water Reactor"), refrigerado e moderado 

com acua comum pressurizada; 

b. BWR ("Boiling Water Reactor"), resfriado e moderado com 

água comum fervente; 

c. GCR ("Gas-Cooled Reactor"), refrigerado a gás e moderado a 

grafite; 

d. LWGR ("Light Water and Grafite Reactor"), resfriado a água 

e moderado a grafite, 

e. HWR ("Heavy Water Reactor"), moderado a água pesada e re

frigerado com água pesada, água leve ou gás; 

f. PBR (" Fast Breeder Reactor"), ou reator regenerador rápi

do, (o termo "rápido" refere-se a utilização de neutrons 

rápidos ou não moderados). 

Nessa oportunidade, já havia uma concientização do caráter 

finito dos recursos de combustíveis fosseis e da demanda 

crescente de energia em escala mundial, Não se discutia mais 

a conveniência da implantação de centrais nucleares. 0 que se 

questionava era a escolha dos tipos dos reatores, ou dos ci

clos nucleares mais adequados para cada região ou para cada 
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pais. Essa escolha era de vital importância, pois envolvia, 

além dos problemas meramente técnicos-econômicos, aspectos 

políticos» de soberania ou de dependência externa. Havia tam

bém, velada ou abertamente, a intenção de algumas nações de 

produzir armas nucleares. As superpotências jâ haviam se defi 

nido pelas linhas PWR e BWR, por possuir grande disponibilida 

de de urânio enriquecido, e pelos aspectos econômicos, além 

de outros. Outras grandes potências, como a Inglaterra e a 

França, preferiam iniciar seus programas de usinas nücleo-elê 

tricas pela linha do urânio natural e grafite, pois essa li-» 

nha conduzia de forma mais rápida e econômica â produção de 

bombas atômicas. Essas nações,apôs desenvolverem o seu arse

nal nuclear, chegaram a conclusão de que a linha de reatores 

tipo PWR, precipuamente como centrais geradoreas de energia 

elétrica, era mais viável sob o ponto de vista econômico e co 

mo conseqüência, alteraram seus programas. 

Para os países que não possuiam urânio enriquecido, restavam 

duas alternativas. Um caminho, seria a construção de usinas 

de enriquecimento de ü-235, o que implicaria em investimentos 

vultuoslssimos e grande consumo de energia elétrica durante 

longo período. 0 outro, seria optar pelo urânio natural. Este 

foi o caminho seguido pela índia e Israel. No caso da índia 

foram desenvolvidos protótipos de reatores de urânio natural 

e água pesada, e no caso de Israel, foram construídos reato

res de pesquisa, de urânio natural e grafite. A China foi a 

única nação que seguiu linha própria de enriquecimento de ura. 

nio com objetivo militar. 

Ainda hoje, torna-se bastante difícil analisar as decisões 

das diversas nações que desenvolveram programas nucleares e a 

escolha das linhas a serem seguidas. Cada nação tem seus pro

blemas peculiares com respeito ao consumo e â produção de e-

nergia, no presente e no futuro. Alguns países geram grande 

parcela de energia visando aquecimento no inverno, o que não 



.ocorre com outros. Algumas nações possuem grandes potenciais 

hidroelétricos inexplorados, outras não. Alguns países são ex 

tremamentes dependentes de importação de energia, como a maio 

ria dos países da Europa Ocidental e o Japão. Outras nações 

possuem recursos gigantescos de energia e pouco consumo, como 

os da região do oriente médio. Considerações desse tipo te 

riam pouca relevância; entretanto, ressaltam o fato de que pa 

ra alguns países a energia nücleo-elétrica seria uma das üni 

cas alternativas de responder a crescente demanda no futuro, 

e para outros seria apenas um luxo dispensável, ou um roteiro 

certo para o desenvolvimento de armas. Caso por exemplo, do * 

Irão e Iraque, dois dos países com maiores reservas de petró 

leo e pouco consumo, que em anos passados tiveram a intenção 

de implantar programa nucleares gigantescos. 

De uma forma geral, no inicio da década dos 70, os programas -

nucleares* tiveram um grande desenvolvimento. Esse fato foi 

incentivado de uma maneira drástica em 1973, devido ao estabe 

lecimento da OPEP e suas conseqüências. 

As Centrais PWR 

Será descrita, a seguir, em forma pormenorizada, uma central 

nuclear do tipo PWR, semelhante as que estão sendo implanta 

das no Brasil. 

As usinas núcleo-elétrica diferem pouco em sua conceituação, 

das usinas térmicas convencionais. Sua diferença fundamental 

está na fonte de calor. No reator nuclear, o calor é gerado 

pela fissão do urânio. 

TÁbiao Nucliafi 

Quando o urânio é bombardeado com neutrons de baixa energia, 

o comportamento dos isótopos é diferente: o 2 J ,ü absorve um 
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neutron em seu núcleo» e apôs algumas transformações, acaba 

produzindo Plutõnio-239, elemento de alto valor estratégico .O 
235U, quando absorve um neutron, torna-se extremamente instá

vel, e seu núcleo acaba fragmentando-se em duas partes. Esse 

processo denomina-se fissão, e nele são liberadas grandes 

quantidades de energia, radiação e dois ou três neutrons em 

cada fissão. Esses neutrons podem ser absorvidos pelos mate

riais que se encontram nas vizinhanças, ou podem produzir no

vas fissões em outros núcleos de Urânio-235. Dependendo da re 

lação entre estas duas alternativas, obtem-se uma reação em. 

cadeia, ou não. Quando dos dois ou três neutrons liberados em 

cada fissão, pelo menos um consegue produzir a fissão de um 

novo núcleo, teremos uma reação em cadeia, autoalimentada. 

Entretanto, essa situação não é fácil de ser alcançada. Por 

um lado, os neutrons liberados na fissão são de alta energia, 

e para que eles sejam capazes de produzir novas fissões, é 

necessário reduzir sua energia. Esse processo de redução de 

energia chama-se moderação. Um dos melhores moderadores ê a 

própria água. Existem dois tipos de água, ambos estáveis: a 

água "leve" (H20) e a água pesada (D20). A água natural é uma 

mistura desses dois tipos: 99,985% de H20 e 0,015% tie D20, 

aproximadamente. A água natural, quanto utilizada como modera 

dor apresenta URI inconveniente: o hidrogênio que forma parte 

de sua constituição química, absorve parte dos neutrons libe

rados na fissão. Esse fato, associado ã baixa abundância do 

isótopo 23SU, aquele que realmente experimenta fissão, % ao 

grande excesso de 23*U, que apenas absorve neutrons, impossi

bilita a obtenção de uma reação em cadeia com urânio natural 

e água leve. 

Existem duas alternativas para contornar esse problema: subs

tituir a água leve por água pesada, que absorve menos neu

trons» mantendo-se o urânio natural como combustível (são os 
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chamados reatores de ãgua pesada e urânio natural), ou manter 

a ãgua leve como moderador, e enriquecer o urânio em 235U 

(reatores de água leve e urânio enriquecido). Os reatores que 

estão sendo implantados no Brasil correspondem a este segundo 

tipo. 

Zzaton MucZzai 

0 reator nuclear é o coração da usina núcleo-elitrica. Mele 

são liberadas quantidades imensas de energia em forma de ca

lor, proveniente da fissão controlada do urânio. Esse calor ê 

retirado do reator pela ãgua que circula no seu interior, sob 

pressão, no chamado circuito primário. A ãgua aquecida, utili 

za-se como fonte de calor do circuito secundário para a produ 

ção de vapor, no gerador de vapor. 

0 vapor, a alta pressão, impulsiona as pás da turbina, produ

zindo eletricidade. 

Apôs passar pela turbina, o vapor, com baixa pressão, circula 

por um condensador, onde passa novamente ao estado líquido,vql 

tando para o gerador de vapor. 0 condensadpr é refrigerado 

com ãgua de circulação, captada do meio ambiente (rios, mar, 

etc) e devolvido posteriormente para o lugar de origem, com 

temperatura maior que a inicial. 

Configuram-se assim, três circuitos independentes e isolados 

entre si, nas centrais nucleares: circuito primário, onde fi

ca confinada a água radioativa, circuito secundário, onde e 

produzido o vapor que impulsiona as pás da turbina, também fe 

chado, e um circuito de água de circulação, proveniente do 

meio ambiente. (Figura 2) 

Complementando estes três circuitos principais, existem ou

tros circuitos ou sistemas auxiliares, a eles associados, pa-
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Figuro 2 

Circuitos isotodos enistente» em Cenlroi» Nucleore» 

poro gerocdo de energio ele'trico . 
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ra refrigeração de emergência, purificação de água, etc. 

Ciicuito VKimâxio 

No circuito primário, encontram-se os componentes seguii. »s: 

reator, bombas de circulação, ge.adores de vapor, pressuriza-

dor, e outros componentes ligados â segurança do reator. Na 

figura 3 mostra-se de forma esquemática o circuito primário 

de uma central. Todos estes componentes encontram-se dentro 

de um prédio denominado edifício de contenção, totalmente ve

dado, que tem como função confinar o material radioativo 'que 

pudesse ser liberado do circuito primário na eventualidade 

cie um acidente ou vazamento. 

O edifíco de contenção e atravessado apenas pelas tubulações 

dos sistemas auxiliares, do circuito secundário, e dos cabos 

de instrumentação. 

0 acesso para o interior do edifício efetua-se por um sistema 

de portas tipo eclusa que garantem a estanqueidade a todo 

momento. 

O reator ê a peça mais importante do circuito primário. Ele é 

constituído por um recipiente exterior, de aço austenítico, 

com paredes de grande espessura, denominado vaso de pressão, 

e mede quatro metros de diâmetro por dez metros de altura, 

aproximadamente (Ver Figura 4 ). No seu interior encontram-

-se os elementos combustíveis, formando o chamado núcleo do 

reator. Ele contém umas cem toneladas de urânio. Cada elemen

to combustível por sua vez, é constituido por centenas de tu

bos metálicos de zircaloy (liga de zircônio) contendo as pas

tilhas de diôxido de urânio (combustível). Na Figura 5 en

contram-se representados esquematicamente um corte de um tubo 

de zircaloy, mostrando a disposição interna das pastilhas, e 

um elemento combustível completo. 
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Entre os elementos combustíveis encontram-se localizadas as 

barras de controle. Estas barras são formadas por materiais 

com a propriedade de absorver neutrons muito intensamente. Co 

mo os neutrons são imprescindíveis para manter a reação em ca 

deia controlada no reator, inserindo-se mais ou menos as barras 

de controle dentro do núcleo do reator, consegue-se mudar sua 

reatividade. Os materiais mais utilizados na fabricação das 

barras de controle, são o cádmio e o boro. Elas são operadas 

por controle remoto. Os mecanismos de acionamento encontram» 

-se sobre a tampa do reator (ver Figura 4 ), e movimentara 

as barras por meio de eletro-magnetos. 

Em caso de perigo, esses eletro-magnetos são desenergizados, 

caindo as barras de controle, por gravidade, no reator, e pa

rando a reação em cadeia em décimos de segundo. 

\ 
0 calor liberado na fissão de urânio é retirado pela água 

que circula no interior do reator. Suas condições de operação 

são de 325 C e 160 atmosferas aproximadamente. A água de re

frigeração circula por dois ou mais circuitos independentes, 

cada um deles com uma bomba de recirculação e um gerador de 

vapor. 

Na Figura 6 mostra-se esquematicamente, um gerador de va

por. A água sobre-aquecida, proveniente do reator, entra nes

te componente pela parte inferior. Dal ela é forçada a passar 

pelo interior de uma série de tubos em "U", do lado externo 

dos quais encontra-se a água do circuito secundário. 

Cada gerador de vapor, possue milhares destes tubos, com o 

que se consegue uma grande superfície para a troca de calor 

entre a água do primário e a do secundário. 

Apôs passar por esses tubos, a água do primário com temperatu 

ra inferior volta para o reator, e a do secundário produz 
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vapor, que ê dirigido para a turbina. 

No circuito primário existe também um pressurizador. Ele é 

um tanque onde coexistem a água e o vapor, nas condições de 

operação do reator. Na fase líquida encontra-se uma resistên

cia elétrica, e na fase vapor, uma série de pulverizadores de 

água fria. Caso a pressão do circuito primário aumente além 

do valor de projeto, acionam-se automaticamente os pulveriza

dores de água fria. Como conseqüência desta operação, parte do 

vapor condensa, diminuindo a pressão. No caso contrário, li

gam-se automaticamente as resistências, que aquecem a água a-

inda mais, produzindo mais vapor, e aumentando a pressão do 

sistema. 

A medida que os elementos combustíveis vão sendo utilizados 

no reator, parte do urânio-235 desaparece, por fissão, dando 

origem « um grande número de produtos radioativos. Alguns de£ 

tes novos elementos formados, possuem a capacidade de absor

ver intensamente neutrons, muito mais que o próprio urânio. 

Dessa forma, estabelece-se uma competição para a captura de 

neutrons entre o combustível e essas impurezas (também denomi 

nadas "venenos"). Após algum tempo, o elemento combustível não 

pode ser mais utilizado, apesar de que,a maior parte do urâ

nio ainda permaneça inalterado. Nesse momento, torna-se necejs 

sário substituir, total ou parcialmente os elementos combus

tíveis "queimados" por outros, novos. 

O processo de queima do combustível recebe em inglês a denomjL 

nação de "burn-up". A operação de substituição dos elementos 

efetua-se uma vez por ano, aproximadamente. A operação do 

reator ê interrompida, o vaso de pressão é aberto e substi-

tuen-se os elementos combustíveis "gastos". Essa operação de

mora alguns dias, e aproveita-se a oportunidade para efetuar 

a manutenção preventiva e corretiva dos diversos componentes 
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da central. 

O edifício de contenção, que rodeia os componentes do circui

to primário, é constituído por uma estrutura de aço, de al

guns centímetros de espessura, totalmente fechada. Antes do 

inicio de operação do reator, testa-se a estanqueidade da es

fera ou cilindro metálico, colocando-se ar sob pressão em seu 

interior, medindo-se a taxa de diminuição da pressão. 

Do lado exterior do invólucro de aço, existe uma parede de 

concreto, de 60 a 70 centímetros de espessura,denominada blin 

dagem biológica. O objetivo desta parede é proteger as pes

soas que trabalham fora do prédio de contenção e o público 

em geral, da radiação que seria emitida caso houvesse um vaza' 

mento dè radioatividade no interior do prédio. É importante 

esclarecer, neste ponto, que se a estrutura de aço não for 

danificada, não existirá vazamento de contaminação radioativa 

para o meio ambiente. Entretanto, o material retido no inte

rior do prédio,emitiria radiações, o, Bey. Este último tipo 

de radiação, como conseqüência de seu alto grau de penetração, 

pode atravessar as paredes de aço, irradiando as pessoas que 

se encontram próxima do local. 0 efeito dessa radiação seria 

desprezível a algumas centenas de metros do prédio do reator, 

porque sua intensidade diminui com o quadrado da distância. 

Entretanto, coloca-se a blindagem biológica como mais uma me

dida de segurança da usina nuclear. 

Na figura 7 apresenta-se em forma esquemática, os diversos 

circuitos que formam uma usina núcleo-elétrica do tipo PWR. 

Fechamento Vz^initivo de Riatoie.ò tíuclia.Mò 

As centrais nucleares possuem uma vida útil limitada, da or

dem de 30 anos. Após atingir esse limite, elas devem ser desa 
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tivadas e fechadas definitivamente. Existem varias alternati

vas que podem ser utilizadas. A mais simples ê eliminar o 

combustível e toda a água de refrigeração,e continuar a vigi

lância da instalação, a monitoragem e a manutenção. Apôs a ra 

dioatividade dos componentes ter decaído a níveis mais acei

táveis» podem-se retirar as peças e equipamentos da instala

ção mais facilmente desmontaveis,e parte das instalações po

dem ser liberadas para outros fins, mas a vigilância deve con 

tinuar. 

Caso necessário, e em etapa posterior, seriam retirados todos 

os componentes contaminados. Após uma exaustiva operação de 

decontaminação, as instalações poderiam ser liberadas para ou 

tros fins, sem limitações alguma. 

A experiência acumulada até esta data ê bastante limitada. En 

tre 1961) e 1976 foram fechados definitivamente 65 reatores 

nucleares, mas todos eles eram de pequeno porte. 0 maior rea

tor totalmente desmontado, foi o reator de demonstração Elk 

River, nos Estados Unidos da América, com uma potência infe

rior a 20MW(e). % 



CETES8 

21 

III - CICLO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR 

Entende-se por ciclo de combustível nuclear, o conjunto de 

operações envolvidas, desde a mineração do urânio, que será 

utilizado como combustível, atê o reprocessamento dos elemen

tos combustíveis queimados apôs seu uso no reator. Os ciclos 

nucleares completos dependem do tipo de reator onde o elemen

to combustível será utilizado. 

Mineração e Benefíciamento 

0 ciclo do combustível nuclear, inicia-se na fase de minera

ção, o teor médio de urânio nos minérios é de 0,2%, aproximada 

mente.Em função da sua baixa concentração,o minério ê benefi 

ciado nas imediações da mina,para eliminar os altos custos de 

transporte. 0 minério e moido, colocado em tanques de lixivia 

ção e atacado por via úmida com ácido sulfúrico ou com carbo

nato de sódio, dependendo do tipo de minério empregado. O ura 

nio dissolvido, recupera-se por extração com solventes ou pre 

cipitação. O concentrado de urânio é calcinado e pulverizado, 

formando o produto final, U308 ,também denominado' "yellowcake". 

Nesta etapa do ciclo de combustível nuclear, existe uma libe

ração de radioatividade para o meio ambiente. Por um lado, na 

extração e britagem do minério, liberam-se quantidades signi

ficativas de radônio radioativo, e nos rejeitos do processo 

de lixiviação, libera-se da ordem de 1% do rádio contido no 

minério, em forma solúvel. Este material, considerado de alto 

risco para a saúde do homem, pode atingir os cursos de água 

superficiais do local e ser transportado para outras regiões. 

Enriquecimento de Urânio 

Posteriormente, em outra unidade, esse material é convertido 

em hexafluoreto de urânio, UF6, composto facilmente gaseificá 
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vel e adequado para o processo de enriquecimento. O urânio na 

tural e composto por 99,3% do isotopo 23iU,0,7% de 23Sü e uma 

parcela muito menor de 23*U. Para os reatores PHR é necessâ 

rio que a concentração de 235U seja aumentada ate 31,aproxima 

damente. Esse processo de separação acumulativa ê denominado 

enriquecimento, e sõ pode ser efetuada em função das diferen 

ças existentes entre as propriedades físicas, dos dois isôto 

pos, visto que se trata do mesmo elemento urânio. Existem dî  

versos processos aplicáveis para esta finalidade. 

* 

a - Difusão Gasosa: este nétodo é o mais utilizado atualmente. 

