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ENERGIA NUCLEAR – ALGUNS ASPECTOS

Fausto de Paula Menezes Bandeira

I - RESUMO

Este trabalho apresenta um breve histórico das pesquisas e progressos
referentes à tecnologia nuclear no mundo e no Brasil e informações sobre as radiações e os
elementos radioativos; as aplicações da tecnologia nuclear; os tipos de reatores nucleares e o
funcionamento das centrais termonucleares; o número de centrais nucleares existentes; os
acidentes nucleares ocorridos; o sistema nacional de fiscalização do setor nuclear; a legislação
nacional em vigor e as proposições em tramitação na Câmara dos Deputados, relativas à energia
nuclear.

II - INTRODUÇÃO

O Brasil é um país em desenvolvimento e, para que o processo de
crescimento econômico atualmente experimentado não seja submetido a interrupções ou
retrocessos, o governo deve assegurar a infra-estrutura imprescindível ao crescimento da
indústria, do comércio e dos serviços.

A disponibilidade de mão de obra capacitada, de fontes atrativas de
financiamento, de meios de transporte eficientes, de sistemas de comunicações modernos, e de
fontes de energia confiáveis são fundamentais na criação de um ambiente de crescimento
econômico sustentável.

Muitas são as carências de investimentos em infra-estrutura no Brasil. No
entanto, o setor onde a insuficiência de investimentos e as eventuais falhas de desempenho
afetam mais fortemente a economia é o setor energético.

A preocupação com a garantia da disponibilidade de energia é mundial.
De modo geral, o padrão de vida de uma sociedade, a sua renda per capita ou o seu Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH são proporcionais ao consumo de energia per capita.

A Agência Internacional de Energia – AIE, no documento “World
Energy Outlook – 2004”, emitido em outubro de 2004, alerta os governos para a necessidade da
definição urgente de respostas políticas para os desafios energéticos que se apresentam nos
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próximos anos, em virtude do crescimento do consumo de energia mundial, do aumento
vertiginoso das emissões de dióxido de carbono que desestabilizam o clima e, também, da
crescente possibilidade da produção de petróleo não conseguir acompanhar o aumento da
demanda mundial, fato que vem causando uma escalada dos preços do petróleo e do gás natural
em todo o mundo.

Além da perspectiva global, é necessário não perder de vista os
problemas locais de disponibilidade de energia. 

Não se pode esquecer que, entre junho de 2001 e fevereiro de 2002, o
Brasil foi submetido a um racionamento de energia elétrica que teve graves reflexos no seu
crescimento econômico.

Da mesma forma, não obstante a crescente integração energética entre os
países do Mercosul, a Argentina, em 2005, enfrentará pelo segundo ano consecutivo um
racionamento energético em virtude da insuficiência de investimentos, especialmente na produção
e transporte de gás natural e na diversificação de sua matriz energética.

Adicionalmente, mudanças em curso na legislação da Bolívia podem
aumentar os custos do gás natural e dificultar, em futuro próximo, as exportações de gás natural
daquele país para o Brasil e para os países vizinhos na América do Sul.

É, portanto, imprescindível que sejam examinadas com visão estratégica
todas as opções de fontes de energia disponíveis no Brasil, para garantir o suprimento energético
necessário ao crescimento econômico planejado, nos anos e nas décadas vindouras.

Assim, a avaliação da alternativa de utilização de energia nuclear pelo
Brasil não pode deixar de considerar o desenvolvimento alcançado, os investimentos já realizados,
e o fato de o país ser detentor da sexta maior reserva geológica de urânio no mundo.

Adicionalmente, outro aspecto a ser considerado nas análises a serem
realizadas, são os benefícios decorrentes das pesquisas no campo nuclear que, em geral, estão
associadas às questões energéticas, mas possibilitam a descoberta e o desenvolvimento de diversas
outras aplicações da tecnologia nuclear em benefício do homem. 

É neste contexto que o tema energia nuclear deve ser considerado no
Brasil e que procuramos abordar no presente estudo.
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III - HISTÓRICO

1 - Visão geral

No afã de racionalizar sua compreensão do mundo, o homem sempre
buscou um denominador comum, um parâmetro que ligasse todas as coisas, todos os seres e
todas as concepções: um único deus, uma única origem, um único destino, um único desfecho.

Não levou muito tempo para que se buscasse estabelecer um elo comum
a todas as coisas: o átomo

Descrito no século V antes de Cristo, o átomo era considerado
indivisível, invisível, impenetrável e animado de movimento próprio.

Cerca de vinte e quatro séculos se passaram até que o pensamento grego,
esposado por Leucipo e Demócrito, entre outros que lhes seguiram, começasse a tomar forma e
adquirir consistência através da experiência e do uso de técnicas modernas.

Uma plêiade de cientistas foi responsável pelo paulatino e seguro
desenvolvimento da física nuclear, muitos têm seus nomes relacionados nas listas dos agraciados
pelo Prêmio Nobel ou são reconhecidos entre as grandes capacidades da humanidade como
Becquerel, o casal Curie, Rutherford, Kelvin, Roentgen, Dalton, Tompson, Lates, etc.

A cronologia das descobertas e teorias relativas à composição da matéria
que possibilitaram ao homem atingir o estado atual de desenvolvimento da tecnologia nuclear é
apresentada, de forma resumida, a seguir: 

480 a.C. – O sábio grego Leucipo afirma, pela primeira vez, que todas as
substâncias são feitas de partículas microscópicas, chamadas átomos. Átomo, em grego, significa
o que não pode ser dividido. Eles seriam então os menores "pedaços" de qualquer substância.
Demócrito (460 a.C.-370 a.C.), discípulo de Leucipo, difunde o conceito, mas a maioria dos
filósofos gregos, à época, rejeita a idéia.

1269 – O francês Pèlerin de Maricourt verifica que os ímãs têm dois
pontos em que a força magnética é mais forte. Esses pontos seriam chamados de pólos
magnéticos. Maricourt observa que um desses pólos atrai ímãs, enquanto o outro os afasta. As
anotações do francês são consideradas os primeiros tratados escritos de acordo com o método
científico moderno.

1666 – O inglês Isaac Newton (1642-1727) descobre que a luz é
composta de várias "luzes" diferentes, que são as cores. Ele faz um raio de sol passar por um
prisma e observa que a luz, ao penetrar no vidro, é branca, mas, quando sai do outro lado, divide-
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se em raios de várias cores, como um arco-íris. Depois, colocando outro prisma na frente dos
raios coloridos, vê que eles voltam a formar um único feixe branco.

1678 – O holandês Christiaan Huygens (1629-1695) defende a idéia de
que a luz se propaga como onda. Mas não consegue demonstrar, na prática, o que afirma. Abre-
se, assim, uma polêmica com Isaac Newton, que, também sem prova conclusiva, defende que os
raios luminosos são feitos de partículas, ou átomos, de luz.

1752 – O político e pesquisador americano Benjamim Franklin (1706-
1790) publica o resultado de suas observações sobre os raios. É o primeiro a propor que existem
dois tipos de carga elétrica, a positiva e a negativa. Diz ainda que duas cargas de sinal contrário se
atraem e as de mesmo sinal se repelem.

1800 – O astrônomo inglês William Herschel (1738-1822) descobre que
o Sol, além de luz, emite outro tipo de raio: os raios infravermelhos. Atualmente se sabe que,
apesar de invisíveis, esses raios são também luz, porém de uma cor que os olhos não podem
enxergar. 

1801 – O físico Thomas Young (1773-1829) dá uma demonstração
prática de que a luz é uma onda. Ele mostra que é possível combinar duas ondas de água e
produzir uma terceira, diferente das anteriores, e o mesmo pode ser feito com dois raios de luz.
Logo, segundo ele, a luz também deve ser um tipo de onda.

1811 – O italiano Amedeo Avogadro (1776-1856) sugere que, se dois
gases têm o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura, então eles são formados
pelo mesmo número de átomos. A Hipótese de Avogadro marca um período de grande
fortalecimento da idéia de que todas as substâncias – tudo o que existe, em suma – são feitas de
partículas pequenas demais para ser vistas. São os átomos, sobre os quais os gregos antigos já
haviam especulado mais de 2 mil anos antes, sem sucesso.