Nele, um composto gasoso de urânio (hexafluoreto de urâ

nio, UP() é forçado a difundir através de uma série de 

barreiras porosas. As moléculas mais leves tem maior pro

babilidade de atravessar a barreira, e consequentemente, 

o composto do outro lado terá uma maior concentração no 

isotopo mais leve, 2 3 5ü. Essas barreiras porosas, possuem 

centenas de milhões de poros por centímetro quadrado, com 

um diâmetro da ordem de 0,00005 milímetros. A diferença 

de penetração é muito pequena, porque a molécula de UP$ 

contendo o isotopo 235U é apenas -0,9% mais leve que a de 
238ü. Para obter um grau de enriquecimento apreciável,pre 

cisa-se passar o gás através de milhares destas* barrei» 

ras. A maior limitação para este processo, fora as difi

culdades tecnológicas envolvidas, é seu alto consumo de 

energia. 

b - Difusão Térmica: baseia-se na propriedade de que na exis

tência de um gradiente de temperatura a concentração das 

moléculas mais pesadas será maior nas regiões frias do 

que nas quentes. Foram construídas grandes instalações 

de enriquecimento de UF6 baseadas neste princípio, na 

época da 2- guerra mundial, mas foram posteriormente aban 

donadas por motivos econômicos,em favor do método prece

dente. 
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c - Separação Eletromagnética: este método baseia-se no prin« 

cipio de funcionamento do espectrômetro de massas. Combi

nando um campo elétrico e outro magnético, pode-se obtex 

uma separação nas trajetórias de ions positivos com mas

sas diferentes. Foi utilizado intensamente para a obten

ção de 2 3 5o destinado 3 fabricação das primeiras bombas 

atômicas e posteriormente abandonado. 

d - ültra-centrifugação: a força exercida sobre uma partícula 

que gira em trajetória circular, ê proporcional a sua mass 

sa. Nas ultracentrlfugas, são alcançadas altíssimas velo

cidades de rotação e isso permite obter uma distribuição 

diferente em concentração,para as moléculas dos dois isõ-

topos do urânio. Este método e pouco utilizado. No Brasil 

existe uma unidade, em escala de laboratório, instalada 

em 1955, anexa ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em 

São Paulo. Esta unidade encontra-se praticamente abandona 

Ha. 

e - Separação por Raios Laser; esta ê uma técnica moderna de 

separação isotópica, ainda em fase de desenvolvimento. Ba 

seia-se na diferença de energia de ligação dos isotôpos 

de urânio em moléculas mais complexas, em decorrência da 

diferença de peso. Com raios laser de energia absolutamen 

te precisa, é possível destruir a ligação química dé for

ma seletiva. 

f - Separação por Jato Centrifugo ("Jet Nozzle") : este método 

encontra-se ainda em fase de desenvolvimento. Baseia-se na 

diferença de comportamento entre os isõtopos de urânio, 

quando em jato de moléculas édirigido contra uma superfí

cie curva ou cavidade. Existem apenas usinas piloto em 

operação. 
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Fabricação de Elementos Combustíveis 

0 urânio enriquecido, a cerca de 3%, sob a forma de UF6 deve

ra ser posteriormente tratado em outra unidade para ser con

vertido em U02. 0 Ü02 era pó é destinado ã fabrica de elemen

tos combustíveis, onde é sinterizado em pastilhas de dimen

sões determinadas. Essas pastilhas são inseridas em tubos me

tálicos ("cladding"), geralmente de Zircalloy (liga contendo 

zircônio), podendo ser também de aço inoxidável. Após rigoro

sas inspeções de qualidade, esses tubos são acumulados em con 

juntos mecânicos rígidos chamados elementos combustíveis, que 

são utilizados no reator nuclear. 

Reprocessamento 

Ao atingir um grau de queima previamente determinado, o ele

mento combustível, que nesse estágio é altamente radioativo, 

como conseqüência dos produtos de fissão nele contidos, i re

tirado do núcleo do reator e transferido para uma piscina de 

armazenamento provisório, na própria central nuclear. Após 

alguns anos, constitue uma alternativa viável e já em prática 

em alguns países, o armazenamento definitivo dos elementos 

combustíveis queimados. Entretanto, para dar continuidade ao 

ciclo, esses elementos combustíveis queimados podem ser trans 

portados por intermédio de blindagens especiais, para uma usi 

na de reprocessamento. 

Esses elementos combustíveis, embora não possam ser mais uti

lizados nesse estado nos reatores nucleares, (parte dos produ 

tos de fissão gerados na queima absorvem intensamente neu

trons, constituindo-se em "venenos" da reação em cadeia), ain 

da possuem uma grande proporção de urânio enriquecido, e cer

ta quantidade de plutónio. 

Para recuperar estes materiais,os elementos combustíveis quei 
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mados são enviados â usina de reprocessamento. 

Dentro da usina existem instalações muito sofisticadas» com 

blindagens especiais, controles remotos, manuseio a distância, 

etc. Os elementos combustíveis a serem reprocessados são colo 

cados dentro de recintos blindados, e desmontados. Os tubos 

individuais do combustível sá*o cortados em pedaços pequenos 

e dissolvidos com ácido nltrico. Nesta fase do processamento, 

são liberados os gases nobres e os produtos de fissão volá

teis contidos dentro do combustível. 0 urânio e o plutônio . 

são extraídos da solução com reagentes especiais e posterior

mente convertidos na forma química desejada. 

Os rejeitos líquidos que contêm a maior parte da radioativida 

de presente nos elementos combustíveis, são geralmente concen 

trados por evaporação e posteriormente solidificados, na for-

ma de concreto, betume ou vidro. 

Da usina de reprocessamento são obtidas diversas frações: 

a. Urânio, geralmente sob a forma de UF6, que retorna ã usina 

de enriquecimento; 

b. Plutônio, na forma de Pu02 que retornará para a fábrica de 

elementos combustíveis, ou sob a forma de PuN03 para a usi. 

na de conversão a Pu02; 

c. Elementos transurânicos; 

d. Produtos de fissão e materiais estruturais e de revestimen 

to ativados. 

Após o reprocessamento dos elementos combustíveis, existe o 

problema de armazenamento do plutônio, material de alto valor 

estratégico (além de ser também combustível nuclear, pode ser 

utilizado para fabricar bombas atômicas). 

Os produtos de fissão e os materiais estruturais e de revesti 
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mento ativados constituem-se em rejeitos altamente . radioati

vos, também denominados de "lixo atômico". O problema de en

contrar uma forma segura e definitiva para a disposição destes 

materiais, ainda subsiste. 

Na figura 8 representa-se, em forma esquemâtica, o ciclo 

nuclear que corresponde a um reator do tipo PWR. 
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IV - DISPOSIÇÃO DOS REJEITOS RADIOATIVOS 

Apenas uma fração mínima da radioatividade gerada no ciclo do 

combustível nuclear, ê liberada no meio ambiente. O urânio, 

plutônio e alguns radioisotopes úteis, presentes nos elementos 

combustíveis iraadiados,são recuperados. Todos os outros mate 

teriais radioativos são considerados como rejeitos e devem ser 

tratados e estocados,ou armazenados de forma definitiva. 

Alguns dos materiais que não têm utilidade hoje, poderão tê-la 

no futuro. Em função disso, algumas formas de disposição'deve 

rão prever a possibilidade de recuperar esses materiais. 

Os rejeitos sólidos produzidos em reatores nucleares,são forma 

dos por resinas de troca iônica usadas, filtros de ar e de li 

quidos, componentes e instrumentos do reator, roupas de prote 

ção^e uma divarsidade de outros materiais menores, como papel, 

plástico e pedaços de metal. 

Estes resíduos sólidos são submetidos a uma redução de volume , 

por compressão ou incineração. A radioatividade destes resî  

duos ê geralmente de baixo nível, é sua disposição é efetuada 

simplesmente enterrando os materiais. Caso exista a possibili. 

dade de que alguns contaminantes possam ser lixiviados e trans_ 

feridos para os recursos hídricos, torna-se necessário tomar 

medidas de proteção adicionais, como construir poços recobertos 

de concreto ou incorporando estes resíduos em concreto ou betu 

me. 

0 volume dos resíduos radioativos (fora os elementos combust^ 

veis), produzidos por uma central nuclear com potência da ordem 

de 1000 MW(e), encontra-se relacionado na tabela I 
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TABELA I - PRODUÇÃO ANUAL DE RESÍDUOS RADIOATIVOS EM UMA CEN 

TRAL NUCLEAR DE 1000 MW(e), DO TIPO PWR 

3 

Volume (m /ano) 50 a 100 

Massa (Toneladas) 60 a 100 

Número de Tambores de 2S0l 300 a 550 

Volume de armazenagem requerido (m ) 200 a 400 
2 

Área requerida para armazenagem (m ) 18 a 35 

Uma alternativa muito mais segura para o armazenamento dos re 

slduos nucleares é a disposição dos materiais em minas abando 

nadas ou em formações geológicas estáveis. 

A Repülica Federal da Alemanha utiliza uma mina de sal,Asse II, 

desde 1967,para guardar seus resíduos radioativos de baixa eme 

dia radioatividade. São considerados nesta categoria os mate 

riais radioativos em níveis tais que não geram calor em forma 

apreciável. Os rejeitos de alta radioatividade, requerem diss 

positivos especiais para eliminar o calor gerado pelas altas 

concentrações de material radioativo. 

Estima-se que essa mina poderá receber os resíduos produzidos 

na Alemanha atê o ano 2000. 

Outros países, como a Austria e a Espanha,também optaram por es 

ta modalidade, de disposição final em minas e cavernas. 

Outra alternativa utilizada por outros países é o lançamento dos 

rejeitos no mar. A Inglaterra despeja grandes volumes de mate 

riais de baixa e média radioatividade no Oceano Atlântico. 

Os Estados Unidos da América iniciaram, em 1946, o lançamento 

de rejeitos radioativos no mar em três locais: dois no Atlantic 

co, em profundidades de 2800 a 3800m, e um no Pacífico, em pro 

fundidades entre 900 a 1700m. Até 1962, foram lançados em con 
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junto, nos três Jocais, 7ê.?<?<? tarJN̂ res do 200(, contendo u» to 
tal de 5800 curies de radioatividade, e o vaso de pressão deu» 

reator, com uma atividade de 33000CÍ. A partir de 1942, os re 

siduos radioativos americanos, começara, a ser dispostos na ter 

ra. 

A legislação internacional proíbe o lançamento no mar de resl̂  

duos de alta radioatividade. Esses resíduos produzidos nasus^L 

nas de reprocessamento, contêm mais de 99% do total da radioa 

tividade presente nos elementos combustíveis. A taxa de produ 

çao desses rejeitos, na forma liquida, e dé 5 a 10m por toneIa 

da de combustível reprocessado. Esse volume é posteriormente 

reduzido por evaporação até 5 a 15% do valor inicial. Apôs es 

se tratamento, pode-se considerar que os resídos de alta ativi 

dade, produzidos no reprocessamento do combustível utilizado 

por uma usina nuclear,com as características das que estão sen 

do implantadas no Brasil, sera da ordem de 20m por ano. 

A prática normal para este tipo de resíduo líquido, ê sua arma 

zenagem, em estado ácido, em tanques de aço inoxidável bemresis 

tentes, instalados em câmaras subterrâneas ou em recintos de 

concreto com parede dupla e revestimento de aço. Os tanques dis 

põem de um circuito de refrigeração, e de instalações de refri 

geração de emergência,para dissipar o calor liberado ha desinte 

gração radioativa dos rejeitos. Esta etapa de armazenagem na 

fase líquida ê apenas uma medida provisória. A etapa final do 

tratamento consiste na solidificação desses rejeitos. 

Existem diversas técnicas, utilizadas em vários países, para a 

solidificação. Basicamente, o método basea-se na desidratação 

e desnitrificação dos resíduos, e sua calcinação,misturados com 

algum componente vitrificador, como o borosilicato. Obtem-se 

assim uma massa solida, semelhante ao vidro pirex, com um coefî  

ciente de lixiviação praticamente desprezível. A taxa de pro 

dução destes materiais, para um reator do tipo PWR, com potên 

cia de 1245 MW(e) é de 3 a 5 m por ano. 
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Estão sendo estudadas outras técnicas mais complexas de sol id 1. 

ficação, nas elas encontram-se ainda em fase experimental. 

Os resíduos de alta atividade, solidificados» são posteriormen 

te armazenados, antes de sua disposição final. A seleção de um 

método apropriado para a armazenagem, depende do local escolhi 

do, das condições ambientais edo custo e da confiabilidade dos 

materiais. Existem basicamente três alternativas: a primeira 

é o uso das piscinas de concreto, revestidas com aço inox e 

cheias com água desmineralizada. A água proporciona a blinda 

gem necessária e age como meio de refrigeração. As outras ai 

tentativas são a colocação dos resíduos sólidos dentro de cama 

ras de concreto, com refrigeração forçada de ar ou sua inclusão 

dentro de grandes blocos de concreto, com circulação natural de 

ar. 

A eliminação ou disposição final destes resíduos, constitue a in 

da um problema não resolvido. Foram propostas diversas alter 

nativas: 

a) Disposição na Terra: 

- em formações geológicas profundas ou enterrados nos sedî  

mentos dos oceanos; 

- no fundo dos oceanos; 

- em regiões cobertas por geleiras. 

b) Lançamento ao espaço extraterrestre 

c) Por transmutação nuclear. 

O sistema de disposição final deverá assegurar um período minî  

mo de isolamento variável, em função da natureza dos resíduose 

suas meias vidas: 1000 anos para os produtos de fissãoe 100.000 

anos para os elementos transurãnicos. 
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Para o caso particular do Brasil, este problema não ê imediato» 

porque as plantas de reprocessamento só deverão ser construidas 

• operadas após alguns anos de funcionamento das usinas nuclea 

res. Até esse momento, os elementos combustíveis irradiados po 

derão ser armazenados em piscinas especiais, dentro das usinas 

nucleares. 
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V - AS CENTRAIS NUCLEARES BRASILEIRAS 

O Brasil conta desde 1956 com alguns centros nucleares de 

pesquisa e desenvolvimento, como o Instituto de Pesquisas E-

nergêticas e Nucleares - IPEN em São Paulo (ex IEA), o Centro 

de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN, em Belo Ho

rizonte eo Instituto de Engenharia Nuclear - IEN,no Rio de Ja 

neiro, além da CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, co 

mo órgão coordenador e centralizador. Em 1961 a CNEN determi

nou que o Brasil deveria incentivar o desenvolvimento de um* 

programa nuclear, e definiu que os reatores seriam do tipo u-

rânio natural e grafite. Essa política foi alterada em 1964, 

quando os cientistas e técnicos nucleares brasileiros retorna 

ram aos estudos de viabilidade das diversas opções que se 

apresentavam. 

Com relação as justificações para implementação do programa 

nuclear brasileiro e sua interligação com a rede elétrica, a-

lém das alegações de possível déficit nas projeções da deman

da e da produção de energia pelas usinas hidro-elétricas, ha

via a conveniência de complementação dos sistemas por outra 

fonte de energia. Era inconcebível em determinada época, que 

uma nação dependesse apenas de uma fonte de energia elétrica. 

A esse propósito houve muita celeuma durante uma séria estia

gem no Estado de São Paulo,nos anos de 1963-1964, produzindo-

se uma situação atípica no fornecimento de energia elétrica 

para a região da Grande São Paulo, que só não teve conseqüên

cias mais graves devido a sustentação da demanda mínima pela 

Usina Termo-Elétrica de Piratininga. Em outras grandes estia-

gens posteriores, as conseqüências não foram tão graves em de 

corrência da interligação dos sistemas elétricos de diversas 

regiões. Nesta altura, seria bom recordar que pela suas ca

racterísticas técnicas, as usinas núcleo-elétricas são tipica 

mentre fornecedoras de potência de base, adequadas, por exem 

pio, a interligações com sistemas de usinas de ponta ou mesmo 
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reversíveis. 

Em 1969, FURNAS - Centrais Elétricas S.A., subsidiária da 

ELETROBRÂS, recebeu a incumbência de construir a primeira usi 

na nuclear brasileira, na Praia de Itaorna, Município de An

gra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Essa localização 

corresponde a uma distância equilibrada dos principais cen

tros socio-econômicos do Pais: 130 km do Rio de Janeiro, 220 

km de São Paulo e 350 km de Belo Horizonte. 

A firma norte-americana Westinghouse, associada â EBE - Empre 

sa Brasileira de Engenharia, venceu a concorrência. Em 19 de 

outubro de 1972 foram iniciadas as obras civis pela Construto 

ra Norberto Odebrecht. 

Em junho de 1974, as obras civis da Usina Nuclear de Angra es 

tavam em pleno andamento, quando o Governo Federal decidiu 

ampliar o projeto, autorizando FURNAS a construir uma segunda 

usina nuclear. Um ano depois, foi decidido acrescentar ao si£ 

tema uma terceira unidade. 

As centrais Angra 2 e 3 já formam parte do Acordo de Coopera

ção Nuclear Brasil-República Federal da Alemanha, assinado em 

Bonn,em 27 de junho de 1975. 

0 aspecto sigiloso das negociações que precederam a assinatu

ra do Acordo, foi justificado pelas autoridades como sendo ne 

cessário para se evitar a ingerência de outros países interes 

sados, particularmente dos Estados Unidos da América. O Acor

do envolve a implantação de oito centrais núcleo-elêtricas do 

tipo PWR e a transferência de tecnologia para a implantação no 

Brasil do ciclo completo de combustível nuclear. 

Para implementar o programa, formaram-se empresas mistas bra

sil eiras-alemas. A empresa estatal brasileira ê a NUCLEBRÃS, 
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Empresas Nucleares Brasileiras S.A., que possue participação 

em todas as outras: NUCLEN, Nuclebrâs Engenharia S.A.,NUCLEP, 

Nuclebrâs Equipamentos Pesados S.A., NUCLEI, Nuclebrâs Enri

quecimento Isotópico S.A., NUCLAM, Nuclebrâs Auxiliar de Nine 

ração S.A., etc. 

A assinatura do Acordo tem sido muito discutida pela comunida 

de cientifica e o público em geral. Têm-se questionado a não 

participação de cientistas nucleares brasileiros nas negocia

ções; a real necessidade de implementar um programa nuclear 

dessas características no momento atual, quando se discute 

ainda o potencial hidrelétrico real do pais; o aparente condi 

cionamento da transferência do "know how" alemãc nas áreas 

de enriquecimento isotópico e reprocessamento de elementos 

combustíveis â efetivação da compra das oito centrais nuclea

res,* etc. 

Apesar disso, o plano está em desenvolvimento. Já foi decidi

do pelo Governo Federal que as usinas nucleares 4 e 5 serão 

localizadas no litoral sul do Estado de São Paulo. 

Será dada a seguir, uma descrição sucinta das características 

da central Nuclear da Westinghouse e das centrais da Kraftwerk 

Union, KWÜ. 

Usina Nuclear Westinghouse (Potência de 626 Mw (e)):Ela é 

constituída por seis edifícios: Reator, Segurança, Combustí

vel, Turbo gerador e dois Auxiliares. A disposição espacial 

destes edifícios encontra-se na figura 9. 

Edifício do RzatoM Ê o mais importante de todos. Tem forma 

cilíndrica, com 58,23m de altura e 36,00m de diâmetro. Ê cons 

truído em concreto, com 70cm de espessura. Em seu interior há 

um envoltório de contenção de aço, com 3Omm de espessura, den 

tro do qual estão localizados os componentes principais do 
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sistema nuclear, tais como o vaso d* pressão do reator, os 

geradores de vapor, as bombas de refrigeração do circuito pri 

mário e o pressurizador. 

EdiiZclo da Segu*ança: Nele localiza-se a Maioria dos compo

nentes dos sistemas destinados a garantir a segurança da usi

na, como o de Injeção de Segurança e o de Remoção de Calor 

Residual. 

Edifício do CombuitZvtt: Neste edifício estão as ãreas de»ar

mazenagem dos elementos combustíveis novos e usados, bem com» 

os equipamentos que possibilitam a sua movimentação na opera

ção de recarregamento do reator nuclear, recebimento do com

bustível novo e remessa do combustível queimado. 

Edifício do TaKbo gelado*: Ele abriga o grupo turbo-gerador, 

seus acessórios, e a maioria dos componentes dos sistemas 

auxiliares convencionais. 

Edifício* KuxiliaitAi Neles encontram-se a maioria dos compo

nentes dos sistemas auxiliares para geração do vapor. Também 

se localizam neles os painéis auxiliares de controle, a sala 

de controle, a maioria dos sistemas de ventilação e de ar con 

dicionado e os grupos geradores diesel de emergência. 

Usina Nuclear KWJ (Potência de 1245 Mw (e)) :Ela i constituída 

por sete edifícios. Sua distribuição espacial encontra-se re

presentada na figura 10. 

Edi&lclo do Reato*: Em seu interior se encontram o vaso do 

reator, as bombas de recirculação, os geradores de vapor e o 

pressurizador. Neste edifício efetua-se o manuseio e a estoca 

gem do combustível novo e usado. Ê uma estrutura de concreto, 

cilíndrica na base e esférica em cima, com 60,40m de diâmetro 

e fiOcm de espessura. Sua altura é de 57,00m. 
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O envoltório de contenção ê esférico, de aço, com espessura 

de 30mm. 

Edifício Auxiliam Abriga todo o sistema auxiliar do reator: 

o sistema de controle químico, o de tratamento dos rejeitos 

radioativos, o de estocagem de água de reposição e o de trata 

mento da água do circuito primário. Tem 64,65m de comprimento 

por 22,65m de largura e 22,00m de altura, com uma área de 

2000m2, aproximadamente. 

* 

Edifício de Água de Alimentação de Ernefigenciat Abriga o siste 
ma de água de alimentação de emergência e o painel de contro

le de emergência. Tem 47,80m de comprimento, 25,80m de largu

ra e 7,45m de altura, com uma área de 1270m2. 

Edifício de Contiole: Abriga a sala de controle principal, de 

onde ê operada toda a usina e as salas dos computadores, dos 

cabos elétricos e dos painéis. Tem 75,00m de comprimento por 

25,00m de largura e 23,90m de altura. 

Edifício do Gnupo Vieòel de Eme.fige.ncia e de Água fniai Este 

edifício possue quatro grupos diesel de emergência, além da 

estação de resfriamento de água para ser usada na refrigera

ção dos componentes e sistemas da uslr 

Edifício do Tulbo genadoM Abriga um conjunto turbo gerador, 

os condensadores, o sistema do condensado, o sistema de água 

de alimentação G O sistema de vapor. Tem 86,00m de comprimen

to, 48,00m de largura e 35,00m de altura. 

Edifício de Admini&tiação: Como seu nome indica, neste edifí

cio são desenvolvidas as atividades administrativas associa

das a operação da central nuclear. 

http://Eme.fige.ncia
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Na Tabela II encontram-se comparadas as características das; 

centrais nucleares da Westinghouse (Angra 1) e das fabricadas 

pela KWü. 

Nas figuras 9 e 10 mostram-se, em forma esquemãtica, as plaii 

tas das centrais nucleares Angra 1 e 2 (Westinghouse e KWÜ, 

respectivamente), e uma perspectiva do conjunto. 
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TABELA I I - COMPARAÇÃO DAS CARACTCRlSTICAS DAS CENTRAIS WESTINGEUSE B 

KRAFTWERK MOON 

WESTINGHOUSE KWU 

ciRCurro PRIMÁRIO 
Duas bombas acionam 43.000 m3/h 

Tenperatura e pressão da água 
ao sair do vaso do reator: 324 °C 
e 157 atmosferas 

. Quatro bambas acionam 90.000 m3/h 

. Temperatura e pressão da água ao 
sair do vaso dò reator: 329°C e 
161 atmosferas 

CIRCUITO SECUNDÁRIO 

Produção dos geradores de va 
por: até 3.700 ton/h com 287CC 
e 65 atmosferas 

Produção dos geradores de vapor: 
até 7.400 ton/h com 284°C e 70 
atmosferas 

ÁGUA DE CIRCULAÇÃO 

. Vazão de 132.000 m3/hora I . Vazão de 273.500 m3/hora 

. Diâmetro: 3,35m 

VASO DO REATOR 

. Diâmetro: 5,75m 

. Altura total,incluindo o dispo 
sitivo de movimentação das bar 
ras de controle: 12m 

. Peso to tal: aproximadamente 210/t 

. Altura total, incluindo o disposî  
tivo de movimentação das barra? 
de controle: 13m 

. Peso total aproximadamente 530/t 

TURBINA 

. 3 estágios acionam um gerador 
de 657 MW brutos com vapor a 
59,5 ata e a 1.800rpm 

2 . 1 estagio de alta pressão e 
de baixa 

. Na alta pressão, o vapor se ex 
pande até 13,5 ata 

. Comprimento da palheta do está 
gio final l,016m "" 

. 4 estágios acionam um gerador de 
1.320 MW brutos com vapor a 67,6 
ata e a 1.800 rpm 

1 estagio de alta pressão e 3 de 
baixa 

Na alta pressão, o vapor se expan 
de até 11 ata ~" 

Comprimento da palheta do estágio 
final: l,130m 

GERADOR 

. Potência nominal do gerador de 
corrente trifásica alternada: 
760 MVA. 

. Cada transformador monofásico: 
253 MVA. 

. Potência nominal do gerador de 
corrente trifásica alternada: 
1.472 MVA. 

. Cada transformador 
490 MVA. 

monofásico: 
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UNIDADE i 

1 - E0. 00 REATOR 

2 • ED DO TURBOGÊRAO0R 

3-ED AUXILIAR NORTE 

4 - E0 AUXILIAR SUL 

3 - ED 0£ SEGURANÇA 

6-ED 00 COMBUSTÍVEL 

7-TOMADA-OE-ÃOUA 

ESCALA APROXIMAOA I '3000 

Figuro 9 

Planto esquemófico do Cenfrol Nuclear Angro I (Weslinghouse) 
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I -ED DO REATOR 

2-CO 00 TURBOGERAOOR 

3-ED AUXILIAR 

4-ED OE CONTROLE 

5-EO DE ALIMENTAÇÃO OE EMERGÊNCIA 

6-EO. DOS OERADORES DIESEL OE EMERGÊNCIA 

7-ED OE ADMINISTRAÇÃO 

8* POÇO DE SELAOEM DA ÁGUA OE CIRCULAÇÃO 

9-TOMaOA-OC'ÁWA 

10- CHAMINÉ 

ESCALA APROXIMADA l>2 OÒO 

Figura 10 , • 

Plonto csquemotíca do Centrol Nuclear Angra 2 (KWU) 
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VI- LOCALIZAÇÃO DAS CENTRAIS NÚCLEO-ELÊTRICAS 

As conseqüências que um eventual acidente em um reator nu

clear possam ter para o meio ambiente e o público em geral,de 

pendem fundamentalmente da sua localização geográfica. Por es 

se motivo, a escolha dos locais onde serão implantadas cen

trais núcleo-elétricas ê de capital importância. 

No nosso pais, a macro-localização de centrais núcleo-elétri-

cas é decidida em nível do Conselho de Segurança Nacional. A-

lém das características básicas de hidrologia e geologia, de

vem ser levados em conta na decisão, outros fatores, como pia 

nejamento, segurança, engenharia, meio-ambiente, aspectos le

gais e econômicos, etc. Os critérios básicos para a escolha 

da macço-localização são os seguintes: 

a. Disponibilidade de recursos energéticos alternativos na re 

gião cogitada; 

b. Avaliação do mercado de energia, de base e de ponta, seu 

crescimento anual, identificação dos centros de carga e 

análise das respectivas curvas de carga; para determinar 

se a nova capacidade de geração será totalmente absorvida; 

c. Características operacionais das usinas nucleares, em par

ticular quanto à disponibilidade; 

d. Influência na necessidade de reserva do sistema onde a usi_ 

na nuclear será instalada, levando-se em conta sua even 

tual indisponibilidade durante a recarga dos elementos com 

bustíveis. 

e. Economia de combustível por complementação hidrelétrica,nos 

períodos de ten.po em que exista um excedente deste tipo de 

energia no sistema (época de chuvas, enchentes, etc); 

f. Economia em investimentos e em perdas de transmissão loca

lizando a usina perto dos centros consumidores. 

g. Requisitos construtivos e operativos: acesso de equipamen

tos' pesados, disponibilidade de água, geologia do local, 
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densidade populacional e infra-estrutura de apoio. O local 

deve permitir o acesso de equipamentos com peso de até 

470 toneladas numa sõ peça. Requerem-se 300 m3/h de água 

tratada na fase de construção, 60 m3/h para a operação e 

73 m3/s de água de refrigeração para uma usina de 1245 

MW(e). A geologia da região é de fundamental importância 

nos custos de construção da usina. A densidade demográfica 

é também um fator de grande peso. 

h. Concentração dos esforços de construção e operação, tentan 

do unificar a construção de mais de uma usina na região. 

O processo de seleção da localização de usinas nucleares, di

vide-se em três estágios fundamentais, desde a escolha da re

gião, até^a definição exata do local, e em um quarto estágio 

complementar, mais especifico, onde são iniciados os estudos 

detalhados, em microescala. 

. Estágio 1: Seleção de áreas candidatas. Objetiva determinar, 

na região de interesse, as áreas potencialmente 

viáveis a serem inventariadas na busca de locais 

para escolha final dos sítios; 

. Estágio 2: Seleção de locais candidatos. Neste estágio ela

bora-se uma lista de locais, que são avaliados 

de acordo com sua potencialidade; 

. Estágio 3: Definição de local selecionado. Determina-se o 

melhor local que preencha os requisitos estabele 

cidos pelas normas em vigor e as necessidades 

do sistema elétrico. Avaliam-se os problemas i-

dentificados no estágio anterior, de forma a se 

ter certeza de que o local selecionado continua 

licenciável. Levantamentos e sondagens "in loco H 
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são necessários neste estagio, com um nível de 

detalhe que depende das características dos lo

cais e da extensão dos problemas identificados. 

Para o local selecionado serão desenvolvidos» no estágio se

guinte, os estudos em microescala e será efetuado o pedido de 

licenciamento para a construção da usina. 

Estudos efetuados pela ELETROBRÃS em 1979, permitiram esco

lher as seguintes áreas candidatas: 

a. Vitória: literal Norte e Sul, até 100 km de Vitória; 

b. Rio Norte 1: litoral do Estado do Rio de Janeiro, de Cam

pos a Macaé; 

c. Rio Norte 2: litoral do Estado do Rio de Janeiro, de Macaé 

a Ponte Negra; 

d. Rio Sul 1: litoral do Estado do Rio de Janeiro, de Grumari 

a Mambucaha; 

e. Rio Sul 2: litoral dos Estados do Rio de Janeiro e São Pau 

Io, de Mambucaba 5 ilha de São Sebastião; 

f. São Paulo Sul: litoral Sul do Estado de São Paulo;. 

g. Ipatinga : 20.000km2 em torno de Ipatingà, em Minas Gerais; 

h. Belo Horizonte: 20.000km2 em torno de Belo Horizonte. 

Nas alternativas £ e h existem problemas de disponibilidade de 

água e de transporte de componentes pesados, e foram conside

radas como menos prioritárias. 

Por seu lado, a CESP - Companhia Energética de São Paulo, rea 

lizou estudos de seleção de locais no Estado de São Paulo. Os 

locais por ela selecionados foram os seguintes: 

a. Litoral Sul; 
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b. Região de Jurumirim; 

c. Proximidades de Ilha Solteira. 

A área escolhida pelo Governo Federal no segundo trimestre de 

1980, para as usinas de n9 4 e n© 5, foi a de alternativa f., 

da EL.ETROBRÃS ou a. da CESP. 

As características físicas do local, que devem ser avaliadas, 

antes de ser aceito como apropriado para a implantação de usi 

nas nucleares, são as seguintes: 

- Estudos sismológicos: deve ser avaliada a história sisroolÓ-

gica da região onde se pretende instalar centrais nucleares/ 

sua formação geológica e a eventual presença de falhas geo

lógicas em regiões próximas; 

• % 

- Estudos meteorológicos: as condições meteorológicas da mi

cro região são de grande importância para a dispersão dos 

efluentes gasosos das centrais nucleares. A existência de 

condições desfavoráveis, como seria o caso de inversões ter 

micas freqüentes, desaconselhariam a escolha do local; 

- Estudos geológicos: a estrutura geológica do local onde se 

pretende instalar uma usina núcleo-elitrica, deve ser estu

dada pormenorizadamente, para determinar se a área pode su

portar firmemente os edifícios do reator e todos seus com

ponentes. Caso a estrutura do terreno não seja firme, pode-

-se optar pela utilização de estacas. No caso das centrais 

nucleares de Angra, por exemplo, a central Angra 1, da 

Westinghouse, repousa diretamente sobre a rocha. Já as cen

trais 2 e 3 (da Kraftwerk Union), serão construídas sobre 

estacas, de 110 a 130cm de diâmetro. 

- Estudos hidrolõgicos: deve-se prevenir a possibilidade de 

inundações no local de uma central nuclear. A entrada de 
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água dentro das instalações de una usina nuclear» poderá 

inativar alguns de seus componentes* deixando-a inoperante. 

Caso o local seja na costa» é necessário estimar a amplitu

de máxima das ondas de maré» inclusive das decorrentes de 

temporais. 

Todos estes estudos são bastante demorados, porque devem ser 

avaliados pormenorizadamente. 

Devido a fatores relacionados a segurança e ao meio ambiente» 

estima-se hoje em dia» em cerca de 12 anos» o prazo que decor 

re entre a decisão da escolha do macrolocal, e a entrada em 

operação de uma central nuclear. 

Nas figuras 11 e 12 , mostram-se» em forma esquemática, as 

ações necessárias para obter o licenciamento de uma central 

nucleo-eletrica, e os estudos de poluição térmica e impacto 

ambiental que devem ser desenvolvidos nas diversas etapas» 

desde a fase de medições e estudos, objetivando a micro-loca-

lizaçâo, ate o acompanhamento dos diversos parâmetros após o 

início de operação da usina. 
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FIG. l i Esquema das Principais Iniciativas Relacionadas 
ao Licenciamento de uma Central Núcleo-Elétrica 
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FASE INTERMEDIÁRIA 

PADRÕES DE CIRCULAÇÃO E 
BALANÇO ENERGÉTICO 
-PADRÕES OiNÂWiCOSHVRA 

IDENTIFICAÇÃO DE: 
• TEMPERATURAS 
• CORRENTES MARÍTIMAS 
• VF.NTOS 
• TEMPERATURA DO AR 
• t/it/DAOf RELATIVA 
• RADIAÇÃO SOLAR 

ESTUDOS PRELIMINARES 
DO ECOSISTEMA 

BIOLOGIA 

FCTOPlANCTON 
MACROFITOS 
ZOOPLANCTON 
MlCROPENTOS 
PEIXES 
BACTÉRIAS 

QUÍMICA 

•NUTRIENTES 
P-P04tP-T0!ol, 
N-Org, N-NOí-, 
N-MiJiSi-S'04. 

• MATERIA ORG. 
COO,TKiTOC 

FÍSICA 

• TEMPERATURA 
• SMMDAÜE 
• OKIG. OtSSOLV. 
• pH 
• TUKBIDEZ 
• REDOX 

ENSAIOS DE 

LABORATÓRIO 

ESTUDOS 
PREDITIVOS 

x 

OADOSde ENTRADA 
P/ MODELOS DOS 
EFEITOS TÉRMICOS 

T 

NVESTGAÇAO DO 
SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO 
NO LOCAL 

PADRÕES DE 
CIRCULAÇÃO 

MODELOS CARA 
SIMULAÇÃO 
PREDlTIVA 

LEVANTAMENTOS 
PRE-OPERACONAIS 

1 

RECONHECIMENTO 
DO MEIO 
AMBIENTE 

DADOS REAIS 
DOS. EFEITOS 

TÉRMICOS 

LEVANTAMENTOS 
OPERACIONAIS 

FIG. 12 Esquema de Alguns Estudos de Efeitos Térmicos e Ambientais 
de Centrais Núcleo-Elétricas 
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VII - SEGURANÇA DOS REATORES E OPINIÃO PÚBLICA 

Acidente máximo crível em reatores nucleares 

Durante o funcionamento de um reator nuclear» as fissões que 

liberam energia térmica e neutrons para manter a reação em ca 

deia, geram igualmente uma série de produtos de fissão, produ 

tos de ativação do agente refrigerador e dos materiais estru 

turais, das impurezas, etc. O maior risco da operação de uma 

central nuclear, reside exatamente em que parte desses mate 

riais radioativos escape para o meio ambiente. 

Apôs um ano de pleno funcionamento, uma usina do porte das 

que serão instaladas no Estado de São Paulo, terá em seu nu 

cleo cerca de doze bilhões de Curies. Urn Curie é uma unidade 

de atividade que eqüivale a radioatividade de uma grama de Ra • 

dium, aproximadamente. 

Existem diversas barreiras para evitar que a maior parte des 

se material radioativo, contido nas pastilhas sinterizadas de 

UO2, possa ser dispersa na biosfera. A primeira ê formada 

pelas próprias pastilhas. A maior parte dos produtos de fis 

são ficam retidos dentro delas. A segunda é o revestimento de 

Zircalloy ou de aço inoxidável dos tubos dos elementos combus 

tíveis. A terceira barreira é constituída pelas paredes do va 

so de pressão e dos circuitos primários de refrigeração do 

reator. A quarta barreira é constituída pelas paredes e siste 

mas especiais do edifício (prédio de contenção), que contém o 

vaso de pressão e dos diversos componentes do circuito prima 

rio. 

Pelo próprio projeto, torna-se quase impossível que a segunda 

barreira, ou seja, o revestimento dos tubos contendo o combu£ 

tível, possa ser rompida por meios mecânicos. Um agente físjL 

co que pode danificar esse material é o calor. Em operação 
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normal, é praticamente impossível que ua reator possa atingir 

uma potência superior ã compatível com seus sistemas de refri 

geração. Caso isso venha a acontecer, as barras de controle 

desligarão o reator em frações de segundo. 

Apôs o desligamento do reator, embora a fissão do urânio se

ja interrompida, existe outra fonte de calor muito intensa no 

interior do núcleo: o material radioativo presente dentro dos 

elementos combustíveis, ao desintegrar-se libera grandes quan 

tidades de energia. 

Uma central nuclear de 1200MW de potência elétrica, possue 

uma potência térmica de 3600MW. Apôs seu desligamento, sua 

potência decresce exponencialmente, com um período inicial 

de alguns segundos,que vai mudando gradativamente para minu- * 

tos, dias, meses e até anos. Essa potência térmica residual 

precisa ser removida. A maior ênfase dos dispositivos de segu 

rança de um reator,visa manter o núcleo frio após um desliga

mento por falha de qualquer sistema. 

Em condições normais, apôs o desligamento do reator, o calor 

residual é dissipado nos geradores de vapor, passando essa 

energia para o circuito secundário e posteriormente para a 

água de circulação. As centrais nucleares possuem dois ou 

mais circuitos primários de refrigeração, que funcionam simul 

tânea e independentemente. Apenas um destes circuitos é su

ficiente para elininar o calor residual do núcleo. A falha 

de uma ou mais das bombas do primário, não constituiria pro

blema algum de segurança, desde que existisse pelo menos uma 

em operação. 