1820 – O físico dinamarquês Hans Oersted (1777-1851) dá a primeira
demonstração prática de que as forças elétricas e magnéticas são parecidas. Oersted aproximou
uma bússola de um fio eletrificado, mostrando que a corrente elétrica podia mover o ponteiro da
bússola. Menos de um ano depois, André-Marie Ampère, francês, reforça a idéia de Oersted. Ele
faz aparecer uma atração magnética entre dois fios eletrificados.

1821 – O inglês Michael Faraday (1791-1867) completa as experiências
de Oersted e Ampère sobre forças elétricas e magnéticas. Ele verifica, primeiro, que um fio
circular, ao ser eletrificado, faz girar um ímã próximo. Depois revela que um ímã em movimento
pode criar corrente elétrica num fio desligado.

1859 – Ao estudar o brilho de substâncias incandescentes, o alemão
Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) percebe que cada elemento químico emite luz a sua
maneira. Cada um tem suas próprias cores, que aparecem se a luz é decomposta por um prisma.
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O conjunto de cores de um elemento chama-se linhas espectrais. Hoje sabemos que existem 92
átomos na natureza e cada um possui suas próprias linhas espectrais.

1859 – O inglês James Clerk Maxwell (1831-1879) cria a Teoria Cinética
dos Gases. Ela ensina a calcular a velocidade dos átomos de um gás em termos estatísticos. Por
exemplo: usando as fórmulas de Maxwell pode-se descobrir que 50% dos átomos de um certo gás
têm a velocidade de 2 mil quilômetros por hora; 30%, de 1,5 mil quilômetros por hora; e 20%, de
mil quilômetros por hora. O conhecimento da velocidade média desses átomos permite a
definição de sua temperatura. É um aprimoramento das especulações pioneiras de Daniel
Bernoulli nesse campo.

1865 – O inglês James Clerk Maxwell demonstra que as forças elétrica e
magnética são a mesma coisa. Elas são efeitos diferentes de uma única força, chamada então de
força eletromagnética. Mais do que isso, Maxwell revela, na mesma teoria, que a luz é apenas
energia eletromagnética em movimento. Se colocarmos detectores no caminho de um raio
luminoso, veremos que existe força elétrica e magnética dentro dele. Ou seja, Maxwell unifica três
ciências: a eletricidade, o magnetismo e a ótica.

1870 – O inglês William Crookes (1832-1919) concluiu que a luz consiste
de partículas microscópicas hoje chamadas de elétrons. Em suas experiências, ele emprega um
tubo de vidro, de forma cilíndrica, no qual faz vácuo. Numa entrada do tubo introduz um fio
ligado a uma bateria; na outra extremidade coloca uma placa de metal, também conectada à
bateria. E verifica que a placa emite uma luz fraca e esverdeada. Deduz que há partículas saindo
da ponta do fio na entrada do tubo. Elas viajam pelo vácuo até o outro lado e, ao bater na placa,
criam o brilho. A conclusão não é definitiva, mas Crookes está certo. Tanto que seu aparelho,
muito usado à época, funciona exatamente como os tubos de imagem das televisões atuais.
Nessas, no lugar da placa de metal, fica a tela.

1884 – A mecânica estatística, desenvolvida pelo alemão Ludwig Eduard
Boltzmann (1844-1906), aprofunda a Teoria Cinética dos Gases, de Maxwell. As novas pesquisas
fortalecem duas idéias que são decisivas para o progresso da física do século XX. A primeira é
que todas as substâncias são feitas de átomos; portanto, ao estudar o comportamento dos átomos,
é possível entender as propriedades gerais das substâncias, como a temperatura de um gás ou a
quantidade de luz que ele emite ao ser aquecido. A segunda é que esse estudo deve ser feito de
maneira estatística, por meio do cálculo de probabilidades.

1888 – O alemão Heinrich Hertz (1857-1894) confirma a previsão de
Maxwell de que a luz é composta de forças elétricas e magnéticas. Usando descargas elétricas,
Hertz produz as primeiras ondas de rádio, uma das muitas formas de luz que os olhos não podem
enxergar. Com base nessa experiência, torna-se possível pensar em novos meios de comunicação,
como o rádio, o telégrafo sem fio e a televisão.
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1895 – Experiência do alemão Wilheim Konrad Röntgen (1845-1923)
revela a existência dos raios X. Mais tarde se comprovaria que é uma forma de luz invisível aos
olhos e superenergética. Röntgen chama os raios de X para salientar que a ciência nada sabia
sobre eles até então. Por ser capaz de atravessar o corpo humano, deixando ver os ossos, eles
viram manchete dos jornais no mundo inteiro. Hoje são empregados para fazer radiografias.

1898 – O inglês Joseph-John Thomson (1856-1940) sugeriu que a
eletricidade corria nos fios na forma de partículas submicroscópicas, que foram, então, batizadas
de elétrons. Propôs ainda que um átomo poderia ser uma esfera carregada positivamente na qual
alguns elétrons estão incrustados, e apontou que isso levaria a uma fácil remoção dos elétrons dos
átomos. Esse modelo atômico é conhecido como "pudim de passas". Thomson postulou que os
elétrons estavam arranjados em anéis e circundavam completamente em órbitas a esfera positiva. 

1900 – É dado o primeiro passo para a criação da mecânica quântica, a
mais importante teoria física do século XX, ao lado da Teoria da Relatividade. O estudo pioneiro
é do alemão Max Planck (1858-1947). Ele estuda uma cavidade capaz de aprisionar certa
quantidade de luz e tenta calcular a energia total concentrada lá dentro. Fica espantado porque
suas contas só dão certo quando se supõe que a cavidade possui uma infinidade de minúsculos
"pacotes" de luz. Planck chama esses pacotes de quanta. Em 1905, Einstein declara que os quanta
são uma nova espécie de partículas: os átomos de luz.

1905 – O alemão nascido na Suíça Albert Einstein (1879-1955)
desenvolve a Teoria da Relatividade, modificando pela primeira vez fundamentos da física desde a
época de Newton. A mais importante alteração trazida pela Relatividade é que o tempo deixa de
ser absoluto. Significa, por exemplo, que, se um relógio está em movimento, o tempo para ele
passa mais devagar que para um que esteja parado.

1907 – A Teoria da Relatividade ganha uma formulação matemática mais
elegante e mais prática nas mãos do alemão Hermann Minkowski (1864-1909), ex-professor de
Einstein. Nas equações de Minkowski, o espaço não tem apenas largura, comprimento e altura, as
três dimensões usuais. Há também uma quarta dimensão, que é o tempo. Impossível de imaginar,
esse espaço de quatro dimensões tem sido comprovado exaustivamente desde 1919.

1908 – Observa-se pela primeira vez de maneira indireta o tamanho dos
átomos. A experiência, feita pelo francês Jean-Baptiste Perrin (1870-1942), comprova uma
sugestão feita por Einstein, em 1905: de que as moléculas de água, praticamente do mesmo
tamanho de um átomo, poderiam empurrar partículas bem pequenas, mas ainda visíveis ao
microscópio. Perrin usou grãos de resina vegetal e, de fato, registrou e mediu os saltos que eles
davam ao serem abalroados pelas moléculas (elas estão sempre em movimento frenético). Por
meio dessas medidas, ele deduziu o tamanho das moléculas que empurravam os grãos de resina.
Eram 100 mil vezes menores que 1 centímetro – exatamente o tamanho que se esperava. Só então
a existência dos átomos passou a ser aceita.
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1911 – Os átomos deixam de ser os menores pedaços de matéria que
existe. O físico de origem australiana Ernest Rutherford (1871-1937) verifica que o átomo tem
um núcleo central, duríssimo, no qual fica concentrada quase toda sua massa. Ele sugere que o
resto dessa massa, menos de 1 milésimo do total, gira em torno do núcleo na forma das já
conhecidas partículas de eletricidade, chamadas elétrons.

1913 – O dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) dá a primeira descrição
de um átomo por dentro. No centro fica um núcleo ínfimo, 100 mil vezes menor que o átomo
todo. A sua volta giram os elétrons, mais ou menos como os planetas orbitam o Sol. Bohr ensina
a calcular as órbitas dos elétrons, o que representa um avanço grande sobre o modelo atômico
proposto por Rutherford.