Entretanto, no reator existem outros sistemas de refrigeração 

de emergência. Em certas condições, todas as bombas de circu

lação do primário podem ficar inoperantes.Isso aconteceria 

no caso de ruptura de uma das tubulações do circuito prima-



CETES8 

51 

rio, porque o sistema ficaria despressurizado. 

Como a temperatura de operação da água de refrigeração é supe 

rior a 300°C, em caso de despressurização, ela ferveria, não 

conseguindo refrigerar o núcleo. Caso isso viesse a acontecer, 

deveria entrar imediatamente em funcionamento o sistema de re 

frigeração de emergência, inundando o núcleo e refrigerando-o, 

para evitar um sobreaquecimento. Caso este sistema não funcio 

nasse, os elementos combustíveis poderiam fundir. 

Os analistas costumam chamar esse acidente, de perda do meio 

refrigerador, "loss-of-coolant accident, LOCA". Ele pode ser 

causado por erro humano, por defeitos de equipamentos e por 

uma série de outras condições anormais de funcionamento. 

Sob certas-condições, este acidente poderá acarretar o que se 

considera »como acidente máximo, crivei, (Maximum Credible Acc^ 

dent, MCA): uma fusão ou derretimento total ou parcial do nú 

cleo do reator, e a dispersão de parte dos produtos de fissão 

voláteis contidos nos elementos combustíveis, já no fim de seu 

ciclo de utilização, ou seja, com alto grau de queima. Nesse 

caso, seriam liberados 100% dos gases nobres, 25% do iodo e 

1% dos outros produtos de fissão. 

O risco de que esse acidente aconteça tem preocupado muito os 

cientistas e a opinião pública em geral. Como visto, no iní̂  

cio da década dos 70, e principalmente após a crise do petró 

leo, a energia atômica teve um grande impulso. Paralelamente 

começaram a se manifestar as idéias contrárias dos ambienta 

listas, ecologistas e defensores da natureza em geral, bem 

como o nascimento da filosofia "anti-nukes". Em geral, a tese 

defendida por estes últimos era a de que a ciência e a tecno 

logia deveriam procurar outras alternativas energéticas que 

não deteriorassem o ambiente, como a energia solar, a energia 

eólica, a energia das marés e outras. A energia nuclear deve 
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ria ser desativada, visto que, segundo eles, apresentava ris

cos sociais de enormes proporções. 

Em escala internacional,esses movimentos não tratavam apenas 

da preservação do meio ambiente. Eles eram conseqüência da 

falta crescente de credibilidade na ciência e tecnologia, por 

parte da população em geral. Esses fatos tinham fundamentos. 

0 que dizer por exemplo do enorme esforço econômico e tecnolõ 

gico para a descida do homem da lua e a subsequente pergunta. 

E dai? 0 que dizer dos sensacionais e imaturos transplantes* 

cardíacos? 0 que comentar sobre o DDT, considerado na época 

da descoberta e nos anos seguintes como uma das maiores con

quistas tecnológicas, e a sua tácita proscrição pelos proble

mas relativos ao ambiente? 0 que falar de outros produtos de

fensivos, pesticidas, etc? 0 que falar dos trágicos efeitos, 

teratolõgicos da Thalidomida? Quais as considerações sobre 

centenas ou milhares de medicamentos considerados na época 

dos seus lançamentos como milagrosos e atualmente proscritos 

por diversos motivos? E os desastres ecológicos, acontecidos 

em Seveso, Minamata e Love Canal?. E os impactos de poluição 

do ar, como a crise do "smog" de Londres, e as dispersões aci 

dentais de petróleo no mar, e as alterações ecológicas por 

efluentes industriais, etc? 

Dentro desse contexto, a energia nuclear, por seus preceden 

tes por demais conhecidos, constituia um dos alvos preferidos 

desses movimentos. 

Avaliação de Riscos - 0 Relatório Rasmussen 

A Segurança Nuclear sempre foi um dos aspectos mais enfatiza

dos pelos órgãos governamentais pertinentes e pela comunidade 

técnica-cientlfica do meio nuclear. A Comissão de Energia Ato 

mica dos Estados Unidos da América, tendo em vista esses movi 

mentos,contrários e que muitas vezes ultrapassavam os limites 
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dos entusiasmos razoáveis ou racionais, solicitou em 1972 a um 

grupo de 60 especialistas do M.I.T. (Massachusetts Institute 

of Technology), liberado pelo Prof. N.C. Rasmussen, que fizes. 

se um estudo abrangente e exaustivo sobre a segurança de usjL 

nas núcleo-elétricas do tipo PWR e BWR. 0 resultados desses es_ 

tudos foi substanciado com um relatório publicado em 1975 e co 

nhecido como WASH-1400, NOREG-75/014, ou simplesmente relato 

rio Rasmussen. 

O relatório Rasmussen foi o primeiro estudo a desenvolver uma 

análise quantitativa de riscos em reatores refrigerados a água 

leve de forma global e abrangente. Vários estudos probabilistic 

cos simples, paralelos, e em seqüência, foram efetuados. Eri 

tretanto, surgiram dificuldades para quantificar as probabili^ 

dades de falha de componentes. Os acidentes mais comuns, como 

desastres automobilísticos, quedas de aviões, descarga -de 

raios,, etc, possuem estatísticas, podendo portanto ser quanti 

ficados. Isso não acontecia com o "MCA", pois nunca havia ocor_ 

rido um acidente deste tipo em 2.000 reatores-ano em operação 

nos EUA até a época do relatório. 

0 relatório WASH-1400 foi considerado por muitos, como o me 

lhor e mais abrangente estudo sobre quantificação de riscos 

feito até então, em qualquer campo da tecnologia. Foi recomen 

dado como modelo para desenvolver a análise quantitativa de 

riscos em campos como os da indústria petroquímica, outros com 

plexos industriais e grandes obras de engenharia. 

Os estudos, sérios ou não, efetuados antes do relatório Rasmus_ 

sen, chegaram ao cúmulo do exagero, simbolizado por uma decla_ 

ração pública efetuada pelo Dr. Benjamim Spock, em Arkansas, 

em que afirmava, sem justificativa, que um "grande acidente nu 

clear poderia causar a morte imediata de 4 5.000 pessoas e deze 

nas de milhares de mortes posteriores por leucemia e câncer 

nos 30 anos seguintes". Outro estudo, realizado cm 1957, (Rela 

tório WASH-74 0) previa que as conseqüências de um grave aciden 
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te em um reator de 500 MW{t), portanto de proporções bem infe 

riores as das centrais núcleo-elétricas atuais, seria a morte 

imediata de 3.400 pessoas, nais 43.000 pessoas afetadas por 

danos físicos de certa gravidade e 7 bilhões de dólares de da 

nos materiais. 

Os cenários catastróficos desses dados foram alterados pelo re 

latório Rasmussen. 

Em 1957, acreditava-se que a fissão do núcleo do reator libera 

ria a metade do material radioativo contido dentro dos elemen 

tos combustíveis, para o meio ambiente. Entretanto,estudos pojs 

teriores demonstraram que apenas uma pequena parte desses mate 

riais seria liberado da massa de U02 fundida, (100% dos gases 

nobres, 25% do iodo e 1% dos outros produtos de fissão). A rea 

vaiiação áas conseqüências desse acidente hipotético, mostrou 

que os danos serirm de 92 mortes no total, 200 pessoas com dei* 

nos físicos e 1,7 bilhões de dólares de danos materiais. Entre 

tanto, pela primeira vez resultou possível determinar a proba_ 

bilidade de tal acidente: um em um bilhão. 

Os dados fornecidos pelo Relatório Rasmussen foram posterior 

mente contestados, inclusive como conservadores, mas como foi 

o estudo mais sério e abrangente na avaliação quantitativa de 

riscos em qualquer campo da tecnologia, constituindo um marco 

nesse aspecto, serão descritas a seguir algumas de suas conclu 

soes. 

A previsão básica do relatório é a de que a probabilidade da 

mais séria emissão de radioatividade é cerca de um em 100.000 

reatorej-ano. Tal acidente deverá envolver a emissão de cerca 

de metade dos produtos de fissão voláteis contidos no núcleo. 

Uma enissão dessa grandeza deverá ser precedida pela fusão dos 

elementos combustíveis do reator, evento esse que possue a pro 

habilidade de ocorrência, de um em 17.000 reatores-ano. O rela 
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tõrio prevê que a perda da refrigeração primária (LOCA), pode 

rã acontecer com a probabilidade de um em 2.000 reatores-ano. 

Analisando estes números verificamos que, para um reator iso 

lado, existe a probabilidade de que aconteça a perda da refri 

geração primaria uma vez a cada dois mil anos de operação, ou 

no caso de existirem 2.000 reatores em operação no mundo, de 

veria acontecer a perda da refrigeração em um deles por ano. 

Esse número ê muito pequeno. Ainda devemos considerar que a 

perda do meio refrigerante não implica necessariamente na fu 

são dos elementos combustíveis. Isso só acontecerá no *caso 

em que os sistemas de refrigeração de emergência não funciona^ 

rem. A perda do meio refrigerante e a fusão do núcleo também 

não significa que os materiais radioativos voláteis contidos 

no urânio passarão para o meio ambiente. Eles deverão ficar 

retidos dentro do prédio de contenção. Só no caso de ruptura 

das*paredes deste prédio, esses materiais poderão escapar para 

o meio ambiente. Essa situação, repetimos, configura o "MCA", 

e a probabilidade de ocorrência, de acordo com o relatório 

Rasmussen, é de uma vez em cada 100.000 anos de operação de um 

reator. 

A publicação do relatório Rasmussen suscitou uma- série de cri 

ticas e controvérsias na comunidade cientifica; vários livros 

e trabalhos técnico-científicos foram publicados a seguir. 0 

próprio governo americano, fazendo-se eco dessas manifesta 

ções, encomendou um novo e amplo relatório crítico sobre o 

WASH-1400. 0 grupo encarregado de efetuar essa revisão, forma 

do por renomados técnicos e cientistas, recebeu o nome de "Risk 

Assessment Review Group". Após um ano de trabalho, foi editado 

o relatório. As principais críticas apontadas ao relatório 

Rasmussen foram as seguintes: 

1 - 0 sistema global de operação de uma usina nuclear ê extre 

mamente complexo e muito difícil de ser quantificado; 
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2 - Os dados de partida sobre a freqüência de falha em compo 

nentes não servem para apoiar este tipo de cálculo; 

3 - Os métodos estatísticos aplicados não são apropriados pa 

ra este tipo de estudo; 

4 - As falhas simultâneas de diversos sistemas de segurança, 

em conseqüência de uma única causa comum (como por exem 

pio terremotos), não foram levados em conta com a sufi 

ciente ênfase; 

5 - Os eventos de baixa probabilidade de ocorrência são in 

trinsecamente impossíveis de serem quantificados; 

6 - A influência do fator humano na adoção de procedimentos 

errados, em situações de emergência, não foi levada em 

consideração na proporção devida; 

7 - Não se deu suficiente importância ã garantia de qualidade 

e suas possíveis falhas. 

Outros relatórios oficiais de diversos países foram elabora 

dos com o mesmo objetivo. A Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), organizou conferências internacionais e cur 

sos especializados, e elaborou normas rígidas sobre segurança 

nuclear para as várias etapas dos ciclos dos combustíveis nu 

cleares. Até mesmo a Organização das Nações Unidas nomeou uma 

comissão internacional de cientistas e engenheiros nucleares 

para elaborar um relatório de avaliação técnica da segurança 

nuclear, independente da AIEA, que para alguns, poderia ser 

considerada como parte interessada. Seu último relatório foi 

liberado em 1977. 
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Não obstante todas essas atividades prõ e contra energia nu 

clear, em 1976, só nos EUA estavam operando 58 usinas núcleo-

-elêtricas, gerando um total de quase 40.000 MW elétricos, e 

no mundo todo, 187 usinas nucleares, atingindo quase a cifra 

de 80.000 MW(e). No primeiro semestre de 1980, esse número ti 

nha aumentado para 72 usinas núcleo-elêtricas em operação nos 

EUA, com potência de 52.000 MW(e), e cerca de 228 em todo o 

mundo, com potência de 122.000 KW(e). 

Em outras ocasiões, ocorreram algumas falhas no funcionamen 

to de algumas usinas (afinal de contas, materiais e equipamen 

tos podem falhar,e o mesmo acontece com os seres humanos que 

operam essas centrais), entretanto sem nenhuma implicação s£ 

ria sobre a saúde dos trabalhadores das centrais, muito menos 

para o público em geral e menos ainda para o meio ambiente. 

No entanto, essas falhas inconseqüentes foram muitas vezes ex 

pioradas com sensacionalismo. 

Impactos na Opinião Pública 

O maior impacto na opinião pública ocorreu em decorrência do 

acidente na central nuclear de Three Mile Island, em março de 

1979. Por coincidência, nessa ocasião era lançado o filme Sín 

drome da China. Não apenas a opinião pública ficou abalada, 

como também a própria credibilidade nos estudos e relatórios 

sobre a segurança nuclear. Durante o desdobramento das fases 

iniciais do controle do acidente, as atitudes dos response 

veis pela operação da usina, dos representantes do órgão fis 

calizador americano NRC (Nuclear Regulatory Commission) e dos 

governantes, foram de tal ordem desastrosas, que conduziram a 

opinião pública e a imprensa a julgar que estavam em face a 

uma catástrofe nuclear. Houve na realidade um escândalo nu 

clear de proporções sem precedentes. Nesse acidente não houve 

nenhum dano superior, digamos, ao equivalente ã dose de duas 

ou três radiografias dentárias às pessoas que trabalhavam no 
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momento na usina. O presidente Carter nomeou uma comissão pa 

ra elaborar um relatório especial e minucioso sobre as causas 

e as falhas seqüenciais que conduziram a esse acidente. Essa 

comissão posteriormente elaborou um relatório conhecido como 

"Relatório Kemeny". 

Esse acidente foi um marco importantíssimo no desenvolvimento 

das centrais nucleares, visto que assustou de tal forma a opî  

nião pública que governos de diversos paises realizaram una 

espécie de "moratória nuclear", para permitir uma reavaliação 

na situação de seus programas. 

Um resultados claro e insofismável desse acidente, foi o de 

que a opinião pública teve seus receios ampliados com relação 

aos riscos da tecnologia nuclear. 

A Agência Internacional de Energia Atômica, em vista desse fa 

to, realizou uma ampla pesquisa de opinião pública, visando 

caracterizar quais eram os principais receios da população 

com relação a energia nuclear. Os resultados foram os seguin 

tes: 

a. Receio de que uma central núcleo-elétrica possa explodir 

como uma bomba atômica; 

b. Riscos de acidentes catastróficos em centrais nucleares; 

c. Riscos decorrentes do armazenamento inadequado de rejeitos 

nucleares de alta radioatividade; 

d. Riscos referentes a proliferação de armas nucleares; 

e. Riscos de possíveis acidentes em usinas de reprocessamento 

de combustíveis nucleares; 

f. Riscos referentes â multiplicação de pequenas emissões ra 

dioativas durante a operação normal das instalações, nas 
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distintas fases do ciclo nuclear, e seus conseqüentes efeî  

tos a curto e a longo prazo. 

Esses são os receios principais e mais comumente apontados, 

embora existam outros, mencionados com menor freqüência: 

9. Riscos devido a desativação de centrais núcleo-elétricas e 

de outras instalações nucleares; 

h. Riscos decorrentes do transporte de materiais altamente* ra 

dioativos; 

i. Riscos de acidentes em laboratórios de centros nucleares. 

Quanto ao receio manifestado no item £, os cientistas e en 

genheiros nucleares apenas lamentam que esse tipo de preocupa 

ção exista até nossos dias. Uma explosão do tipo "bomba atômi 

ca" é categoricamente impossível em um reator nuclear devido 

a própria constituição dos materiais dos reatores. Esse fato 

tem sido divulgado pela comunidade nuclear desde a época de 

pós-guerra, mas resulta evidente que rão tem ficado claro pa 

ra o público em geral. 

É curioso perceber como as pessoas ss preocupam muito intensa^ 

mente com situações que implicam um mínimo risco, embora de 

amplas conseqüências, e menosprezam outras de risco muito 

maior. 

Em recente artigo, a revista britânica New Scientist aborda o 

tema de riscos socialmente aceitáveis. Um exemplo citado é o 

caso hipotético de um homem da cidade, tendo que atravessar 

a pé alguns quilômetros de cerrado. Se ele for alertado para 

os eventuais perigos, poderá f:car apavorado, com medo de uma 

picada de cobra venenosa, escorpiões, aranhas, etc. Entretan 
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to, esse mesmo indivíduo dirigirá seu carro pelas estradas e 

pela cidade até seu destino. Embora essa pessoa seja conscien 

tizada de que a freqüência de acidentes automobilísticos ê 

muito superior à dos perigos acima mencionados, e que suas 

conseqüências são geralmente muito mais sérias,(mesmo que ele 

seja picado por um animal peçonhento, dificilmente poderá o-

correr risco de vida), continuará tendo medo de atravessar o 

cerrado, mas aceitará friamente os riscos do automóvel. Esse 

exemplo demonstra que a população ê muito mais sensível . a 

"percepção dos riscos" do que a "quantificação dos riscos". A 

energia nuclear, devido provavelmente aos antecedentes de Hi

roshima e Nagasaki, produz um temor ou um terror semelhante. 

Nas tabelas III e IV, estão relacionados os riscos de aciden

tes fatais por diversas causas. Pode-se observar que aqueles 

acidentes associados à indústria nuclear, configuram, de lon 

ge, os de menor risco. Entretanto, a opinião pública demons 

tra grande medo destes acidentes. 

Houve um trabalho recente versando sobre os riscos globais de 

acidentes envolvidos com a construção, operação, manutenção, 

etc, de vários tipos de centrais geradoras de energia elétri 

ca. Os resultados finais, oriundos de análises quantitativas 

de riscos globais, causou surpresa e espanto em meios não fa

miliarizados com segurança nuclear. A usina mais "segura"era 

a de gás natural; em segundo lugar, a núcleo-elétrica; em ter 

ceiro a hidro-elétrica; em quarto, a de óleo e em último lu

gar, a de carvão* O espanto residia no fato de que em termos 

globais, a hidro-elétrica era exposta como tendo mais riscos 

do que a núcleo-elétrica. Na realidade, computando-se as es

tatísticas de acidentes durante a construção, e a avaliação 

quantitativa de riscos de rompimento das barragens e seus 

efeitos, chegou-se a essa conclusão. Ocorre que este consti-

tue um risco "socialmente aceitável", sem que a população es

teja conscientizada, o que não acontece com os riscos de cen-
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TABELA III - RISCO INDIVIDUAL DE MORTE PREMATURA NOS EUA (USNRC-VRSH-1400) 

TIPO DE ACIDENTE 

Automóvel 

Quedas 

Incêndios 

Afogamentos 

Viagens Aéreas 

Quedas de objetos 

Eletrecução 

Raios 

Tomados 

Furacões 

100 reatores nucleares 

Transportes de materiais 

radioativos (riscos deri 

vados da radiação) 

considerando, população de 

75.000.000 de pessoas ex 

postas ao risco. 

NUMERO ANUAL 

55.000 

18.000 

7.500 

6.200 

1.800 

1.300 

1.100 

160 

91 

93 

0,003* 

0,00035* 

RISCO INDIVIDUAL POR ANO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 

5 

200. 

4.000 

10.000 

25.000 

30.000 

100.000 

160.00Q 

160.000 

2.000.000 

2.500.000 

2.500.000 

.000.000.000 

.000.000.000 

* Estimativa estatística. 
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TABELA IV - PRINCIPAIS TIPOS DE ACIDENTES MORTAIS NA GRA BRETANHA 

TIPO DE ACIDENTE NUMERO ANUAL MÉDIA DA PROBABILIDADE DE ACT 

DENTES MORTAIS POR INDIVÍDUO 

E POR ANO 

automóveis 

no lar 

no trabalho 

outros 

7.219 

6.717 

753 

3.646 

lf3 probabilidades em 10.000 

1,2 probabilidades em 10.000 

0,3 probabilidades em 10.000 

0,6 probabilidades em 10.000 



ct;tsa 

63 

trais nucleares. Em ambientes culturalmente mais evoluidos,e-

xiste um argumento freqüentemente utilizado: a probabilidade 

diferente de zero, seja ela de 10~2, 10~6, ou 10~12, implica 

sempre na "possibilidade" de certa ocorrência. De fato, isso 

é rigorosamente correto. Porém ao fazermos comparações (ver 

por exemplo a tabela III ) r ficamos surpresos. Porque alguns 

riscos são individualmente e socialmente aceitáveis e outros 

não? 

Essas considerações já foram motivos de reuniões internacio

nais d- sociólogos, psicólogos etc, porém, sem conclusões cons 

trutivas conhecidas. Nos reatores nucleares ocidentais, são 

incorporados constantemente sistemas de segurança, redundân

cia de sensores e de dispositivos atuantes, reduzindo pro

gressivamente a probabilidade de erro humano. Utiliza-se maior 

rigor*na qualidade de materiais e equipamentos, e exigem-se 

índices de segurança maiores. Atualmente, esses indices e es

se rigor são tão intensos que se fossem aplicados, por exem

plo, r.a ir-iústria .2ercnáutica, áiíicil-a-za 03 aviões conse

guiriam decolar, devido ao próprio peso. Entretanto, a indús

tria aeronáutica é considerada como modelar, e com razão em 

nosso entender, com relação a segurança. 

Ao descrever os reflexos do acidente de TMI, na sociedade em 

geral e em autoridades governamentais, foi citada uma espécie 

de "moratória nuclear" em escala mundial. Isso foi rigorosa 

mente correto. Entretanto, as atitudes estão mudando, favore

cendo novamente o incremento da energia nuclear. Isso se deve 

em parte,a conscientização das autoridades, em face dos rela

tórios Kemeny, Rogovin e outros, das reais proporções dos ris 

cos, e em parte também, ao fato de que para algumas nações, a 

opção pela energia nuclear, constitue a única alternativa eco 

nomicamente viável, a curto e a médio prazo. 
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VIII - DESCARGAS TÉRMICAS DE UNA CENTRAL NOCLEO-ELÉTRICA 

Balanço de Energia 

Uma central núcleo-elétrica dissipa no meio ambiente grande 

quantidade de energia térmica. 0 balanço energético seria 

aproximadamente o seguinte: dos 100% de energia térmica origjL 

nãria do núcleo do reator» 5% correspondem a perda direta, 

32% convertem-se em energia elétrica, e cerca de 63% corres

pondera ã parcela transmitida ao sistema de refrigeração do 

condensador (água de circulação). Para uma central núcleo-elê 

trica de 1.245HW(e), semelhante as que serão construídas em 

decorrência do acordo Brasil-Alemanha, a quantidade de calor 

a ser dissipado no meio ambiente,corresponde a cerca de 2,40 

x IO6 BTU/s. Por operar em temperaturas relativamente mais 

baixas que às centrais que queimam combustível fóssil, esse 

rejeito de energia térníca é maior do que seria liberado por 

uma central a carvão ou óleo combustível, com a mesma potên

cia elétrica. (Esta última dissiparia no meio ambiente ape

nas 1,86 x IO6 BTU/s, aproximadamente}. 

Alternativas para a Dissipação do Calor 

Os sistemas atualmente em uso para a transferência dessa e-

nergia térmica para o meio ambiente, são os seguintes: 

a. bombeamento direto ("once through"), captação e descarga. 

Esta solução só ê viável no mar, lagos, ou em rios de gran 

de vazão. 

b. lagoas de resfriamento ("cooling ponds"); 

c. torres de refrigeração, que podem ser de três tipos: de 

circulação forçada (tiragem mecânica), de circulação natu

ral (torres hiperbólicas), e de refrigeração a seco. 

i 
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Sob o ponto de vista do meio ambiente, este último processo 

zeriz o ;:zis conveniente, pcròh, irdiscutivelr.er.te, o nais ca 
ro. 

Das 11 usinas nucleares em operação ou construção, existen 

tes nos Estados Unidos em 1977, 57 utilizavam o sistena de 

bombeamento direto (a terça parte desse total, aproximadamen 

te, utilizava água doce e as outras, água do mar); 12 usinas 

nucleares usavam lagoas de resfriamento; 34 adotavam torres 

de refrigeração, de diversos tipos e 8 utilizavam sistemas 

mixtos.- consistindo normalmente de bombeamento direto e * tor 

res de refrigeração. 

Evidentemente, o sistema de bombeamento direto, devido a gran 

de vazão de circulação da água, exige que as usinas sejam Io 

caXizadas próximas a grandes rios ou na costa. Esta última a_l 

ternativa constitue o caso das cinco primeiras centrais nú_ 

cleo-elêtricas a serem implantadas no Brasil. Mesmo para os 

outros sistemas de refrigeração, o consumo de água é muito 

elevado, principalmente, por evaporação, exigindo uma localjL 

zação adequada em função da vazão dos rios e de seus efeitos 

potenciais sobre o equilíbrio ecológico da região. 

Assim sendo, nos Estados Unidos da América existe uma restri 

ção, não permitindo a instalação de usinas núcleo-elétricas 

que pretendam utilizar a água de rios com vazão mínima de 7 

dias consecutivos e 10 anos de período de retorno (Q7,io)/ in 

feriores a 8,5 m3/s. Naturalmente, o sistema de torres de re 

frigeração a seco, consome menos água que os demais. Esta ajL 

ternativa está sendo fortemente encorajada pela Environmental 

Protection Agency e por outros organismos oficiais america 

nos, como a tendência futura para a refrigeração de centrais 

nucleares. Entretanto, levando em conta a localização das ciri 

co primeiras centrais nucleares brasileiras, na costa, vamos 

doravante limitar nossas atenções apenas ao sistema de bombea 

http://irdiscutivelr.er.te
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mento direto ("once through"). 

Incrementos de Temperatura 

Para dissipar a quantidade de calor liberado nos condensado 

res, dependendo evidentemente das vazões de bombeamento envoi 

vidas, o acréscimo de temperatura da água de circulação, fica 

na faixa de 7°C a 15°C, aproximadamente. Esse seria, portan 

to, o aumento de temperatura máxima entre a captação e a de£ 

carga da água de circulação. Esse At não deve ser confundido 

com o acréscimo de temperatura do meio ambiente, que apôs a 

misturação com o corpo d*água será bem inferior. Todavia, o 

acréscimo de temperatura no meio ambiente, como conseqüência 

dessa descarga térmica, deve obedecer a alguns critérios, co 

mo veremos a seguir. 

Os critérios da EPA, apresentados em um Simpósio da Agência 

Internacional de Energia Atômica, em Oslo, constavam das se 

guintes recomendações: 

a. o incremento máximo aceitável de temperatura sobre o meio 

ambiente durante o outono, inverno e primavera deverá ser 

de 2,2°C, e durante o verão, 1,7°C; 

b. deverão ser mantidas as características diárias dos ciclos 

de temperatura, no que diz respeito a sua freqüência e am 

plitude; 

c. estabelecer limites máximos de temperatura para regiões 

costeiras que possuam dados suficientes para tanto. 

A última recomendação refere-se a limitações a desligamento 

da central com relação a tolerância ao frio, referindo-se na 

turalmente a regiões temperadas. 

Houve muita discussão, concluindo-se pela inviabilidade da 

adoção dessas recomendações, com relação por exemplo aos ei 

cios diários e por não ser considerado factível, pelo menos 
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na época, a própria medição de um acréscimo de 1 a 2oC de tem 

peratura no meio ambiente. A própria variação diária de tempe 

ratura do ambiente e a movimentação das marés, dificultam uma 

conceituação mais definida dessas medições. De uma maneira 

bem geral, levando-se em conta as experiências das usinas nú 

cleo-elétricas costeiras em operação, os efeitos dos rejeitos 

térmicos não tem influenciado de uma maneira muito sensível 

a biota da região. Algumas alterações, entretanto, têm sido 

observadas, como por exemplo, a substituição de uma espécie 

de alga, por outra. Ressalva-se nessa afirmativa que a grande 

maioria das usinas estudadas encontram-se em regiões de clima 

não tropical, prevendo-se para este caso, que os efeitos po£ 

sam ser mais sensíveis. Igualmente, exclue-se dessa afirmati^ 

va, o caso dos organismos que juntamente com a água, passam 

pelos condensadores e em questão de segundos sofrem um aumen 

to de temperatura na faixa dos 7 a 15°C. 

Desde que não tenham sido provados como "danosos" os efeitos 

do acréscimo da temperatura ambiental, a tendência no meio 

técnico científico que trata desse assunto, é de se evitar a 

expressão "poluição térmica". Seria oportuno observar que em 

bora em escala não compatível com o desejado, existe já em al̂  

guns países, inclusive nos EUA, um esforço para o aproveita^ 

mento dos efluentes aquecidos, para cultura de peixes, cama 

rões, ostras, mexilhões, etc. 

De qualquer forma, o aumento de temperatura no meio ambiente, 

fora da região delimitada pelo local da descarga, deve ser o 

menor possível. Para isso, a mistura deverá se formar rápida 

mente e de forma homogênea. 

Dispersão do Calor no Meio Ambiente 
i 

Os principais fatores que interferem na dispersão e difusão 

do calor proveniente da água aquecida lançada no mar, sao: 
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a. a estratificaçao da coluna d'água que provoca o retardamen 

to da ação do fenômeno de convecção; 

b. a existência de correntes marinhas, de baixa velocidade, 

que podem permitir uma aumento geral de temperatura da 

água, nas áreas imediatamente vizinhas ao ponto de despejo, 

atê atingir valores inaceitáveis, do ponto de vista ecoló

gico, em decorrência dos efeitos de acumulação; 

c a alta concentração de sedimentos em suspensão, provocada 

principalmente pela instabilidade do leito, que além % de 

dificultar a transmissão de calor, pode interagir com os 

materiais radioativos eventualmente lançados no mar; 

d. períodos longos de vento, que sopram em direção ao conti

nente e que alteram a direção e a velocidade de movimenta

ção da massa d'água superficial, de temperatura mais eleva 

da, provocando acumulação nas regiões próximas ao ponto de 

despejo; 

e. a taxa de renovação das águas locais e o tempo de residên

cia da massa liquida aquecida, que possam produzir efeitos 

de acumulação na área de lançamento; 

f. correntes marinhas acarretadas pelos ciclos das marés. 

Levando-se em conta os efeitos de acumulação de água quente, 

proveniente das centrais núcleo-elétricas e a taxa de renova

ção das águas nas regiões escolhidas para seu lançamento, tor 

na-se indispensável um estudo pormenorizado do meio ambiente 

local, na etapa pré e põs-operacional das usinas núcleo-elé

tricas costeiras, para se estimar as eventuais alterações eco 

lógicas que possam aparecer, e fornecer subsídios para estvi 

dos posteriores, mais acurados. 

A eficácia do projeto de disposição de águas aquecidas, pro

venientes do circuito de refrigeração dos condensadores de 

centrais núcleo-elétricas, depende de combinações entre os 
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recursos tecnológicos da engenharia hidráulica e das condi

ções naturais das águas receptoras. Os principais fatores ca

racterísticos que intervém na disposição oceânica de água a-

quecida, são: 

- velocidade das correntes convergentes ao limite do corpo 

d'água receptor; 

- capacidade de assimilação das águas receptoras; 

- processo físico de misturação oceânica; 

- profundidade média de misturação das águas e estrutura ver

tical das água receptoras; 

- equilíbrio ecológico; 

- concentração de sedimentos em supensão; 

- características de arraste do material de fundo. 

0 estudo das correntes e dos fatores intervenientes (ondas, 

marés, ventos, condições atmosféricas e sinõticas) tem por 

objetivo determinar o mecanismo de circulação das águas, jun

to ao macro local escolhido e regiões circunvizinhas. 

Os estudos de salinidade e de temperatura fornecerão subsí

dios, para a determinação das condições de estratificação de 

camadas, na área em questão. 

As investigações de misturação oceânica são indispensáveis pa 

ra caracterizar a lei de difusão e a escala do fenômeno. 

A profundidade média de misturação das águas está correlacio

nada com os fenômenos de salinidade e temperatura, sendo im

portante para estabelecer a correlação causa efeito entre as 

díssipações de calor, no corpo receptor e na superfície. 

0 equilíbrio ecológico refere-se a interdependência e a dis-
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tribuição dos vários organismos, no tempo e no espaço, antes 

e depois do lançamento da água aquecida, para avaliação da 

eventual taxa de mortandade, de migração e de assimilação às 

novas condições de vida. 

As plantas e animais evoluem de acordo com uma sucessão de 

estágios diferentes. Cada um desses estágios, que são distin

tos morfologicamente, podem ser afetados pela descarga térmi

ca. Assim, torna-se necessário estudar as características bio 

lógicas dos organismos que vivem na área: estágio de Vida, 

idade, tamanho, peso, estado fisiológico, estado de adaptação 

a novas condições, antecedentes ambientais e contribuição ge

nética. Os parâmetros biológicos a serem avaliados são: nano 

planton, fitoplâncton, zooplâncton, necton e bentos. 

O.%transporte de material sólido, em suspensão, é conseqüência 

da turbulência do escoamento. A concentração desse material 

cresce da superfície para o fundo e provoca o retardamento da 

ação do fenômeno de convecção entre as águas quente e fria. 

As características do transporte sólido, por arraste de fundo 

são importantes porque, nas zonas de acumulação, o movimento 

das ondas decorrentes das grandes marés de sizígia e dos fenô 

menos meteorológicos, perturba o leito. O material removido 

fica em suspensão, sendo transportado pelas correntes para 

outros locais, onde novamente se deposita. Essa migração do 

material de fundo pode provocar alterações nas trocas térmi

cas entre as águas quente e fria. 

Para um conhecimento abrangente das condições regionais, em 

relação âs descargas térmicas e a avaliação de seus efeitos, 

tornam-se importantes os estudos de modelos matemáticos, o 

estabelecimento de modelos físicos de simulação, a implanta

ção no local de estações de medições hidrográficas e meteoro

lógicas, bem como, um programa de campanhas periódicas para 
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efetuar medições "in situ", e coleta de amostras diversas. 
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IX - EMISSÕES RADIOATIVAS NA OPERAÇÃO 

DE CENTRAIS NUCLEO-ELÊTRICAS 

Durante a operação de reatores são produzidos radioisõtopos 

ativados pelos neutrons e produtos de fissão. A grande maioria 

desses materiais radioativos são retidos dentro dos próprios £ 

lementos combustíveis. A maior parte dos radionuclídeos que 

difundem dos elementos combustíveis para o agente refrigerador, 

(água leve, no caso de reator PWR), ou dos que são formadosne£ 

se próprio agente, são removidos pelos sistemas de purificação 

dos efluentes gasosos e líquidos. As emissões de baixo nível 

radioativo que ocorrem durante as operações normais,são contro 

ladas e monitoradas. Os radionuclídeos podem atingir o meio am 

biente acompanhando os efluentes gasosos e líquidos da central. 

Junto com os efluentes gasosos, são eliminados principalmente, 

gases nobres produzidos na fissão do urânio, vaporegás de trí 

tio, alguns gases ativados, halogênios e material particulado. 

Nos efluentes líquidos, destacam-se o trítio, alguns produtos 

de fissão e de corrosão ativados. 

Nas tabelas V e VI encontram-se relacionados os radionuclí^ 

deos normalmente presentes nos efluentes de uma central nuclear 

do tipo PWR e as quantidades emitidas. 

Esses valores foram obtidos a partir das análises de efluentes 

efetuadas em 19 reatores PWR americanos e 3 alemães,em 1974. 

As quantidades emitidas estão expressas em curies por megawatt 

elétrico-ano (Ci/MW(e).ano). 

Os números indicam os curies de radioatividade emitidos por um 

reator de 1 MW(e), em um ano de operação. No caso específico 

das duas centrais PWR quo serão implantadas no litoral sul do 



TABELA V - QUANTIDADES DE RADICNUCLÍDEOS LIBERADOS POR CENTRAIS NUCLEARES DO TIPO PWR, NOS EFLUENTES GAS06OS, EM 

QPER&çSO NORMAL 

RADIQNUCLlDEO 

l 3 J X e 
1 3 5 X e 

l 3 e X e 
3H 

8 5 Kr 

isimjfe 
8 , K r 

lasn^g 

S5n>Kr 
,S3n»Xe 

8 7 Kr 

- l A r 
í 7 A r 
X*C 

Í J 1 I 

MEIA VIDA 

5,3 d 

9,2 h 

17 m 

12,3 a 

10,4 a 

12 d 

2,8 h 

15 m 

4,4 h 

2,3 d 

76 ro 

1,8 h 

37,1 d 

5.600 a 

8,05d 

QUANTIDADE 
Ci/MW(e). ano 

15,0 

0,54 

0,19 

0,19 

0,17 

0,16 

0,15 

0,13 

0,10 

0,09 

0,07 

0,05 

<0,01 

5x10"J 

52x10- s 

i 

PERCENTAGES 

89,0 

3 ,2 

1,1 

1,1 

1,0 

0,95 

0,90 

0,77 

0,59 

0,53 

0,42 

0,30 

0,06 

0,03 

3,1x10-» 

RADIONUCLlDEO 

" R b 
! , , I 
> , 7 C s 

8"Mn 
5 Í C , 

«°Co 
""Cs 
, , S I 

» F e 

• 'Sr 
, , e C 3 

s , Cr 
l"°Ba 

" S r 

MEIA VIDA 

18 m 

21 h 

30 a 

300 d 

71 d 

5,2 a 

2,3 a 

6,7 h 

45 d 

54 d 

32 n 

27 d 

12,8 d 

28 a 

QUANTIDADE 
Ci/MW(e) .ano 

430 x 10"' 

2 ,6 x 10-* 

21 x 10" * 

17 x 10"* 

16 x IO"* 

15 x 10-* 

14 x 10-* 

0,37 x 10-* 

1,9 x IO"* 

0,60 x 10-* 

0,43 x IO"* 

0,37 x 10"* 

0,32 x 10-* 

0,14 x 10 -* 

PEJCEOTAGEM 
% 

2,6 x IO"1 

1,5 x IO"" 

1,2 x 10-" 

1,0 x 10-" 

9 ,5 x 10-* 

8,9 x 10- ' 

8,3 x 10-* 

2,2 x 10- ' 

1,1 x 10-* 

3,6 x 1(T* 

2,6 x 10-* 

2 ,2 x 10-* 

1,9 x 10-' 

8,3 x 1 0 - ' 

w 



TABELA VI - QUANTIDADES DE RADIONUCLIDEOS LIBERADOS POR CENTRAIS NUCLEARES DO TIPO PWR, NOS EFLUENTES GftSOSOS, EM 

OPERAÇÃO NORMAL. 