1923 – O francês Louis-Victor-Pierre-Raymond de Broglie (1892-1987)
demonstra que as partículas também agem como ondas. Ele descobre que o elétron aparece como
uma partícula, ou seja, um concentrado de matéria, e, também, como onda, como se sua massa
estivesse espalhada pelo espaço, oscilando. Com isso se completa o quadro que Einstein
começara a montar ao dizer que as ondas luminosas podem comportar-se como partículas.

1926 – Partindo da idéia de que as partículas, como o elétron, às vezes
agem como ondas, o austríaco Erwin Schrödinger (1887-1961) cria uma nova imagem dos átomos
por dentro. Os elétrons, agora, não se parecem mais com partículas girando em torno do núcleo
atômico – da mesma forma que planetas orbitam o Sol . Em vez disso, tudo se passa como se a
massa dos elétrons estivesse espalhada em volta do núcleo, ou seja, como se cada elétron fosse
uma onda vibrando ao redor do núcleo. Os elétrons continuam também a ser vistos como
partículas em órbita. Eles mudam de aspectos conforme as circunstâncias, ora aparecendo como
partículas, ora como ondas.

1927 – O físico norte-americano Clinton Joseph Davisson (1881-1958)
demonstra que os objetos também agem como ondas, comprovando a teoria de Louis de Broglie.

1927 – Define-se o Princípio da Incerteza, sobre o qual se baseia quase
toda a física moderna. É o passo decisivo para o estabelecimento da mecânica quântica. O autor
da definição é o alemão Werner Carl Heisenberg (1901-1976). De acordo com esse princípio, não
é possível medir com absoluta precisão, ao mesmo tempo, a velocidade e a posição dos átomos.
Ao medir uma velocidade, o cientista sempre perturba o átomo, tirando-o um pouco de sua
posição. Esta, então, já não pode ser estimada com todo o rigor. E vice-versa: quando se tenta
descobrir a posição do átomo, modifica-se sua velocidade, e a medição fica prejudicada. A
proposta de que os átomos e as partículas subatômicas obedecem ao Princípio da Incerteza
provoca um abalo sem tamanho nas convicções do mundo científico no início do século.
Heisenberg parece ter achado algo que não se imaginava possível desde que o homem começou a
desvendar os mistérios do Universo. O princípio de Heisenberg só vale para coisas muito
pequenas, mais de 1 milhão de vezes menor que 1 centímetro, mas com isso se divide o mundo
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em duas partes: o das coisas grandes e o das minúsculas. O que derruba outra convicção
profunda: de que o mundo seria uma coisa só e obedeceria a um único conjunto de leis.

1932 – O inglês James Chadwick (1891-1974) detecta o nêutron, a
segunda partícula componente dos núcleos atômicos (a outra é o próton). No mesmo ano, o
norte-americano Carl David Anderson (1905-) observa o pósitron, que é a antimatéria do elétron
(significa que o elétron e o pósitron são idênticos em tudo, menos na carga elétrica, que é negativa
no primeiro e positiva no segundo). O pósitron havia sido previsto, dois anos antes, pelo teórico
inglês Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984).

1934 – O italiano Enrico Fermi (1901-1954) descobre a força que mais
tarde seria chamada de nuclear fraca. Ela é responsável por alguns tipos de desintegração atômica,
como as que geram a energia do Sol. Fermi não tinha ainda uma teoria da força nuclear fraca.
Apenas elaborou uma fórmula aproximada para calcular sua intensidade.

1935 – Hideki Yukawa (1907-1981) descobre a força nuclear forte, que
gruda os prótons e os nêutrons uns aos outros dentro dos núcleos atômicos. Como no caso da
outra força nuclear conhecida, batizada de fraca, Yukawa não chega a formular uma teoria
completa.

1938 – O alemão-americano Hans Bethe (1906-) explica que a energia
das estrelas é produzida por reações nucleares. Nessas reações, quatro núcleos de hidrogênio se
fundem para formar dois núcleos de hélio.

1938 – Pela primeira vez se consegue partir um núcleo atômico, o do
urânio. Na experiência os físico-químicos alemães Otto Hahn (1879-1968) e Lise Meitner (1876-
1968) realizam a fissão do núcleo do urânio. Suas experiências são concluídas nos Estados Unidos
depois de fugir do nazismo.

1942 – Enrico Fermi, H. L. Anderson e outros cientistas construíram, na
Universidade de Chicago o primeiro reator atômico com a finalidade de produzir Plutônio-239 e
possibilitar a construção de artefatos nucleares.

1945 – Nos Estados Unidos, o físico Robert Oppenheimer liderando o
setor científico do Projeto Manhattan, usou a reação nuclear em cadeia para explodir a primeira
bomba atômica perto do laboratório de Los Alamos, EUA. A segunda e a terceira bombas
nucleares produzidas foram lançadas, no mesmo ano, sobre Hiroxima e Nagasáqui, no Japão,
selando a vitória norte-americana na guerra. 

1947 – Descobrem-se os mésons, que são partículas subatômicas
intermediárias entre os prótons, que ficam no núcleo dos átomos, e os elétrons, que giram em
torno do núcleo e formam a periferia dos átomos. Os mésons, previstos em 1935 pelo japonês
Hideki Yukawa (1907-1981), são detectados pela equipe do inglês Cecil Frank Powell (1903-
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1969). O brasileiro César Lattes (1924-2005) participa da equipe e tem papel decisivo na
experiência.

1952 – Encontradas as primeiras partículas subatômicas que não fazem
parte dos átomos. Chamadas híperons, elas são bem mais pesadas que os prótons e os nêutrons,
com os quais são feitos os núcleos dos átomos. Os híperons surgem em correntes elétricas de
altíssima energia, nos laboratórios, e revelam algo que não se imaginava existir. Os primeiros a ver
um híperon são os poloneses Marian Danysz e Jerzy Pniewaki. Hoje se conhecem centenas deles.

1968 – Os americanos Steven Weinberg (1933-) e Sheldon Lee Glashow
(1932-) e o paquistanês Abdus Salam (1926-) criam uma fórmula única para calcular os efeitos de
duas forças fundamentais do Universo: a eletromagnética e a nuclear fraca. Depois elas passam a
ser chamadas pelo nome comum de força eletrofraca. Espera-se, um dia, unificar duas outras
forças: a gravitacional e a nuclear forte. Os três conquistam o Prêmio Nobel em 1979.

1972 – Surge a teoria de que o próton e o nêutron, os componentes do
núcleo atômico, são feitos de partículas ainda menores, chamadas quarks. O teórico americano
Murray Gell-Mann (1929-) tem a idéia dos quarks em 1961 e, onze anos depois, entrega uma
teoria completa. É a cromodinâmica quântica, que explica não apenas a constituição de prótons e
nêutrons como a dos mésons e dos híperons.

1975 – Em princípio, nada deveria sair de dentro de um buraco negro,
que são os astros mais densos que podem existir no Universo. Mas, pela teoria do inglês Stephen
Hawking (1942-), elaborada a partir de 1970 e aceita de maneira ampla pela comunidade científica
cinco anos mais tarde, é possível que os buracos negros se evaporem e, com isso, percam pelo
menos uma parte ínfima de massa.

1983 – O ítalo-americano Carlo Rubbia (1934-) detecta em laboratório a
partícula subatômica Z0 e confirma a existência da força eletrofraca, que é uma mistura das forças
eletromagnética e nuclear fraca. A partícula Z0 transmite as duas forças ao mesmo tempo: ela
tanto pode carregar força elétrica para prender um elétron a um próton (e assim formar o átomo
de hidrogênio) como pode deflagrar uma reação nuclear fraca (do tipo das que mantêm o Sol
aceso). Rubbia ganha o Prêmio Nobel em 1984.

1987 – O alemão Johannes Georg Bednorz (1950-) e o suíço Karl Alex
Müller (1927-) descobrem as chamadas cerâmicas supercondutoras, capazes de conduzir
eletricidade com resistência zero. Ou seja, não há perda de energia. Desde o início do século se
sabe que a supercondutividade ocorre em metais, como o níquel, mas apenas a cerca de 270 graus
Celsius negativos. Nas cerâmicas, mais práticas, a resistência fica zero em condições mais amenas,
de 96 graus Celsius negativos.

1994 - é detectado um dos dois únicos "tijolos" fundamentais da matéria
– uma partícula subatômica chamada quark topo – que faltavam ser observados em laboratório.



12

Com o topo, fica praticamente completo o quadro das doze partículas com as quais tudo o que
existe no Universo é construído. O achado coube a uma grande equipe do Centro Europeu de
Pesquisas Nucleares, o Cern, com sede na Suíça. Agora é certo que existem seis partículas da
família dos quarks e seis da família dos elétrons (uma dessas últimas, chamada neutrino-tau, é a
que falta ser detectada). Esses são os ingredientes do Universo. Com os quarks são feitas
partículas como os prótons e os nêutrons, que, por sua vez, formam os núcleos dos átomos. Aí,
núcleos mais elétrons dão átomos inteiros. Átomos isolados costumam-se amontoar para criar
estrelas e galáxias, mas eles também grudam firmemente uns nos outros, compondo as moléculas
– que também se agrupam na forma de rochas e organismos vivos.

1995 – Uma equipe do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o Cern,
consegue montar o primeiro antiátomo de hidrogênio. A antimatéria é conhecida desde que o
teórico inglês Paul Dirac previu a existência do antielétron, também chamado de pósitron. Mas,
desde então, todos fracassam na tentativa de juntar um pósitron e um antipróton para construir
um átomo inteiro. Com o sucesso do Cern, o próximo passo será fazer antiátomos maiores, com
maior número de antiprótons e pósitrons.

1999 – Físicos do Laboratório Fermilab, em Chicago, nos Estados
Unidos, mostram que nem todas as partículas nucleares obedecem a um princípio básico,
segundo o qual não deve haver preferência entre matéria e antimatéria. Toda vez que se cria um
elétron, por exemplo, deve surgir também um antielétron. Mas certas partículas, como os
chamados káons, fogem à regra: em suas reações, sempre aparecem mais káons que antikáons.
Isso pode explicar por que no início do Universo havia muita antimatéria, que agora já não existe.
É possível que, aos poucos, reações como as dos káons tenham favorecido a formação de matéria
em detrimento da antimatéria até o desaparecimento total dessa última.

1999 – A física dinamarquesa Lene Vestergaard, do Instituto de Ciências
Rowland, nos Estados Unidos, consegue reduzir a velocidade da luz 18 milhões de vezes, para
apenas 60 quilômetros por hora. Na experiência, a luz é obrigada a atravessar um novo estado da
matéria, conhecido como condensado de Bose-Einstein. Nele, átomos resfriados a
aproximadamente 273 graus Celsius negativos movem-se em conjunto, como se fossem um só
objeto. O resultado é que a luz é obrigada a se desviar fortemente da trajetória que vem seguindo
e a diminuir a velocidade que tem no vácuo, de 300 mil quilômetros por segundo (cerca de 1
bilhão de quilômetros por hora). Em comparação, a luz ao entrar na água e desviar-se desloca-se a
750 milhões de quilômetros por hora.

Estas seriam as informações científicas disponíveis que caracterizam a
evolução da tecnologia nuclear dos seus primórdios aos dias atuais.
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2 – A Tecnologia Nuclear no Brasil

Efetivamente, no Brasil, os primeiros estudos na área nuclear passaram a
ser conduzidos a partir de 1934, quando pesquisadores europeus chegaram a São Paulo para
trabalhar na recém criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo
- USP. Ali, eles despertaram o interesse dos brasileiros Marcello Damy, Mario Shöenberg, Cesar
Lattes e J. Leite Lopes pelos estudos do núcleo do átomo.

No início da década de 40, antes da primeira bomba atômica ser
detonada, os Estados Unidos da América, visando objetivos militares, firmaram com o Brasil o
primeiro programa de cooperação para a prospecção de recursos minerais brasileiros. Nesta
época, a Indústrias Químicas Reunidas - Orquima, em São Paulo, e a Sociedade Comercial de
Minérios - Sulba, no norte fluminense, iniciam o beneficiamento de monazita, rica em tório
radioativo. 

A grande personalidade do setor, nesta fase do desenvolvimento nuclear
brasileiro, foi o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, que havia estudado física na Alemanha,
antes da Segunda Guerra Mundial, e, como professor da Escola Naval, era um estudioso do tema. 

Em 1945, começaram as exportações brasileiras de monazita para os
EUA. 

Em 1946, numa reunião das Nações Unidas em que os EUA propuseram
um tratado internacional que criaria uma autoridade mundial responsável pela gestão de todas as
reservas de urânio do mundo, o Brasil, representado pelo almirante Álvaro Alberto, juntamente
com a União Soviética, foram os únicos países a oporem-se ao chamado Plano Baruch, que
assegurava aos EUA o monopólio da tecnologia e das matérias-primas nucleares no mundo
ocidental. Nessa oportunidade, o almirante Álvaro Alberto propôs o Princípio das Compensações
Específicas, em que o Brasil, assim como outros países subdesenvolvidos, forneceriam a matéria
prima desejada em troca de um preço justo e da prioridade na instalação, em seu território, de
reatores nucleares de todos os tipos. 

Ainda em 1946, o Conselho de Segurança Nacional pediu ao Presidente
Dutra para suspender as exportações de monazita sob alegações de contrabando. 

Em 1947, foi criada a Comissão de Fiscalização de Minerais Estratégicos
e se inicia uma intensa disputa, dentro do Estado, de setores interessados ou não na exportação
de material radioativo bruto.

Em 1949, o governo comprou a usina de processamento de monazita
Orquima, localizada no bairro do Brooklin, em São Paulo. 
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As exportações de monazita prosseguem até 1951, quando é criado, por
sugestão da Comissão de Fiscalização de Materiais Estratégicos, o Conselho Nacional de
Pesquisas - CNPq. Entre as atribuições do então Conselho Nacional está o controle das reservas
de urânio e tório que, neste momento, tem sua exportação proibida. 

Em 1952, é criada a Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos,
uma comissão que responderia diretamente ao Ministério das Relações Exteriores, sendo
composta de funcionários dos Ministérios da Fazenda, da Agricultura, das Forças Armadas, do
CNPq e da Cacex. O CNPq passa a ter o seu poder sobre as reservas de urânio e tório diluído e
as exportações aos norte-americanos recomeçam. De fato, o Brasil estava sendo pressionado a
enviar tropas para a Guerra da Coréia e, para não fazê-lo, volta a exportar o seu urânio.

Em 1953, foi concluído um acordo com a França para a compra de uma
usina para produção de concentrados de urânio.

Em 1954, o almirante Álvaro Alberto, então presidente do CNPq,
usando de seus antigos contatos, encomenda a físicos alemães a construção de três conjuntos de
centrifugação para o enriquecimento de urânio. Os conjuntos acabam sendo interceptados pelo
Alto Comissariado do Pós Guerra, 24 horas antes do embarque para o Brasil, a partir de denúncia
feita pelo militar brasileiro Octacílio Cunha.

Com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954,
sobrevem a exoneração do almirante Álvaro Alberto da presidência do CNPq e inicia-se uma fase
em que a diplomacia passa a definir o desenvolvimento do setor nuclear no Brasil. 

Em 1955, o novo Presidente da República, Café Filho, assina a
integração do Brasil ao programa americano "Átomos para a Paz". O programa sinalizava que os
EUA haviam desistido de impedir o acesso de outros países às tecnologias atômicas, passando a
buscar mantê-los sob o seu controle e vigilância.

Neste mesmo ano de 1955, o Brasil assina dois acordos com os EUA: o
Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento de Energia Atômica com Fins Pacíficos; e o
Programa Conjunto para o Reconhecimento e a Pesquisa de Urânio no Brasil. O primeiro acordo
previa que o Brasil arrendaria dos EUA, por um período de cinco anos, até seis quilos de urânio
enriquecido a 20%, a ser usado como combustível para reatores de pesquisa encomendados
também junto aos EUA. O segundo acordo previa a pesquisa e avaliação das reservas de urânio
brasileiras, que seriam vendidas aos EUA. 

Ainda em 1955, o Brasil desistiu de comprar da França a usina para
produção de concentrados de urânio.