¥ 

RADIONUCLIDE» 

3H 

l 3 l I 

, 3 7 C s 

1 3 3 j 

13 "Cs 

"Co 

50to 
s l Cr 

5"Mn 

12 "Sb 

MEIA VIDA 

12,3 a 

8,05d 

30 a 

21 h 

2,3 a 

71 d 

5,2 a 

27 d 

300 d 

60 d 

QUANTIDADE 
Ci/MW(e) .ano 

1,2 

2,3 x IO -3 

1,7 x IO-3 

1,3 x IO"3 

1,0 x 10-3 

8,3 x 10"" 

4,2 x 10-" 

1,8 x 10"" 

1,2 x 10"" 

9,8 x 10- s 

PERCENTAGEM 
% 

99,3 

0,278 

0,254 

0,157 

0,121 

0,106 

0,0575 

0,0218 

0,0145 

0,0118 

RADIONUCLlDEO 

«""Ce 

l03RU 

>"C 

uonfcg 

" S r 

132 j 

"Fe 

, sNb 

' sZr 

"Mo 

" S r 

MEIA VIDA 

285 d 

40 d 

5.600 a 

270 d 

54 d 

2,3 h 

45 d 

35 d 

65 d 

67 h 

28 a 

QUANTIDADE 
CVMW(e) .ano 

8,2 x 10-1 

2,4 x 10-' 

2,0 x IO"' 

1,8 x IO"5 

1,4 x IO"' 

1,3 x 10~$ 

1,3 x 10"s 

6,0 x 10"* 

4,1 x IO"* 

3,4 x 10"* 

2,2 x 10"* 

PERCENTAGEM 
% 

0,00991 

0,00290 

0,00242 

0,00217 

0,00169 

0,00157 

0,00157 

0,00073 

0,00050 

0,00051 

0,00027 
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estado de São Paulo, para estimar as quantidades anuais de ra 

dionuclídeos que serão liberados ao meio ambiente, basta multi 

plicar os valores das tabelas, em Ci/MW(e).ano, pela potência 

elétrica das centrais (2 x 1245 MW(e)). 

Passaremos a descrever, a seguir, em forma mais pormenorizada, 

os principais nuclídeos liberados por uma central nuclear. 

Gases Nobres Produtos de Fissão 

A fissão do urânio produz grande número de isótopos radioativos 

dos gases nobres kriptônio e xenõnio nos elementos combustíveis. 

O volume total gerado desses gases é de 25 cm ,em condições nor 

mais de pressão e temperatura, por megawatt térmico,por dia, a 

proximadamente. A fração que escapa das pastilhas de UOz duran 

te a operação normal do reator, gera uma pressão no revestimert 

to do elemento combustível. A atividade desses gases nobres 

surge nos efluentes,principalmente como conseqüência da existên 

cia de falhas no revestimento. 

Apenas uma quantidade insignificante destes gases nobres é for 

mada no agente refrigerador,por fissão dos traços de urânio 

que contaminaram a face externa do revestimento durante a fabric 

cação dos elementos combustíveis. 0 circuito primário de refri 

geração do reator PWR é totalmente fechado, sendo aberto ape 

nas raramente, para substituição de elementos combustíveis e 

manutenção. Dessa forma, muitos radionuclídeos de vida curta, 

decaem até a ocasião das raras aberturas do sistema. Radioisõ 

topos de vida curta, apenas aparecem quando existem vazamen 

tos no circuito primário. 

Uma pequena fração da vazão do meio refrigerador que circula 

pelo circuito primário, 5 continuamente derivado para um sub-

sistema de purificação, onde passa através de resinas de troca 

iônica e por um degasificador, retornando posteriormente para 

r . r c „ r . , r , . * , . . . r , ;- -,. r,v,"i-iT'fi,"i ,V".r!'T.M 
L i ! . . • • . ! . • : ' . ; • . • • • • • •>••• >• • ••••• •"• • ' • • • " • — • " 



o circuito primário. Os gases radioativos retirados no degasjL 

ficador são comprimidos em tanques de armazenamento. Eles são 

mantidos nesses tanques entre 30 e 120 dias, para permitir o 

decaimento dos isõtopos de menor meia vida. Apôs este tempo, 

eles são liberados, em forma controlada, para o meio ambiente. 

Essa é a principal fonte dos gases radioativos emitidos por uma 

central nuclear. 

Gases Ativados por Neutrons 

is is 
A ativação direta do oxigênio da água, pela reação 0(n,p) N 

no circuito primário, é significativa, mas tem pouca influência 

nos efluentes, devido à meia vida curta do N (7,3s). 0 argô 

nio do ar dissolvido na água produz por ativação (n,y)/ o Ar 

(l,8h). Também este radionuclídeo tem limitada importância de 

vido a 'sua meia vida relativamente curta. 
• » 

Trítio 

0 trítio é produzido no reator por fissão ternária do combustí^ 

vel, por ativação neutrônica dos isõtopos de lltio e boro di£ 

solvidos na água ou em contato com ela, e também por ativação 

do deutirio natural da água. As taxas de formação deste isõto 

po, para os diferentes mecanismos de formação,são as seguintes: 

1. Fissão ternária, 15Ci/MW(e).ano; 

2. Boro solúvel (originário das barras de controle),0,5 Ci/MW(e). 

ano; 

3. Ativação de deutério, 0,001 Ci/MW(e).ano; 

4. Ativação do lítio, 0,02 Ci/MW(e).ano. 

No caso da fissão ternária .do urânio, dos 15Ci/MW(e).ano produ 

zidos dentro das pastilhas de UO21 passam para a águadocircui 



to primário, apenas 0f15Ci/MW(e).ano quando o revestimento for 

de Zircaloy e 10 Ci/MW(e).ano nos elementos revestidos com 

aço inoxidável. 

Todos os reatores brasileiros possuem revestimentos de Zircaloy. 

Carbono-14 

No passado foi dada pouca atenção a produção e liberação de ' 

em reatores. Na realidade, as taxas de dose associadas com as 

emissões são muito baixas. Entretanto, devido a sua meia vida 
1 H 

longa (5730a), o C pode ter uma contribuição significativa na 

dose atribuída ã população mundial. 

Nas centrais nucleares do tipo PWR, o C é produzido pela rea 
'» 17 

ção (n,a) com o 0 presente no U02,e no moderador,pela reação 

(n,p), com o 'WN proveniente de impurezas no combustível e,por 

fissões ternárias. A produção por fissão ternâria, em termos 

de MW(e).ano é independente do projeto do reator, enquanto que 

a produção pelas outras reações depende do grau de enriquecimen 

to do urânio, da relação das massas do combustível e do modera 

dor, da concentração de impurezas de nitrogênio no combustível 

e das temperaturas do combustível e do moderador. As taxas de 

produção, para as diversas origens,são as seguintes: 

1. Combustível, reação ' 70 (n,ct): 0,0036 Ci/MW(e) .ano; 

2. Combustível, reação l*N (n,p): 0,0079 Ci/MW(e).ano; 

3. Combustível, fissão: 0,0006 Ci/MW(e).ano; 
17 

4. Moderador, reação 0 (n,ct): 0,0052 Ci/MW(e) .ano. 

Em conjunto, são produzidos cerca de 0,02 Ci/MW(e).ano. Entre 

tanto, a fração produzida no combustível não será transferida 

para a água nas condições normais de operação. 
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Iodo 

O iodo radioativo emitido pelas centrais nucleares tem certa im 

portância sob o ponto de vista de segurança radiolõgica devido 

a facilidade de afetar os seres vivos e o homem, porque se con 

centra na glândula tireõide. Em reatores nucleares são produ 

zidos vários isótopos de iodo, alguns diretamente de fissões e 

outros por decaimento de outros produtos de fissão.Estimativas 

de emissão têm sido publicadas para ,5,I (8,05d),,,=I (2,3h), 
1JJI (21h), I3HI (53m)r

 ,,5I (6,7*n) e ,2*I (l,6xl07a). As con I 

centrações de equilíbrio são rapidamente atingidas nos reatores, 

para todos esses radioisótopos, excluindo o I. As emissões 

desses produtos constituem mais uma função da integridade do 

sistema primário de refrigeração do que da quantidade de ener 

gia elétrica gerada. O I é o isòtopo radioativo de iodo 

mais importante, sob o ponto de vista de meio ambiente, nas re 

dondezas das centrais nucleares. 

O radioisotope de meia vida longa I, não tem sido detetado 

no meio ambiente ao redor de centrais nucleares. A sua impor 

tância em termos de atividades emitidas é muito menor que a dos 

demais radioisotopes do iodo. Medições efetuadas nos Estados 

Unidos da América, indicam que 731 dos efluentes gasosos do 

iodo estão sob a forma orgânica, 22* sob a forma de ácido hi 

poiodoso e 5£ sob a forma elementar. 

A liberação de isótopos de iodo para o meio ambiente,dependerá 

fundamentalmente do sistema de filtros que sejam instalados na 

central nuclear. 

Material Particulado em Efluentes Gasosos 

A maioria dos produtos de fissão e de ativação podem formar ae 

rossois, que podem ser emitidos juntamente com os efluentes ga 
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sosos. Materiais particulados podem aparecer diretamente ou co 

mo produtos de decaimento da série dos gases nobres. Os aerois 

sois se originam principalmente em vazamentos nos circuitos prima 

rios, mas também podem ser gerados em serviços de manutenção, 

como limpeza de materiais e equipamentos contaminados. Os fil 

tros de alta eficiência para materiais particulados retêm qua 

se todo esse material, de forma que a fração que passa é insig_ 

nificante. A média geral das atividades emitidas como material 

particulado ê de 0,5mCi/MW(e).ano. Mais de 80% desse valor e 

atribuida ao 8Rb, filho do gás nobre 88Kr. Outras contribui 

çoes menores sao: Cs, Cs, Co e Mn. 

Radionuclldeos em Efluentes Líquidos 

Além do trítio, outros radionuclldeos, como alguns produtos "de 

fissão e produtos de corrosão ativados, estão presentes nos e 

fluentes líquidos. Os resultados operacionais de centrais nu 

cleo-elétricas tipo PWR indicam uma liberação média anual de 

0,008 Ci/MW(e) .ano. Os radionuclídeos Cs e ""Cs são respon 

sáveis por cerca de 30 a 50% da atividade total emitidaro 131I 

e o âI, constituem cerca de 10 a 40% dessa atividade;o Co 
5 8 ~ 

e o C0, cerca de 15% . Sao também encontrados alguns gases 

nobres dissolvidos, bem como alguns outros radionuclldeos, em 

pequena quantidade e apenas ocasionalemente. 

Além dos isõtopos do cobalto como produtos de corrosão ativados, 

o Cr e Mn também estão presentes em quantidades significa 

tivas, enquanto que outros,como o Mo, b5Zn e 59Fe são raramen 

te encontrados em efluentes líquidos. 
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X - DOSES COLETIVAS DECORRENTES DAS EMISSÕES DE MATERIAL RADIOA 

TIVO EM CENTRAIS NUCLEARES, E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

Uma fração mínima dos materiais radioativos produzidos por uma 

central nücleo-elétrica em operação, são introduzidos no meio 

ambiente, com baixos níveis de radioatividade em condições nor 

mais de funcionamento, junto com os gase? de exaustão ou com a 

água de circulação. 

* 

Esses materiais,em função de sua identidade química (elementos, 

compostos químicos, etc.) e de seu estado físico (gases, aeros 

sóis, materiais particulados, sais dissolvidos, partículas co 

loidais, e t c ) , seguem caminhos diferentes até interagir com o 

homem. (Figuras 13 e 14) 

'* 

Para exemplificar a complexidade destes processos,podemos citar 

vários casos diferentes: 

- Gases nobres; estes materiais são liberados pelo sistema de 

exaustão das centrais nucleares, após um período de armazena 

gem, que permite o decaimento dos raioisótopos de menor meia 

vida. Como estes elementos são quimicamente inertes, se 

rão transportados e dispersos pelas correntes de ar da re 

gião, sem interagir com outros materiais. 

Esse ar, contendo níveis mínimos de gases radioativos, pode 

rã ser respirado por seres vivos, que receberão em conse 

quência, uma certa dose de radiação direta. Estes gases não 

são retidos pelos organismos vivos, sendo rapidamente eliini 

nados. 

- Sais dissolvidos na água de circulação: estes materiais se 

rão transportados e dispersos no corpo receptor das águas de 

circulação, (no caso das centrais nücleo-elétricas do Estado 

de São Paulo, o corpo receptor serã o mar). Em função de suas 
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propriedades químicas, eles serão adsorvidos nos sedimentos 

em suspensão ou de fundo, ou permanecerão em solução. Os or 

ganismos aquáticos assimilarão estes compostos químicos, re 

tendo alguns deles, em maior ou menor proporção.Na tabela V 

são mostrados fatores de concentração típicos, de peixes e 

moluscos de água salgada, para diferentes radionuclídeos.E£ 

ses peixes e moluscos poderão ser ingeridos pelo homem, 

transferindo-se assim os materiais radioativos neles conti 

dos. Essa contaminação contribuirá com uma fração da dose 

total de radiação que poderá receber a população. 

- Iodo: Os mecanismos de transferência, neste caso,são muito 

complexos porque o iodo liberado nas centrais nücleo-elêtri^ 

cas se encontra em várias formas físicas e químicas: mate 

rial particulado, iodo elementar, iodo orgânico (iodeto de 

metila), ácido hipoiodoso, etc. 0 iodo elementar, elimina 

do pêlos sistemas de ventilação da usina e carregado pelas 

correntes de ar, deposita-se facilmente na vegetação. No ca 

so de se tratar de uma região de pastagem, pode ser ingerido 

por vacas, entrando no ciclo do leite. 0 iodo orgânico com 

porta-se de forma diferente. Ele é pouco retido pela vegeta 

ção e sua velocidade de deposição no solo é de 200 a 1000 ve 

zes menor que a do iodo elementar. As outras formas de iodo 

apresentam um comportamento incerto. Para calcular a trans_ 

ferência do iodo da vegetação para o homem, é necessário co 

nhecer o tempo médio de residência do iodo na vegetação, a 

. quantidade média de vegetação consumida por vaca e por dia, 

a fração do iodo absorvido pela vaca que é transferido para 

o leite, etc. 

Em função destas considerações, pode-se verificar que o cálculo 

ou a estimativa das doses de radiação que serão absorvidas pela 

população local e regional, na área de influência de centrais 

nucleares, não é fácil. 

Nas vizinhanças de centrais nucleares em operação, efetuam-se 



TABELA V - FATORES DE CONCENTRAÇÃO DE RADIONÜCLlDEOS EM PEIXES 

E MOLUSCOS DE ÁGUA SALGADA 

RADIONUCLÍDEO 

3H 
1HC 
,2P 
5'Cr 
5*Mn 
ÍOCo 
65Zn 

• 'Sr 

\,0Sr 
,sZr 

"Nb 
1 0 3Ru 
i o s R u 

I10mAg 
« J \«;t, 
l t *t 

lllj 

lihCs 
,37CS 

'""Ce 
2 3 0pu 

MEIA VIDA 

12,26a 

5730a 

14,3 d 

27,7 d 

313 d 

5,26 a 

244 d 

50,5 d 

28,5 a 

63 d 

35 d 

41 d 

1,0 a 

270 d 

2,7 a 

1,6x107a 

8,05 d 

2,1 a 

30,0 a 

290 d 

24.400 a 

FATOR DE CONCENTRAÇÃO 

PEIXES 

1 

1 

10.000 

100 

3.000 

100 

5.000 

1 

1 

30 

100 

3 

3 

1.000 

1.000 

20 

20 

30 

30 

30 

3 

MOLUSCOS 

1 

1 

10.000 

1.000 

50.000 

10.000 

50.000 

1 

1 

100 

200 

100 

100 

5.000 

. 1.000 

100 

100 

50 

50 

100 

300 
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rotineiramente campanhas de monitoragem radioativa do meio am 

biente. Excetuando-se as imediações do reator,os níveis de con 

taminação radioativa que se encontram, são geralmente tão bai_ 

xos que dificilmente são detetáveis. 

As estimativas de dose recebida pela população, cm decorrência 

da operação de centrais nucleares, são baseadas no conhecimen 

to do tipo e quantidades de material radioativo liberado e no 

cálculo da dispersão destes produtos radioativos em função da 

distância, levando-se em conta as condições meteorológicas tí 

picas da região, da sua densidade populacional, e das dietas 

típicas das populações regionais. 

Este tipo de estudos tem recebido muita atenção nos últimos anos 

a nível internacional. As Nações Unidas nomearam em 1955 uma 

Comissão Científica Sobre os Efeitos da Radiação Atômica, .que 

vem dompilando e analisando as informações existentes,sobre li 

bera^ão de material radioativo no meio ambiente,não só por cen 

trais nucleares mas por todas as indústrias envolvidas no ciclo 

nuclear, estimando as doses coletivas decorrentes destas ativi 

dades.O último relatório desta Comissão foi publicado em 1977. 

Desse relatório, foram extraídos os dados relacionados na tabe 

Ia VI, sobre doses coletivas decorrentes da liberação de radio£ 

tividade por centrais núcleo-elétricas do tipo PWR. Esses valo 

res estão baseados nas quantidades de radioisotopes realmente 

liberados por centrais nucleares, incluindo-se as emissões as_ 

sociadas a períodos de operação anormal. 

Nas estimativas de dose coletiva, considerou-se como base de 

cálculo, uma densidade populacional de 100 habitantes por qu_i 

lômetro quadrado. 

No litoral sul do Estado de São Paulo, entre Peruíbe e Iguape, 

na região onde serão implantadas duas centrais nucleares,a der» 

sidade populacional é bem menor que esse valor, e em consequên 

cia, as doses decorrentes da operação dessas centrais nuclea 

v 
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TABELA VI - DOSES COLETIVAS DE RADIAÇÃO, DECORRENTES DA 

OPERAÇÃO DE CENTRAIS NUCLEARES DO TIPO PWR 

1 

TIPO DE MATERIAL 
RADIOATIVO 

Gases Nobres 

Trítio 

Carbono-14 

Iodo-131 

Material Particulado 

Efluentes Líquidos 

DOSES COLETIVAS 

(homem-rad/MW(e).ano) 

l,4xl0"3 (gônadas) 

4x10"5 (corpo inteiro) (*) 

7x10"h (pulmões) 

6x10"* (gônadas) 

2,2x10"3 (células estruturais 
dos ossos) 

2,4x10"3 (medula óssea) 

l,lxl0-3 (tireóide) 

3x10~3 (corpo inteiro) 

3x10"5 (pulmões) 

2x10"s (medula óssea) 

2x10"5 (células ósseas estrutu 
rais) ~" 

2x10"5 (corpo inteiro) 

7x10"5 (intestino) 

3x10"' (osso) 

lxlO-5 (tireóide) 

(*) Neste valor encontra-se computado o efeito do trítio 

liberado em forma gasosa.Caso o lançamento de efluen 

tes líquidos com trítioseja efetuado em curso de 

água utilizado a jusante para abastecimento/ deve-se 

somar o valor de 7 x IO"3 homem-rad/MW(e).ano. 
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res, serão menores que as relacionadas na tabela VI. 