A posse de Juscelino Kubitschek, em 1956, significará uma nova
conjuntura para a política nuclear brasileira. São criados neste ano o Instituto de Energia Atômica
– IEA, na USP, que, posteriormente, seria transformado no Instituto de Pesquisas Energética e
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Nucleares – IPEN; e a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, diretamente
subordinada à Presidência da República. 

Também em 1956, foi instalada, na Câmara dos Deputados, a CPI dos
Minérios Atômicos, para investigar a exportação irregular de monazita. Foram, então,
estabelecidas diretrizes para uma política nacional de energia nuclear, em que há uma tentativa,
através de medidas aparentemente contraditórias, de resgate da autonomia no setor. Nos anos
seguintes, são firmados acordos com outros países que não os EUA. 

Este período é o de maior desenvolvimento dos grupos de pesquisadores
nas universidades e nos centros de pesquisa nacionais. Os reatores de pesquisa norte-americanos
foram entregues a diferentes grupos de cientistas brasileiros.

Em 1962, foi criado o Instituto de Engenharia Nuclear – IEN, a partir de
um convênio da CNEN com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Em 1963, o
Instituto de Energia Nuclear, passa a construir um reator com componentes nacionais, à exceção
do combustível. Chamado de Argonauta, o reator entra em operação em 1965. 

Em 1964 foi cancelado, pelos militares, o projeto nuclear em andamento
e iniciados estudos para a compra de reator nuclear canadense do tipo CANDU, igual ao vendido
à Índia.

Em 1967, o Brasil assinou o Tratado de Tlatelolco, em que alguns países
da América Latina comprometiam-se a não fazer uso do poder nuclear como arma militar. O
documento, entretanto, era ambíguo, dado que a energia nuclear pode servir tanto para fins
pacíficos como para fins militares. No ano seguinte, o Brasil recusou-se a assinar o Tratado de
Não Proliferação de Armas Nucleares, alegando ser este limitador da soberania nacional. 

Ainda em 1967, a CNEN, agora vinculada ao Ministério das Minas e
Energia, firmou um acordo para a construção da primeira central de geração de energia nuclear.
O lugar escolhido foi Angras dos Reis, principalmente pela proximidade com os grandes centros
consumidores de energia do sudeste. Uma concorrência internacional foi aberta, em 1970, para a
compra do reator de Angra 1 e foi vencida pela empresa norte-americana Westinghouse,
subsidiária da General Electric. As obras foram iniciadas em 1972.

Em 1972, o Brasil assina um novo acordo com os EUA, em que estes
forneceriam urânio enriquecido (numa quantidade que não ultrapassasse 2300 kg em 30 anos) em
troca de urânio natural brasileiro. Ficava a cargo da Comissão de Energia Atômica dos EUA o
controle das instalações brasileiras para que estas não fizessem uso militar. Neste acordo também
fica acertada a venda de um reator de potência PWR (Reator de Água Pressurizada). Era um
contrato do tipo caixa-preta, em que a última coisa que ocorreria seria a incorporação de
tecnologia. Também o financiamento do projeto gerou muitas suspeitas, pois foi feito por um
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banco que, logo em seguida, foi comprado pelo então Ministro da Fazenda Mário Henrique
Simonsen. 

Outros países subdesenvolvidos também vinham desenvolvendo projetos
de reatores de potência, como a Argentina e a Índia. Esta última, em 1974, detonou a sua primeira
bomba atômica, construída a partir de subprodutos (como o plutônio) de seu reator de potência.
Este fato dificultou ainda mais as negociações com os americanos para a construção do reator
brasileiro. Em virtude disso, em 1975, foi assinado o Acordo Brasil-República Federal da
Alemanha, sendo esta transformada em parceira oficial do Brasil com relação a assuntos
nucleares. Este acordo encerrou a fase diplomática - em que foram criados os principais institutos
de pesquisa e órgãos estatais para assuntos nucleares - e iniciou a fase do desenvolvimento
dependente. 

O acordo com a Alemanha, entretanto, não significou uma grande
melhoria com relação à transferência de tecnologia. O contrato continuava a ser no estilo caixa
preta e pressões populares na Europa dificultaram o envio de material radioativo para o Brasil.
Some-se a isso as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Brasil na década de 1980,
inviabilizando investimentos vultosos no programa nuclear. As empresas criadas quando do
acordo com a Alemanha para o desenvolvimento nacional da tecnologia (Empresas Nucleares
Brasileiras S/A - Nuclebrás e suas subsidiárias) não alcançaram êxito.

No entanto, a combalida política nuclear desenvolvida durante estes anos
foi suficiente para criar uma classe de pesquisadores bastante atuante na defesa da pesquisa
nuclear no Brasil. Apesar da opção do Estado brasileiro de importar totalmente a tecnologia para
a construção de reatores de potência, a pesquisa nuclear continuou localizada principalmente nos
centros de pesquisa universitários e com o forte apoio de um grupo de militares. 

Em outubro de 1978, foi instalada no Senado uma CPI para investigar o
programa nuclear brasileiro. A CPI que funcionou até fevereiro de 1982, suspeitou que o
"programa nuclear paralelo" previa a fabricação de uma bomba atômica. 

Em 1979, iniciou-se o "programa nuclear paralelo", desenvolvido pela
marinha e apoiado pelo IPEN/CNEN-SP (antigo IEA), com o objetivo de desenvolver um
submarino nuclear. Este programa foi mantido durante um longo período fora do conhecimento
público. 

Em 1982, foi instalado o primeiro complexo mineiro e industrial de
urânio no país, em Caldas-MG. Neste mesmo ano foi alcançada a primeira reação em cadeia na
usina nuclear de Angra 1, entretanto, o início da sua operação comercial só ocorreu em 1985.

Em setembro de 1987, o então presidente José Sarney anunciou o
domínio do enriquecimento do urânio, alcançado pelos pesquisadores envolvidos no Programa
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Nuclear Paralelo. Neste mesmo ano ocorreu o acidente de contaminação com césio-137 em
Goiânia-GO.

No ano seguinte, por intermédio do Decreto lei no 2.464, de 31 de agosto
de 1988, é alterada a denominação da Nuclebrás e o Programa Nuclear Paralelo é incorporado às
pesquisas oficiais. O controle de Angra 1 e do canteiro de obras de Angra 2 e 3 foi transferido
para a estatal Furnas Centrais Elétricas S/A, uma subsidiária da Centrais Elétricas do Brasil S/A -
Eletrobrás.

Em 17 de setembro de 1990, o Presidente Fernando Collor fechou a área
de testes atômicos da Serra do Cachimbo, no Pará. Construída a partir de 1981 pela Aeronáutica,
no chamado "Projeto Solimões", a área continha um conjunto de covas e cisternas de até 320
metros de profundidade, com 1 a 3 m de largura revestidas de aço e concreto, criadas para
realização de testes nucleares subterrâneos e depósito de rejeitos radioativos. Uma semana depois,
o Presidente anunciou nas Nações Unidas que o Brasil rejeitava a idéia de qualquer teste que
implicasse em explosões nucleares, mesmo que para fins pacíficos. Também em 1990, foi
determinado o descomissionamento da usina de processamento de monazita, localizada no
Brooklin, em São Paulo.

Em 1993, a usina nuclear de Angra 1 foi desligada por 21 meses devido a
problemas com o combustível.

A Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear foi criada em 1° de
agosto de 1997, como resultado da fusão da área nuclear de Furnas Centrais Elétricas S/A,
responsável pela operação de Angra 1 e pela construção de Angra 2, com a Nuclen Engenharia e
Serviços S/A, empresa de engenharia, também subsidiária da Eletrobrás, detentora da tecnologia
de projeto de Angra 2 e 3. Dessa forma, a Eletronuclear passa a dispor de competência e
capacitação técnica nas áreas de projeto, construção e operação de usinas nucleoelétricas, situação
que perdura até os dias de hoje.