Como os radionuclxdeos apresentam comportamentos diferentes no 

ser humano, em função de suas características, (o iodo' concen 

tra-se na glândula tireõide, o estrôncio nos ossos,o trítio no 

corpo inteiro por igual, o material particulado do ar, nos pul 

mões, etc.), as doses associadas as liberações de material ra 

dioativo poderão variar em função da parte do organismo consJL 

derado. Na tabela VI incluem-se as doses produzidas em dive£ 

sos órgãos. 

As contribuições das doses coletivas decorrentes de cada um de£ 

ses grupos de materiais radioativos, são aditivas. Pode-se de 

terminar assim, a dose coletiva total. Para se situar na pior 

condição, considerar-se-á o valor mais alto de cada um dos gru 

pos, para o cálculo da dose total. 

A dose coletiva, sobre-estimada, será da ordem de 2x10"3 homem-

rad/MW(e).ano. Considerando que as duas usinas nucleares a se 

rem instaladas no Estado de São Paulo, terão uma potência ele 

trica de 1245 MW cada uma, a dose coletiva decorrente da opera 

ção dos dois reatores será de 23 homem-rad/ano,aproximadamente. 

Para determinar o que isso significa, será necessário efetuar 

algumas considerações sobre os efeitos das radiações nos seres 

vivosi 

As radiações ionizantes produzem sempre danos aos tecidos vivos, 

quando interagem com eles. As alterações podem ser de caráter 

somático e genético. Os efeitos das radiações nas pessoas de 

pendem de diversos fatores, sendo um deles a taxa com a qual se 

recebe a dose de radiação. Não é o mesmo receber uma dose ele 

vada em curto intervalo de tempo, ou a mesma dose distribuída ao 

longo da vida. 0 organismo humano possue mecanismos para repa 

rar as alterações somáticas nas células, da mesma forma como o 

faz com as queimaduras ou as feridas. 0 homem pode suportar 

uma dose de 25 rem (o rem é uma unidade de dose absorvida de 
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radiação para o ser humano, e para fins deste relatório pode 

ser considerada equivalente ao rad), em curto intervalo de tem 

po, com recuperação em algumas semanas. Estes efeitos referem-

se a alterações de caráter somático (alteração da formula san 

guinea, por exemplo). Existem porém, outros efeitos,como ocân 

cer, que só aparecem apôs longos períodos de tempo. Neste caso, 

resulta muito difícil associar a causa com o efeito, porque o 

câncer tem uma taxa de aparecimento natural bastante elevada , 

sem relação com a radiação. 

para doses crônicas, bastante intensas,tornou-se possível esta 

belecer uma relação entre dose e mortandade por câncer a longo 

prazo. Para doses baixas, essa correlação não resulta poss_£ 

vel, porque os efeitos não são detetáveis com o rigor científi 

co necessário a um certo grau de confiabilidade. Os únicos da 

dos existentes,são os de mortandade por câncer entre os sobre 

vi ventres das explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Rela 

cionalido-se as taxas de mortandade por câncer destas pessoas, 

ponderadas por idade, em função das doses de radiação estima 

das, obtiveram-se gráficos que relacionam essas duas variáveis. 

Entretanto, a dispersão dos pontos é bastante grande, criando 

uma incerteza na declividade da função. 

Uma hipótese, bastante discutida, foi estabelecida para este t_i 

po de efeito: a "hipótese linear". Ela considera que a proba 

bilidade de morte por câncer, produzida a longo prazo pela ra 

diação, como conseqüência de baixos níveis de radiação,como os 

que se espera resultem de um acidente grave em um rea* ir nucle 

ar, ê aproximadamente proporcional a dose recebida. 

A outra hipótese possível é a "hipótese limiar", que postula 

a existência de uma dose de radiação minima, abaixo da qual não 

seria induzido câncer. Como a primeira hipótese é bem mais con 

servadora, houve um consenso geral em que,na falta de dados ex 

perimentais mais confiáveis, seria prudente adotar a "hipótese 

linear". 
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A Environmental Protection Agency, levando em conta essa hipó 

tese, estimou que a exposição da população ã radiação,pode ter 

como conseqüência um caso mortal por câncer,a longo prazo, por 

cada aumento da dose coletiva em 5000 homem-rem (ou 5000 homem-

rad). Isso significa que se 5000 pessoas recebem 1 rad -cada 

uma, uma delas morrerá de câncer, induzido pela readiação, ou 

se 50.000 pessoas recebem 0,1 rad cada uma, também uma delas 

morrerá de câncer. 

Utilizando-se esse dado, podem-se avaliar os riscos â popula 

ção das emissões rotineiras de radionuclídeos. Foi visto ante 

riormente que a dose coletiva decorrente da operação das duas 

usinas núcleo-elétricas no Estado de São Paulo, pode ser esti 

mado em 23 homem-rad/ano, aproximadamente. Levando-se em consi 

deração o valor de 5000 homem-rad para induzir um câncer mor 

tal, chega-se a conclusão, que para uma densidade populacional 

de 100^ habitantes/km2, numa distância de até 100 km do reator, 

a operação desses reatores produzirão uma morte por câncer a 

cada 217 anos. 

As considerações efetuadas aqui, sobre emissão de produtos ra 

dioativos pelas usinas núcleo-elétricas em operação,e as doses 

coletivas por elas produzidas foram baseadas nas quantidades 

médias de radioisotopes que as usinas em operação têm emitido 

para o meio ambiente. Verificou-se que essas quantidades, e as 

doses associadas, na prática, são muito pequenas. Mas, quais 

são as quantidades máximas que elas estão autorizadas a libe 

rar? A rigor, não existem limites máximos estabelecidos para 

cada um dos radionuclídeos que podem ser emitidos por um re<a 

tor nuclear. 

A Comissão de Energia Atômica Americana, recomenda um limite 

superior nas concentrações globais de radioatividade, nos des_ 

pejos líquidos das centrais nucleares (500 pCí/l para trltio, 

e 20 pCi/í. para os demais radioisotopes). Para os efluentes ga 

sosos, a limitação é efetuada em função da dose de radiação pro 

duzida-pelos gases nobres, e na concentração de iodo e material 
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particulado radioativos, no limite das instalações da central. 

Essas recomendações eqüivalem a uma dose anual inferior a 5 mrem, 

para qualquer pessoa, no exterior da zona de exclusão ' das cen 

trais nucleares. 

Para tomar consciência do significado desse número, podemos ei 

tar que a dose de radiação de fundo natural, ou seja,aquela que 

o ser humano recebe continuamente, proveniente dos raios cósrai 

cos, dos materiais radioativos naturais presentes no solo, nos 

materiais de construção e nos alimentos, etc, varia de 100.a 

150 mrem/ano. 

O acréscimo produzido pelas usinas nüeleo-elétricas na dose de 

radiação que o ser humano recebe normalmente, i, dessa forma, 

praticamente desprezível. 

Pode-se também considerar, como dado comparativo,que-nas praias 

de Guaraparí, no Espírito Santo, com alta concentração de areias 

monazíticas, tem-se registrado taxas de dose de até 5 mrem por 

hora. Em outras palavras, uma pessoa deitada sobre essas areias 

recebe em uma hora a mesma dose que receberia durante o ano in 

teiro, morendo perto de uma central nuclear. Entretanto,resul 

ta muito curioso observar que milhares de turistas, viajam lon 

gas distâncias até essas praias, por acreditar nos efeitos be 

néficos dessa radiação. Quase com certeza, grande parte dessas 

pessoas se mostraria contrário a morar nas vizinhanças de cen 

trais nucleares... 

Deve-se lembrar também que outra fonte muito importante de ra 

diação artificial para o ser humano, é a decorrente dos raios 

X utilizados em medicina, para diagnóstico e terapia. Uma ün_i 

ca "chapa de pulmão" produz uma dose que pode variar desde algu 

mas dezenas de mrem até mais de mil mrem, dependendo do tipo 

de aparelho de raios X utilizado. As radiografias de estômago 

produzem uma dose ainda superior. Considerando que os efeitos 
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das radiações no ser humano são as mesmas, sejam elas prove 

nientes dos efluentes de uma usina nuclear,ou de radiografias 

médicas, é revoltante verificar a freqüência indiscriminada 

com a qual são solicitadas ou exigidas chapas de pulmão em no£ 

so país. Seria muito mais acertado que as campanhas contra a 

implantação de centrais nucleares, se transformassem em campa 

nhas conta a exigência absurda de radiografias de tórax,perfei 

tamente dispensáveis, ou para uma melhor fiscalização das do 

ses produzidas pelas instalações de raios X. 

* 

Deve-se considerar que uma única radiografia pode significar 

para um indivíduo, uma dose de radiação maior que a que ele re 

ceberia, morando durante vinte anos nas vizinhanças de uma cen 

trai nuclear em operação. 

* 
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XI - ACIDENTES OCORRIDOS EM REATORES NUCLEARES 

Tanto a experiência real, quanto os estudos analíticos, tem 

demonstrado que a freqüência de acidentes ê inversamente pro 

porcional ã gravidade dos mesmos. Assim, vários acidentes de 

pequenas proporções têm ocorrido com freqüência em centrais 

nucleares. Os acidentes de certa qravidade são raros,mas ocor 

rem.Alguns dos que tiveram repercussão,são os seguintes: 

- Windscale, Inglaterra, 1957; 

- Brown's Ferry N9 1, E.U.A., 1975; 

- Three Mile Island, E.U.A., 1979; 

- Crystal River, E.U.A., 1980. 

Outro ajcidente nuclear, com graves conseqüências, aconteceu 

na União Soviética no inverno de 1957/58. Embora existam dúvi 

das sobre a natureza do acidente, porque não houve nenhuma de 

claração oficial sobre ele, será também incluido na descrição 

de acidentes, por ser considerado o de maior proporção ocorrî  

do no mundo inteiro. 

Windscale 

O acidente de Windscale ocorreu em outubro de 1957 no norte 

da Inglaterra, em um reator de urânio natural, moderado a grja 

fite e refrigerado com ar. 

A finalidade desse reator era a produção de plutônio para uso 

militar. 

O acidente foi causado por um incêndio do grafite no núcleo 

do reator, que demorou vários dias para ser extinto. O reator 

ficou seriamente danificado, e houve liberação de material ra 

dioativo para o meio ambiente. 
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Como conseqüência da dispersão de radioatividade, o leite das 

vacas dos arredores chegou a acusar uma concentração de ra 

dioatividade superior a 800.000 picocuries por litro. 

Uma semana apôs o acidente, o leite ordenhado a 160 km de dis 

tância, continha ainda uma concentração de 40.000 picocuries 

por litro. 

A essa mesma distância, na cidade de Leeds, o nível de radia 

ção de fundo (background), elevou-se em 10%. 

Brown's Ferry N9 1 

Este reator nuclear, situado na cidade de Athens, Alabama,nos 

Estados Unidos da América, sofreu um acidente em 1975. Um ope 

rador <Ja central, testando a presença de vazamentos de ar com 

uma ve*La acesa, em um duto. de ventilação, provocou um incêr> 

dio nos materiais de vedação de diversas tubulações e cabos 

do sistema elétrico. 0 fogo induziu um curto-circuito nos ca 

bos de sinal que controlavam o sistema primário de refrigera 

ção do reator, e houve a perda de uma parte da água de refri 

geração. Na ocasião, os operadores da central acionaram os 

sistemas de refrigeração de emergência, e resfriaram o núcleo 

do reator, muito antes de se configurar uma situação crítica. 

Não houve nenhuma liberação significativa de radioatividade 

no meio ambiente. Entretanto, este acidente teve ampla repe£ 

cussão devido ao inusitado do fator desencadeante dos even 

tos. 

Three Mile Island 

0 acidente da central nuclear de Three Mile Island (TMI), na 

Pensilvania, Estados Unidos da América, foi um dos melhores 

documentados no mundo. 

D l D L l O T C C A 
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O acidente de TMI, unidade 2, iniciou-se quase que exatamente 

as 4 horas da madrugada de 28 de março de 1979. A seqüência 

dos acontecimentos foi a seguinte: uma bomba do«circuito se 

cundário de refrigeração do reator falhou. Esse evento,por si 

mesmo, não está fora do previsto. Para esta situação, existe 

um sistema de bombas auxiliares, formado por duas elétricas 

e uma a vapor para cada circuito, de forma-que pelo menos uma 

funcione, mesmo na ausência total de energia elétrica. Estas 

bombas entraram em funcionamento automaticamente. Entretanto» 

esse tipo de bomba, demora 15 segundos, aproximadamente, para 

atingir sua pressão normal de operação. Nesse ínterim, o cir 

cuito primário aqueceu-se e consequentemente sua pressão au 

mentou. Em resposta ao aumento de pressão, houve o desligamen 

to automático do reator; imediatamente apôs, a válvula de alí 

vio de pressão abriu-se de forma automática, para reduzir a 

pressãp do circuito primário. Todas essas ocorrências foram 

absolutamente normais e de acordo com o projeto da usina. 

Infelizmente, ocorreram neste ponto, dois acontecimentos ano£ 

mais e que os operadores não tomaram conhecimento na ocasião. 

0 primeiro ocorreu nas bombas de emergência que os sistemas 

secundários possuem em seus circuitos. Existem duas válvulas, 

que são usadas para manutenção e que quando em operação deve 

riam estar abertas, mas que inadvertidamente foram deixadas 

fechadas, provavelmente, dois dias antes do acidente. Dessa 

forma, os sistemas secundários não tinham capacidade de bom 

beamento e, portanto, os geradores de vapor ficaram secos. 0 

segundo problema, foi que a válvula de alívio do sistema prl 

mário, localizada na parte superior do pressurizador, foi de 

senergizada para fechar, após 15 segundos, de sua abertura. 

Entretanto, a válvula falhou e ficou aberta. Em conseqüência, 

o circuito primário possuía um vazamento, desconhecido pelos 

operadores. 
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Esse vazamento, foi o que causou a acumulação de água radioa 

tiva do circuito primário, no prédio de contenção e posterior 

mente, em um dos prédios auxiliares. 

Esta válvula já era considerada como tendo falhas e deveria 

ser substituida na próxima parada rotineira de manutenção. Em 

seqüência houve uma longa e complexa série de eventos e ações 

durante as quais o bloco de válvulas fechadas foi descoberto. 

As válvulas foram abertas, aproximadamente oito minutos apôs 

o inicio dos acontecimentos, provavelmente o suficientemente 

cedo para que não provocasse danos significativos ao núcleo. 

O mal funcionamento da válvula de alívio não foi descoberto 

e consertado até cerca de 2 horas e meia depois. 

Durante esse período, os operadores estavam acreditando que 

havia muita água no circuito primário, enquanto que na real! 

dade b̂ avia muito pouca. Quando o sistema de refrigeração de 

emergência do núcleo foi ligado automaticamente, dois minutos 

após o início do acidente, cumprindo portanto, seu objetivo 

precípuo de refrigeração do núcleo, o operador deixou-o fun 

cionar durante apenas alguns minutos, desligando em seguida 

manualmente o sistema. 0 resultado foi que o nível de água no 

vaso de pressão desceu, deixando descoberta a parte superior 

do núcleo, por um período de algumas horas, durante o qual po 

dem ter ocorrido danos substanciais aos elementos combust_í 

veis, embora acredite-se que não chegaram a fundir. 

Foi durante esse período que se formou uma "bolha de hidrogê 

nio", por oxidação do zircônio do revestimento dos elementos 

combustíveis, permanecendo na parte superior do vaso de pre£ 

são. Naquela oportunidade se pensou que existia o risco de ex 

plosão dessa bolha de hidrogênio, e as providências para sua 

eliminação levaram alguns dias, mantendo a opinião pública 

mundial sob tensão todo esse tempo. Posteriormente ficou de 

monstrado que esse risco de explosão nunca existiu. 
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0 presidente Carter nomeou uma comissão para investigar o acl 

dente, apurar responsabilidades e propor novas medidas no sen 

tido de melhorar a segurança das centrais nücleo-elétricas. 

Essa comissão posteriormente preparou um relatório que ficou 

conhecido como Relatorip Kemeny. O Congresso Americano também 

nomeou outra Comissão, com os mesmos objetivos. 

Seria exaustivo e inoportuno enumerar aqui as conclusões do 

relatório Kemeny. Entretanto, é interessante ressaltar ai 

guns pontos não necessariamente vinculados ao relatório: 

1 - A Nuclear Regulatory Comission obriga que todos os even 

tos importantes, falhas comuns e simples, relacionadas às 

operações de todos os reatores, sejam comunicados a NRC, 

que prepara e distribue periodicamente relatórios chama 

dçs "Licensee Event Reports". Um incidente semelhante ao 

de TMI teve inicio em 1977 na Usina Davis Besse 1,Toledo, 

na qual um operador desligou manualmente o sistema automá 

tico de refrigeração de emergência. Entretanto, a falha 

foi detetada em tempo e tudo ocorreu normalmente. Se os 

operadores de TMI tivessem lido com atenção o "Licensee 

Event Reports" desse acidente, os resultados poderiam ter 

sido bem diferentes; 

2 - Foram consideradas lastimáveis as atitudes técnicas e de 

relações públicas de todo o pessoal presente nas salas de 

controle de TMI-2, por ocasião do acidente, desde os ope 

radores, supervisores, representantes peritos da concejs 

sionária, até os especialistas da NRC. Comentou-se que a 

sala estava superlotada de peritos e autoridades. Onde 

normalmente permanecem 2 a 3 operadores, chegaram a ficar 

até 50 pessoas. Os ordens eram as vezes conflitantes, e 

as informações ao público foram dadas de forma alarmante, 

inábil ou no mínimo, irrefletida; 
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3 - 0 relatório foi omisso no que tange a recomendações têcnî  

cas especificas, no sentido de aumentar a segurança dos 

reatores. Por outro lado, enfatizava o lado do comporta 

men to humano, normas de procedimento, regulamentos, treî  

namentos. etc. Essa omissão em parte é justificada pelo 

fato de que alterações técnicas jâ estavam sendo implemen 

tadas pela NRC; 

4 - Foi aumentado o rigor no licenciamento quanto ao afasta 

mento de usinas nücleo-elétricas de zonas populosas.Assim 

sendo, não seria mais possível o licenciamento de usinas 

como as de Zion e de Indian Point, localizadas nos subúr 

bios das cidades de Chicago e Nova York, respectivamente. 

Com equínciai do kcidtntt 

Na áç^a onde se encontra localizada a central nuclear de Three 

Mile Island, num raio de 80 km, existem dois milhões de haM 

tantes, aproximadamente. 

No acidente, foram liberados para a atmosfera gases nobres de 

fissão e iodo radioativo. Os resultados das medições de mate 

rial radioativo e das estimativas de dose, mostraram que essa 

liberação teria produzido uma dose coletiva de 3500 homem-

-rad. 

•iui <u*tmk> com as estatísticas de incidência de câncer na popu 

lação americana, por causas naturais, dos dois milhões de pes 

soas que moravam na área de influência, por ocasião do aciden 

te, 325.000 virão a desenvolver câncer, em algum momento de 

suas vidas, por causas não relacionadas a radiações. 

Em decorrência da correlação existente entre dot s coletivas 

de radiação e incidência de câncer, (a cada 5000 homem-i:ed,se 

rã provocado um caso de câncer na população), o acidente de 

Three Mile Island poderá ser responsabilizado, portanto, pelo 
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aparecimento de um caso a mais de câncer» frente aos 325.000 

produzidos por causas naturais. Lamentavelmente* por ocasião 

das discussões sobre as conseqüências do acidente, estes da 

dos não tiveram repercussão na imprensa. 

Segundo um grupo por especialistas da Nuclear Regulatory Co 

mission, NRC, da Environmental Protection Agency, EPA, e da 

Health, Education and Welfare, HEW, os demais efeitos causa 

dos pelo acidente de TMI no meio ambiente foram os seguintes: 

as indicações de um dosímetro instalado a 800m do reator, mo£ 

traram que a dose máxima que deve ter recebido um indivíduo 

localizado em área habitada próxima ã central foi inferior a 

100 mrem. A estimativa de dose recebida por um indivíduo iden 

tifiçado como tendo permanecido a 1.770m da central, durante 

10 horas, no período da mais alta exposição, foi de 37 mrem. 

As dos.es de radiação recebidas pelos profissionais da usina, 

por ocasião do acidente, também foram baixas. Doze técnicos 

receberam entre 2 e 3 rem, e três outros, entre 3 e 4 rem. A 

dose máxima admissível para essas pessoas, de acordo com nor 

mas internacionais é de 5 rem por ano. 

Os principais radionuclídeos liberados para o meio ambiente, 

foram o 1í3Xe e o I 3 1I. 0 risco para o público,quanto ao xenô 

nio-133, é principalmente devido ã exposição externa para ra 

diação gama. A mais alta dose acumulativa medida em um local 

junto à central foi de 1020 mrem. A intensa monitoração do 

meio ambiente e a amostragem de alimentos foram considerados 

adequados para caracterizar a natureza dos radionuclídeos H 

berados bem como suas concentrações no meio em questão. 

Durante o período de 28.03 a 04.04.79, foi analisado o conteú 

do de l5,I em amostras de leite. A máxima concentração medida 

no leite foi de 41 picocuries por litro, 300 vezes inferior 

ao nível para o qual a "Food and Drug Administration", FDA, 

poderia recomendar que os animais fossem removidos das pasta 

gens.contaminadas.0 césio-137 foi também detectado no leite, 

http://dos.es
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porem em concentrações semelhantes as provenientes das expio 

soes atmosféricas de armas nucleares. Nenhuma radioatividade 

produzida pelo reator foi encontrada nas 377 amostras de ou 

tros alimentos coletados entre 29.03 a 30.04.79 pela FDA. 

£ interessante comparar os 41 picocuries de iodo radioativo 

por litro de leite, na região de TMI, com os 800.000 picocu 

ries medidos no acidente de Windscale, em 1957,na Inglaterra, 

e as repercussões que estes dois acidentes tiveram na opinião 

pública. 

Um fato novo ocorreu alguns meses atrás, com relação ao ac.L 

dente de TMI e ao meio ambiente. O Dr. Ernest Sternglass, da 

Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh, polêmico e 

declarado antagonista dos programas nucleares desde 1963, 

afirmou publicamente que por análises estatísticas e estudos 

efetuados por ele, havia, concluído que, como resultado do aci 

dente de TMI, houve um aumento da mortalidade infantil no Hos 

pitai Magee de Pittsburgh. Esse fato,segundo o Dr.Sternglass, 

era provocado por aumento de concentração de ''!I nas tireõi 

des dos fetos, causando distúrbios respiratórios ao nascer, 

e posterior retardamento no desenvolvimento normal. 

Esses estudos do Dr. Sternglass foram analisados por diversos 

outros cientistas de órgãos públicos e particulares, que refu 

taram suas conclusões. 

Apesar de ter analisado as estatísticas de várias cidades e 

lugarejos da Pennsylvania (inclusive Harrisburgh, vizinha do 

reator), o Dr. Sternglass utilizou apenas os de Pittsburgh, 

que eram favoráveis aos seus desígnios. Na Pennsylvania, a me 

dia geral de aparecimento desses casos clínicos, foi ligeira 

mente inferior a obtida em outros estados. 

Pelo menos em quatro municípios da Pennsylvania, próximos a 

TMI,, não houve um só caso de hipotireoidismo. Por outro lado, 
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houve um erro na Manipulação das estatísticas de Pittsburgh, 

que conduziu o Dr. Stcrnglass a conclusões errôneas. 

£ necessário ressaltar, que o acidente de TMI, apesar de não 

ter tido conseqüências sérias com respeito a danos aos opera 

dores e ã população em geral, acarretou grandes prejuízos ma 

teriais â empresa concessionária. Cerca de 2.270.000 litros 

de água contaminada se encontrava (e em grande parte, ainda 

se encontra), no interior do edificiode contenção,e 1.610.000 

litros, no prédio auxiliar. 0 custo das operações de desconta 

minaçâo e limpeza das instalações, assim como os prejuízos de 

correntes do tempo de parada, é da ordem de 400 milhões de do 

lares, segundo algumas fontes de informação, e de ate 1 bi 

lhão de dólares, segundo outras. 

Em julho de 1980, nos 622.000m' de ar do edifício de conten 

çãa, existiim cerca de 57.000 curies de kriptônio-85, gás no 

bre de fissão, radioativo. A Nuclear Regulatory Comission es 

tã cuidando atualmente da descarga controlada desses gases na 

atmosfera, a um ritmo que produz uma dose de 0,01 mrem por se 

mana, no meio ambiente. Calcula-se que na água ainda existen 

I te no edifício de contenção, existem 5000 curies de trítio, 
i 

aproximadamente. 

Se os efeitos da radiação resultante do acidente de TMI foram 

mínimos, muito embora os efeitos econômicos tenham sido sensj[ 

veis, quais as razões das intensas repercussões negativas,tan 

to por parte do público como também, de governos, como foi 

visto anteriormente? Algumas razões estão implícitas no tex 

to: má condução das informações por parte das autoridades; or 

dens de evacuação que deram a impressão de catástrofe iminen 

te; a não divulgação pela imprensa das verdadeiras proporções 

do acidente/ com a mesma intensidade com que se noticiou o 

próprio acidente, etc. Quando os peritos da NRC reconheceram 

publicamente que realmente nunca ocorreu o risco de explosão 

da famosa bolha de hidrogênio, não houve repercussão pela im 

I prensa. 

I I 
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Crystal River 

A central nuclear de Crystal River, na Flórida, Estados Unidos 

da América, sofreu um acidente em 26 de fevereiro de 1980, as 

14:23 horas, em sua unidade 3. 

O acidente foi iniciado pela queda de força em um dos sistemas 

da central, não ligados a parte nuclear. Entretanto, essa fa 

lha induziu, de alguma forma, um sinal errado no sistema de 

controle do reator, que provocou a abertura da válvula de a H 

vio do pressurizador, no circuito primário, permitindo a saída 

da água. Entretanto, essa situação não foi percebida até 8 nrt 

nutos após o inicio do acidente. 0 sistema de refrigeração de 

emergência funcionou automaticamente, mantendo sob controle o 

núcleo do reator. A válvula de alivio permaneceu aberta duran 

te 24 minutos, aproximadamente. Nesse intervalo de tempo,foram 

liberados 163.000 litros de água radioativa dentro do edificio 

de contenção. Neste acidente nao houve liberação de radioativi 

dade para o meio ambiente. 

Acidente Soviético na Região dos Urais 

O acidente nuclear considerado de maior importância no mundo 

inteiro, embora não relacionado diretamente com reatores nu 

cleares, aconteceu na região dos Urais, na União Soviética,pró 

ximo a cidade de Kyshtym, no inverno de 1957/58. 

Baseado na filosofia de que qualquer experiência, mesmo as ne 

gativas são úteis para se aprender alguma coisa, a União Sovié 

tica ficou devendo para o mundo a explicação do que realmente 

aconteceu.Tudo o que se sabe no Ocidente é baseado no testemu 

nho de um biologista soviético dissidente, Medvedev, e por pes 

quisas bibliográficas em jornais, revistas informativas, revis 

tas cientificas, mapas etc.,o que tem proporcionado evidências 

diretas e indiretas. Importante observar que o público só to 

mou conhecimento desse acidente a cerca de 3 ou 4 anos por in 

termédio do Dr. Medvedev. 
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Existe absoluta certeza de que nesse inverno, houve um aciden 

te nuclear de grandes proporções naquela região, resultando 

na emissão de altas concentrações de radioisotopes produtos 

de fissão. Este acidente abrangeu una área de 1.000 km*, apro 

xiraadamente, que foi evacuada. Mais de 30 pequenas cidades e 

povoados foram apagados dos mapas soviéticos depois de 1958. 

Esta área encontra-se interditada até os dias de hoje. 

Existem três teorias a respeito das causas e circunstâncias 

do acidente: 

1 - um grupo de cientistas nucleares do Oak Ridge National La 

boratory (ORNL), em função de resultados radioecológicos 

em estudos soviéticos da região, verificou que a rela 

ção das concentrações de 137Cs e "Sr, indica que houve 

uma separação parcial prévia de 1J7Cs. Nessa época, os so 

viéticos usavam um método obsoleto de reprocessamento de 

elementos combustíveis, que resultava em um alto nível de 

concentração de produtos de fissão em solução de nitrato 

de amônio. Uma possível explicação para esse acidente se 

ria a de que uma grande quantidade desse material, numa 

usina de reprocessamento, ou em um depósito de rejeitos 

altamente radioativos, possa ter explodido por qualquer 

motivo; 

2 - Uma equipe técnica de Los Alamos sugere a hipótese de um 

teste de bomba atômica de grandes proporções efetivado em 

Novaya Zemlya, resultando em intenso "fallout" nessa re 

gião; 

3 - 0 próprio Medvedev,em seu recente livro, apresenta a hipó 

tese de uma reação nuclear acidental, provocada por uma 

elevada concentração de plutônio nos produtos finais de 

uma usina de reprocessamento. 
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Entretanto, as evidências pareceu favorecer a hipótese da 

equipe de Oak Ridge» em função principalmente da relação iso 

tópica medida no meio ambiente, diferente da produzida noma 

explosão nuclear. 

Repercussão dos Acidentes em Centrais Nucleares _ 

O acidente de Three Nile Island foi de longe o que teve maior 

repercussão em escala internacional. Apesar de não ter causa 

do nenhuma vitima pessoal e nem mesmo danos pessoais sens£ 

veis, esse acidente teve repercussões na população de todo *o 

mundo, provocando passeatas, comícios etc., em vários países 

até hoje. As repercussões não se limitaram à população em ge 

ral, mas se estenderam também a técnicos e cientistas, a no 

mens de governo de diversos países, e a executivos de grandes 

emprés/is geradoras e distribuidoras de energia elétrica. Veja 

mos qs resultados dessa repercussão: 

1 - 0 OECD, Organization for Economic Cooperation and Develo£ 

ment, avaliava em 1975, que a potência total nuclear in± 

talada no mundo não comunista, no ano 2.000, seria no ml 

nimo, de 2.005.000 MW(e). Em 1979 uma avaliação semelhan 

te resultou em 754.000 KW{e); 

2 - As encomendas de reatores de potência refrigerados a água 

leve, por firmas americanas, que foi de 41 unidades em 

1973, caiu para zero em 1979, Houve igualmente o cancela 

mento de nove usinas núcleo-elétricas, cuja construção es_ 

tava sendo planejada. 

A União Soviética, foge deste padrão. Suas regras e regulamen 

tações no campo de centrais nucleares, são muito mais brandas 

que no Ocidente, e planeja nos próximos cinco anos construir 

dez centrais núcleo-elétricas por ano. 

j 
i 



XII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos capítulos precedentes, foram descritos com certo detalha 

mento, os princípios de funcionamento das centrais núcleo-

elêtricas, e seus sistemas de segurança. Foram avaliadas tam 

bem, as descargas térmicas e radioativas que estas instala 

ções liberam ao meio ambiente, em condições normais de opera 

ção e em decorrência de eventuais acidentes e as conseqflen 

cias que elas produziriam na população vizinha. 

Embora no interior do núcleo do reator nuclear em operação,' 

existam grandes quantidades de material radioativo, produz^ 

das na fissão do urânio, existem uma série de barreiras que 

impedem sua saída para o meio ambiente. Estas barreiras são 

as próprias pastilhas do combustível UO2, os tubos de Zirca 

loy, o vaso de pressão do reator e o prédio de contenção. 

Só no caso em que estas quatro barreiras falhassem simultânea 

mente (acidente máximo crível, com probabilidade de apenas 1 

em 100.000 reatores-ano), haveria liberação de material radio 

ativo para o meio ambiente, em quantidades além daquelas co 

mumente observadas. Ainda assim, apenas uma fração muito pe 

quena da radioatividade total seria emitida para o exterior, 

e dificilmente essa situação produziria danos apreciáveis aos 

indivíduos da população. 

Para o caso hipotético de acontecer esse acidente,são defin^ 

das duas ãreas, em volta do reator. Na primeira, chamada zo 

na de exclusão, é proibida a residência de pessoas.Essa zona, 

de propriedade da concessionária, é cercada e mantida sob 

vigilância contínua. 

A segunda área, ou zona de baixa população, constitue uma re 

gião que envolve a zona de exclusão. Ela pode ser ocupada pe 
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la população, mas em forma restrita, de forma tal que no caso 

da ocorrência de um acidente serio no reator nuclear, a área 

possa ser evacuada em poucas horas. 

A extensão da zona de exclusão é definida de forma tal, que 

um indivíduo localizado em qualquer ponto de seu limite ex 

terno, nas duas horas subseqüentes â da ocorrência do aciden 

te máximo crível, não receba uma dose de radiação superior a 

25 rem, no corpo inteiro, ou de 300 rem da glândula tireôide, 

em decorrência do iodo radioativo liberado no acidente. 

A extensão da zona de baixa população escolhe-se de tal forma, 

que um indivíduo localizado no limite exterior da área, quan 

do exposto ã nuvem de radioatividade liberada nesse acidente 

hipotético, durante todo o tempo que esta leva para passar 

pelo local onde se encontra essa pessoa, não receberá uma do 

se superior aos valores de 25 rem e 300 rem, no corpo inteî  

ro e ça tireôide, respectivamente. 

Os únicos acidentes sérios registrados em reatores nucleares 

até este momento, ocorreram apenas em reatores experimentais 

ou de produção de plutônio. Em mais de trinta anos de opera 

ção de reatores comerciais, nunca foi registrada a liberação 

significativa de radioatividade para o meio ambiente. O caso 

do reator de Three Mile Island, não passou de um acidente ba 

nal e sem conseqüências, exagerado pelos meios de difusão,em 

função de atitudes irrefletidas das autoridades presentes na 

oportunidade, na sala de comando da central. 

A radioatividade é perigosa para o ser humano. Isso é uma 

verdade incontestável. Entretanto, para que ela possa produ 

zir danos, é necessário que o indivíduo fique exposto às ra 

diações ionizantes emitidas pelas substâncias radioativas.Da 

mesma forma, poderíamos qualificar o fogo e a eletricidade co 

mo perigosos. 
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As centrais nucleares são construídas de tal forma a evitar 

a exposição do ser humano às radiações. Por outro lado,exis 

tem muitas outras fontes de radiação as quais o ser humano 

se submete, consciente ou inconscientemente. 

A maior fonte de radiação, em nosso país, ê constituída pe 

los aparelhos de raios X. Uma radiografia de tórax, produz 

uma dose de 150 a 300 mrem por exposição; uma abreugrafia po 

de produzir até 1000 mrem; uma radiografia dentaria,400 mrem; 

radiografias para ortopedia fornecem doses entre 1000 e 

2000 mrem. Estas doses são produzidas de uma só vez. 6 in* 

teressante comparar estes valores com os 5 mrem anuais que 

constituem o limite máximo proveniente da operação de cen 

trais nucleares. 

A taxa de liberação mídia de iodo radioativo, pelos sistemas 

de ventilação de uma usina nuclear, é de 80 microcuries por 

dia, aproximadamente. Esse iodo ê disperso e diluido na at 

mosfera, em decorrência das movimentações das massas de ar, 

chegando muito diluido ao nível do solo, onde interage com 

o homem. O iodo radioativo ê também utilizado em medicina pa 

ra diagnóstico e tratamento de alterações no funcionamento da 

glândula tireõide. Como comparação, pode-se citar que para 

diagnóstico, são administrados, de uma vez só, 20 microcuries 

de iodo, aproximadamente, e para tratamento, essa quantidade 

eleva-se a um valor entre 50.000 a 200.000 microcuries. 

Também, como dado comparativo, pode-se citar que aradioativi 

dade naturalmente presente nas areias das praias de Guarapa 

ri, no Espírito Santo, produz uma dose de radiação oito mil 

vezes superior a decorrente da operação das usinas nucleares. 

A população em geral é mais sensível ã percepção dos riscos 

do que a sua quantificação. Apesar de saber quão baixa é a 

probabilidade de acontecer o acidente máximo crível em uma 
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usina nucelo-elétrica, e ainda, conhecendo que suas consequen 

cias não seriam tão sérias como se pensava anteriormente» as 

pessoas continuam tendo medo de usinas nucleares. Entretanto, 

essas mesmas pessoas podem morar sem temores *a beira de um 

rio, logo a jusante de uma barragem, sem considerar o perigo 

que significaria a ruptura dessa estrutura. 

Quais seriam as conseqüências da destruição da barragem de 

Itaipü, por exemplo ? As perdas de vidas humanas e os danos 

materiais produzidos pela inundação subseqüente,seriam real. 

mente muito grandes, e possivelmente maiores do que os decor 

rentes de um acidente em uma usina nuclear. Entretanto, não 

houve nenhuma preocupação por parte da população em saber se 

foi efetuada uma análise de quantificação de riscos naquele 

projeto, semelhantes as que são feitas para as centrais nu 

cleares. 

Na ciciade de São Paulo, em 29.01.1976, uma boa parcela da po 

pulação correu o risco de uma inundação violenta, que teria 

sido causada por uma eventual ruptura da barragem de Guarapi 

ranga, em decorrência dos altos níveis pluviométricos verify 

cados nos dias anteriores. Entretanto, apenas por alguns dias 

apareceram manchetes na imprensa, sendo os eventos posterior 

mente esquecidos pelos órgãos de divulgação e pela população. 

Neste caso, os riscos eram imediatos. Se com qualquer des_ 

ses eventos estivessem relacionadas as palavras "nuclear", 

"radiação" ou "radioatividade", provavelmente essa ocorrên 

cia não seria esquecida com a mesma facilidade. 

Com referência ao meio ambiente, pode-se concluir que as usî  

nas nucleares são bem mais limpas que as usinas térmicas con 

vencionais, quando comparamos as taxas de emissão de poluen 

tes. As usinas nücleo-elétricas produzem menos danos ao meio 

ambiente que as hidroelétricas, porque estas últimas acabam 

inundando grandes extensões, geralmente de terra fértil, deî  
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xando casas e cidades submersas, e deslocando os habitantes 

da região, sem considerar ainda as alterações ecológicas que 

podem surgir como conseqüência de transformação de um rio 

em um lago. 

As centrais nucleares, em operação normal, não significam ne 

nhum risco apreciável para o meio ambiente ou para a saúde da 

população em geral. Os riscos associados â disseminação aci 

dental de radioatividade, em função da sua baixíssima proba 

bilidade de ocorrência e de suas limitadas conseqüências, po 

dem ser considerados admissíveis. 