O contrato de compra e financiamento dos equipamentos para as usinas
de Angra 2 e Angra 3 foi assinado entre Furnas e a KWU em 22 de junho de 1976, com a
interveniência da Nuclebrás. A construção das unidades 2 e 3 foi iniciada em 1977, com previsão
de término em 7 anos. Entretanto, a operação do reator de Angra 2 ocorreu somente em julho de
2000, produzindo cerca de 20% a 25% da potência que poderia. Só em 21 de janeiro de 2001 a
usina de Angra 2 passou a operar comercialmente, com potência média de 1.300 MW. A
construção, demorou 17 anos a mais do que estava previsto a um custo estimado de R$ 12
bilhões, enquanto o orçamento inicial era equivalente a R$ 2,5 bilhões.

Em relação à usina de Angra 3, que está com as obras de implantação
paralisadas, sabe-se que 43% de seus equipamentos foram entregues e estão guardados em 24
galpões na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Complexo de Angra) e em Itaguaí, na
Nuclep. São cerca de 10 mil toneladas de equipamentos comprados da Alemanha, que chegaram
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ao Brasil a partir de 1986. Cada equipamento foi embalado em uma capa de alumínio
hermeticamente fechada por costura eletrônica. Dentro da embalagem, foram colocados
absorventes de umidade. A armazenagem e manutenção destes equipamentos já custou cerca de
R$ 900 milhões em 18 anos, ou R$ 50 milhões por ano. Não há, atualmente, previsão de data para
retomada de construção desta usina.

Com relação ao conhecimento científico, pode-se dizer que os maiores
progressos foram conseguidos pelo IPEN, através do grande aporte de recursos da marinha,
interessada no desenvolvimento do sistema de propulsão do submarino nuclear (projeto com
orçamento previsto de 1,4 bilhões de dólares). 

Segundo José Roberto Rogero, diretor de materiais do IPEN, hoje o
Brasil domina o ciclo do enriquecimento do combustível para reatores nucleares de pesquisa,
estando a tecnologia para reatores de potência pronta para a industrialização, que deve ser feita
pela INB - Indústrias Nuleares do Brasil S/A. Esta é a herdeira das subsidiárias da Nuclebrás e
conta com a transferência da tecnologia desenvolvida pelo IPEN para o enriquecimento de
urânio a ser usado como combustível no reator de potência (3,2%) e no reator de pesquisas
(20%). 

IV – AS RADIAÇÕES E OS ELEMENTOS RADIOATIVOS 

O conhecimento que tornou possível o uso da energia contida no núcleo
dos elementos na geração de eletricidade, na Medicina e nas ciências dos materiais derivou de
pesquisas experimentais e teóricas sobre a estrutura do átomo, concentradas principalmente no
fim do século XIX e na primeira metade do século XX.

Hoje é pacifico que todos os elementos são compostos por prótons e
neutros (que formam o seu núcleo) e elétrons (que formam a coroa), à exceção do Hidrogênio,
que é composto exclusivamente por um próton e um elétron.

Os elétrons giram ao redor do núcleo a uma distância formidável (se
considerarmos o raio do núcleo), e se distribuem em órbitas definidas. A passagem de um elétron
de um nível orbital para outro provoca deslocamento de energia no sistema.

Além dessas partículas, umas responsáveis pela massa do átomo, outras
pela sua carga, há outras partículas, como os pósitrons, neutrinos, anti-neutrinos, que concorrem
para a sua estabilidade.

Como pensavam os filósofos gregos, o átomo continua sendo a menor
porção individualizável da matéria, conservando suas propriedades.

Não obstante a assertiva acima, há átomos cujos núcleos comportam o
mesmo número de prótons, mas diferem quanto ao número de nêutrons. Tendo o mesmo
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número de elétrons periféricos, têm propriedades químicas quase que idênticas e constituem
apenas um único elemento. São denominados isótopos e são distinguidos pela colocação do
número de massa (número de prótons e nêutrons presentes no núcleo do átomo) em cima e à
esquerda do símbolo do elemento. 

Os isótopos foram descobertos graças aos espectrógrafos de massa, de
J.J.Thomson e de F.W.Aston (1912) e pelo estudo das séries radioativas (Soddy e Fajans, 1914).

Muitos isótopos, a maioria obtidos artificialmente, são radioativos, isto é,
carregam consigo uma instabilidade tal que os leva a sofrerem divisões com liberação de massa ou
energia: são os elementos radioativos.

Um elemento radioativo sofre transmutações ou desintegrações
sucessivas, em diferentes espaços de tempo, até que o seu núcleo atinja uma configuração estável.
Isso significa que, se após um decaimento radioativo, o núcleo não possuir, ainda, uma
organização interna estável, ele executa outra transmutação para melhorá-la e, ainda não
conseguindo, prossegue, até atingir a configuração de equilíbrio. Em cada decaimento, o núcleo
emite radiações dos tipos alfa, beta e/ou gama e cada núcleo resultante é mais organizado que o
anterior. 

Nos processos de estabilização de um núcleo por emissão de radiação
alfa ocorre a emissão de um grupo de partículas positivas, constituídas por dois prótons e dois
nêutrons, e da energia a elas associada. As radiações alfa ou partículas alfa são, basicamente,
núcleos de Hélio (He), um gás chamado nobre por não reagir quimicamente com os demais
elementos.

A emissão de radiação beta é outra forma de estabilização de núcleos.
Quando existe no núcleo um excesso de nêutrons em relação ao de prótons. Neste caso ocorre a
conversão de um nêutron em um próton, sendo emitido um elétron, que é então denominado
partícula beta negativa ou, simplesmente, partícula beta. No caso de existir no núcleo um excesso
de cargas positivas (prótons), é emitida uma partícula beta positiva, chamada pósitron, resultante
da conversão de um próton em um nêutron.

Portanto, a radiação beta é constituída de partículas emitidas por um
núcleo, quando da transformação de nêutrons em prótons (partículas beta) ou de prótons em
nêutrons (pósitrons).

Geralmente, após a emissão de uma partícula alfa (α�) ou beta (β), o
núcleo resultante desse processo, ainda com excesso de energia, procura estabilizar-se, emitindo
esse excesso em forma de onda eletromagnética, da mesma natureza da luz, denominada radiação
gama.
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Em outras palavras, os átomos instáveis buscam progressivamente
encontrar sua estabilidade através de transmutações sucessivas. Essas seqüências de núcleos são
denominadas Séries Radioativas ou Famílias Radioativas Naturais, vide figura 1 a seguir.
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Figura 1

Cada elemento radioativo, seja natural ou obtido artificialmente, se
transmuta (se desintegra ou decai) a uma velocidade que lhe é característica.

Para se acompanhar a duração (ou a vida) de um elemento radioativo foi
preciso estabelecer uma forma de comparação.

Por exemplo, quanto tempo leva para um elemento radioativo ter sua
atividade reduzida à metade da atividade inicial? Esse tempo foi denominado meia-vida do
elemento.

Meia-vida, portanto, é o tempo necessário para a atividade de um
elemento radioativo ser reduzida à metade da atividade inicial.

Isso significa que, para cada meia-vida que passa, a atividade vai sendo
reduzida à metade da anterior, até atingir um valor insignificante, que não permite mais distinguir
suas radiações das do meio ambiente.
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V – APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA NUCLEAR

Os elementos radioativos e os radioisótopos, devido à propriedade de
emitirem radiações, têm vários usos. As radiações podem atravessar a matéria ou serem
absorvidas por ela, gerando calor, o que possibilita múltiplas aplicações.

A cada dia, novas técnicas nucleares são desenvolvidas nos diversos
campos da atividade humana, possibilitando a execução de tarefas impossíveis de serem realizadas
pelos meios convencionais. Infelizmente são pouco divulgados os grandes benefícios da energia
nuclear.

Atualmente, a geração de energia elétrica, a medicina, a agricultura e a
indústria são as áreas mais beneficiadas. Sem a pretensão de esgotar o assunto, examinaremos, a
seguir, as principais aplicações da tecnologia nuclear.

1 – Aplicação na Geração de Energia Elétrica

A energia elétrica é essencial ao desenvolvimento sócio-econômico dos
países. É sinônimo de melhor qualidade de vida. A sua importância decorre principalmente das
seguintes razões:

• É facilmente transportável. Pode ser produzida no local mais
conveniente e transmitida para consumidores distantes por uma simples rede de condutores
(fios).

• É facilmente transformável em outras formas de energia.
Exemplo: calor, luz, movimento.

• É elemento fundamental para a ocorrência de muitos fenômenos
físicos e químicos que formam a base de operação de máquinas, equipamentos, etc dos tempos
atuais. Exemplo: eletromagnetismo, efeito termiônico, efeito semicondutor, fotovoltaico,
oxidação e redução, etc.

Existem várias formas de se gerar energia elétrica. Mas, em se tratando de
geração comercial de energia elétrica, as opções ficam reduzidas à geração termelétrica,
hidroelétrica, solar e eólica.

A geração termelétrica é a mais largamente empregada no mundo.
Existem, basicamente, três formas de produção de energia elétrica que são classificadas como
geração termelétrica. 

Na primeira, a queima de um combustível fóssil diretamente em um
motor (diesel, ou uma turbina a gás – semelhante às empregadas nos aviões) produz movimento
que é transmitido a um gerador que produz energia elétrica. 
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Na segunda, a queima do combustível (fóssil ou biomassa) aquece uma
caldeira, o vapor da caldeira aciona turbinas (a vapor) que, por sua vez, movem o gerador de
energia elétrica. 

O terceiro tipo é a geração termonuclear, que deve ser entendida como
uma térmelétrica a vapor que usa um reator nuclear como fonte de calor para aquecer as caldeiras. 

Como em qualquer usina termoelétrica a vapor, nas usinas
termonucleares, o calor é usado para vaporizar água. O vapor é forçado a passar pelas pás de uma
turbina e a girá-la. Assim, a energia térmica é transformada em energia mecânica de rotação. O
eixo da turbina aciona um gerador, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. A
energia elétrica é então conduzida, através de fios e torres de transmissão, até as casas, indústrias,
etc. 

O processo de geração de energia elétrica a partir da energia nuclear,
então, pode ser esquematizado em três passos:

1 - No reator: transformação da energia nuclear em energia térmica,
através da reação nuclear em cadeia;

2 - Na turbina: transformação da energia térmica em energia mecânica,
através da ação do vapor d'água aquecido;

3 - No gerador: transformação da energia mecânica em energia elétrica. 

Na geração hidrelétrica a energia potencial de uma queda d'água é usada
para acionar turbinas que, por sua vez, acionam os geradores elétricos. 

Considerada ecologicamente limpa, a geração de energia elétrica a partir
das fontes solar e eólica vêm sendo empregada cada vez mais no mundo, embora seus custos
sejam relativamente altos e, conseqüentemente, sua participação na geração global seja ainda
muito pequena. 

Na geração solar, em geral, a energia da radiação solar é convertida
diretamente em eletricidade com o uso de células fotovoltaicas. A potência obtida é baixa e há
necessidade de acumuladores (baterias) para suprir picos de demanda e fornecer energia durante a
noite. É empregada, principalmente, para suprir pequenas unidades residenciais em zonas rurais
distantes das redes elétricas. 

No método eólico, a força dos ventos aciona pás que giram geradores. A
viabilidade de sua implantação depende das características de vento na região. Em alguns países
sua participação vem aumentando, devido à possibilidade de se obter quantidades razoáveis de
energia com baixo prejuízo ecológico. Entretanto, deve sempre ser entendido como um sistema
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de produção de energia elétrica complementar a um outro, uma vez que a irregularidade dos
ventos não permite um fornecimento constante.

2 – Aplicações na Medicina

Na Medicina, as aplicações da radiação são feitas em um campo
genericamente denominado Radiologia, que por sua vez compreende a radioterapia, a radiologia
diagnóstica e a medicina nuclear.

2.1 - Radioterapia

A radioterapia utiliza radiação no tratamento de tumores, principalmente
os malignos, e baseia-se na destruição de tumor pela absorção de energia da radiação. 

O princípio básico utilizado maximiza o dano no tumor e minimiza o
dano em tecidos vizinhos normais, o que se consegue irradiando o tumor de várias direções.
Quanto mais profundo o tumor, mais energética deve ser a radiação a ser utilizada. 

Tubos de raios X convencionais podem ser utilizados no tratamento do
câncer de pele. A chamada bomba de cobalto nada mais é que uma fonte radioativa de cobalto-
60, utilizada para tratar câncer de órgãos mais profundos. As fontes de césio-137, do tipo que
causou o acidente de Goiânia, já foram bastante utilizadas na radioterapia, mas estão sendo
desativadas pois a energia da radiação gama emitia pelo césio-137 é relativamente baixa. 

A nova geração de aparelhos de radioterapia são os aceleradores lineares.
Eles aceleram elétrons até uma energia de 22 MeV, que, ao incidirem em um alvo, produzem raios
X com energia bem mais alta que os raios gama do césio-137 e mesmo do cobalto-60 e são, hoje
em dia, bastante utilizados na terapia de tumores de órgãos mais profundos como o pulmão, a
bexiga, o útero etc. 

Na radioterapia, a dose total absorvida pelo tumor varia de 7 a 70 Gy,
dependendo do tipo do tumor. Graças à radioterapia, muitas pessoas com câncer são curadas hoje
em dia, ou se não, têm a qualidade de vida melhorada durante o tempo que lhes resta de vida.

2.2 - Radiologia diagnóstica

A radiologia diagnóstica consiste na utilização de um feixe de raios X
para a obtenção de imagens do interior do corpo em uma chapa fotográfica, ou em uma tela
fluoroscópica, ou ainda em uma tela de TV. O médico, ao examinar uma chapa, pode verificar as
estruturas anatômicas do paciente e descobrir a existência de qualquer anormalidade. Essas
imagens podem ser tanto estáticas quanto dinâmicas, vistas na TV em exames, por exemplo, de
cateterismo para verificar o funcionamento cardíaco.
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Em uma radiografia convencional, as imagens de todos os órgãos são
superpostas e projetadas no plano do filme. As estruturas normais podem mascarar ou interferir
na imagem de tumores ou regiões anormais. Além disso, enquanto a distinção entre o ar, o tecido
mole e o osso pode ser feita facilmente em uma chapa fotográfica, o mesmo não ocorre entre os
tecidos normais e anormais que apresentam uma pequena diferença na absorção de raios X. 

Para visualizar alguns órgãos do corpo é necessário injetar ou inserir o
que se chama contraste, que pode absorver mais ou menos raios X, e é usado como contraste em
pneumoencefalograma e pneumopelvigrafia. Compostos de iodo são injetados no fluxo
sangüíneo para se obterem imagens de artérias e compostos de bário são tomados para
radiografar o trato gastrintestinal, esôfago e estômago. Logicamente esses contrastes não são e
não se tornam radioativos.

A tomografia computadorizada causou uma grande revolução na área de
radiologia diagnóstica desde a descoberta dos raios X. Ela foi desenvolvida comercialmente a
partir de 1972 pela firma inglesa EMI e faz a reconstrução tridimensional da imagem por
computação, possibilitando a visualização de uma fatia do corpo, sem a superposição de órgãos.
É como se alguém fizesse, por exemplo, um corte transversal em uma parte do corpo em pé e o
visse de cima. Esse sistema produz imagens com detalhes que não são visualizados em uma chapa
convencional de raios X. Detetores de estado sólido substituem as chapas fotográficas em
tomógrafos, mas a radiação utilizada ainda é a X.

2.3 - Medicina Nuclear

A Medicina nuclear usa radionuclídeos e técnicas da Física Nuclear na
diagnose, tratamento e estudo de doenças. A principal diferença entre o uso de raios X e o de
radionuclídeos na diagnose está no tipo de informação obtida. No primeiro caso, a informação
está mais relacionada com a anatomia e no segundo caso com o metabolismo e a fisiologia. Para o
mapeamento da tireóide, por exemplo, os radionuclídeos mais usados são o iodo-131 e o iodo-
123 na forma de iodeto de sódio. Os mapas podem fornecer informações sobre o funcionamento
da tireóide, seja ela hiper, normal ou hipofuncionante, além de detectar tumores.

Com o desenvolvimento de aceleradores nucleares como o ciclotron, e
de reatores nucleares, radionuclídeos artificiais têm sido produzidos e um grande número deles é
usado na marcação de compostos para estudos biológicos, bioquímicos e médicos. Muitos
produtos do ciclotron possuem meia-vida física curta e são de grande interesse biológico, pois
acarretam uma dose baixa no paciente. Entretanto, a possibilidade de utilizar radionuclídeos de
meia-vida requer a instalação do ciclotron dentro das dependências do próprio hospital. É o caso
do oxigênio-15, nitrogênio-13, carbono-11 e flúor-18, com meia-vida físicas respectivas de
aproximadamente 2, 10, 20 e 110 min. 
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Os radionuclídeos que emitam pósitron são utilizados também na
obtenção de imagens com a técnica da tomografia por emissão de pósitron (PET). Para o estudo
do metabolismo da glicose, por exemplo, incorpora-se o flúor-18 a essa molécula. Mapeamentos
das áreas cerebrais são feitos com essa substância que se concentra na região de maior atividade
cerebral. Dessa forma, é até possível delimitar regiões cerebrais para cada idioma conhecido pelo
paciente e até a zona de ideogramas das línguas japonesa e chinesa.

A dose de radiação devida a um exame de Medicina Nuclear, geralmente,
não é uniforme no corpo todo, uma vez que os radionuclídeos possuem tendência de se
concentrar em certos órgãos. E é quase impossível medir a dose em cada órgão de uma pessoa.

Uma outra aplicação da Medicina Nuclear é na terapia de certos tipos de
tumores que usa, justamente, a propriedade que certos tipos de tumores possuem de se acumular
em determinados tecidos. É o caso do uso de iodo-131 na terapia de tumores malignos da
tireóide. Após a eliminação do tumor cirurgicamente, faz-se o mapeamento de todo o corpo para
verifica a existência de metástases, que são células tumorais espalhadas pelo corpo. Em caso
positivo, é administrado o iodo-131, com atividade bem maior que a usada para mapeamento,
agora para fins terapêuticos.

A principal diferença entre a radioterapia e a terapia na Medicina Nuclear
refere-se ao tipo de fontes radioativas usadas. No primeiro caso, usam-se fontes seladas nas quais
o material radioativo não entra em contato direto com o paciente ou com as pessoas que as
manuseiam. No segundo, materiais radioativos não selados são ingeridos ou injetados a fim de ser
incorporados às regiões do corpo a serem tratadas.

Neste segundo tipo de tratamento, como algumas substâncias radioativas
e radiofármacos participam do metabolismo de determinados órgãos, podemos utilizá-los em
doses maiores no intuito de destruir parte ou a totalidade das células atingidas por essas
substâncias, sem que as estruturas adjacentes sofram alterações.

Pode-se dividir estes tratamentos em três grupos:

1. Tratamento de patologias benígnas: patologias tireoidianas com
hiperfunção, artropatias severas e de difícil controle. 

2. Tratamento de patologias malígnas: metástases de neoplasias
diferenciadas de tireóide, tumores ósseos primários ou metastáticos,
feocromocitoma. 

3. Tratamento da dor: neoplasias metastáticas da próstata e mama.

Como as doses administradas são elevadas há necessidade do isolamento
e seguimento rigoroso dos pacientes tratados.
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Com técnicas cada vez mais aperfeiçoadas, a radiação aplicada à Medicina
vem tratando com sucesso diversas doenças e salvando um número crescente vidas.

3 – Aplicações na Agricultura

A energia nuclear tem provado ser extremamente valiosa em várias áreas
da agricultura, contribuindo bastante para o sucesso de pesquisas que visam não só o aumento da
produção de alimentos, mas também a conservação dos mesmos. 

Técnicas nucleares têm sido empregadas para estudar solos, plantas,
insetos, animais, microorganismos e preservação dos alimentos. Estas técnicas não são usadas
diretamente pelos agricultores, mas sim pelos pesquisadores em seus institutos, onde soluções
para problemas, novas técnicas e novos produtos são criados e fornecidos aos agricultores. 

Com o uso da radiação ionizante pode-se induzir mutações em sementes
ou propagações vegetativas, obtendo-se novas variedades de plantas mais produtivas, com ciclo
vegetativo mais curto. O feijão, o arroz, o trigo, a cana-de-açúcar, o mamão, a laranja, a videira e
outros vegetais foram tratados com raios gama e através de mutações obtidas foi possível "criar"
plantas com maior rendimento agrícola e também resistentes às doenças. Em alguns casos o valor
nutritivo do alimento foi melhorado através do teor de proteína. 

A radiação ionizante também é empregada na conservação de alimentos e
isto tem sido motivo de muitas pesquisas. Para produtos tais como, carnes em geral a quantidade
de radiação necessária para destruir os microorganismos e enzimas responsáveis pelo
apodrecimento do produto é muito elevada, e isto causa mudanças na cor, textura e sabor dos
alimentos. Nestes casos (carnes), assim como para frutas e hortaliças, a radiação é para ser usada
como suplemento dos métodos convencionais de preservação, como o calor e o frio. Assim,
doses mais baixas de radiação, que não alteram a aparência nem o sabor do alimento, podem ser
usadas para prolongar a "vida" de muitos alimentos frescos, mantidos em geladeira.

Um exemplo típico da boa conservação de alimentos por radiação, é a
batatinha. Este produto é freqüentemente armazenado por meses até seu consumo. Deve haver
precauções para prevenir sua deterioração durante o armazenamento, não somente pela murcha
mas principalmente com o brotamento. O armazenamento a frio inibe o brotamento mas é
dispendioso e causa a transformação do anidro em açúcares, deixando a batatinha escura ou quase
preta, quando frita. O armazenamento a temperaturas mais elevadas (ambiente) evita esta
transformação do amido mas favorece o brotamento. A radiação ionizante resolve este problema.
Com baixas doses de raios gama, a batatinha pode ser armazenada em condições ambientais por
um ano ou mais, sem que nenhuma mudança química indesejável ou brotamento ocorra. O
mesmo processo pode ser empregado em cebola e alho.
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Os bovinos são suscetíveis a uma importante doença causada por vermes
(nemátodos), chamada bronquite parasitária. É uma doença que tem ampla distribuição pelo
mundo, e a radiação ionizante é utilizada no preparo de vacinas irradiadas.

Esta doença acomete principalmente bezerros, levando a distúrbios
respiratórios, pois as larvas do verme alojam-se nos pulmões do animal e muitas vezes causa a
morte.

Uma vacina oral, muito eficiente, é preparada com suspensão de larvas
do verme que são inativadas quando irradiada com radiação gama. Esta suspensão de larvas
inativadas (vacina) é fornecida por via oral ao gado e o organismo do animal é estimulado a
produzir uma resposta imunogênica. Com isto o gado fica protegido da doença.

4 – Aplicações na Indústria

Os principais usos de energia nuclear na indústria são: 

a) Em traçadores - Um nuclídeo radioativo apresenta exatamente as
mesmas reações químicas e bioquímicas que um seu isótopo não-radioativo; desse modo,
podemos misturar um isótopo radioativo com outro não-radioativo e segui-los ao longo da
reação. Por exemplo, para sabermos a origem do oxigênio liberado na reação de fotossíntese.
Neste caso, o oxigênio é do gás carbônico é marcado, e pode-se ver ao final do processo que o
oxigênio marcado é o oxigênio que foi liberado.

b) Na análise por ativação neutrônica. Para determinar a existência de
impurezas dentro de um material, ele é submetido a um feixe de nêutrons provindos de um
reator, de tal modo que a impureza se torne radioativa: desse modo, consegue-se detectar 1 átomo
de impureza entre 10 bilhões de outros átomos.

Este tipo de análise é muito útil em: 

- Eletrônica: para determinar as impurezas num semicondutor usado nos
transistores;

- Ciência Espacial: analisando o solo lunar e de outros planetas;

- Geologia: procurando elementos raros;

- Ecologia: detectando impurezas no ar e na água;

- Medicina: descobrindo a função de quantidades mínimas de elementos
químicos no metabolismo, etc.

Os raios gama provenientes de radioisótopos são usados para examinar
peças de metal fundido ou oleodutos a fim de descobrir pontos fracos. Os raios passam através
do metal e enegrecem um filme fotográfico nos lugares opostos aos pontos fracos. 
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Há também aplicações em sistemas de medição e controle. Nestes casos,
os fabricantes colocam um radioisótopo que emita partículas beta em cima de uma folha de um
material cuja espessura desejam controlar. Se a grossura da folha aumenta, menos partículas
atingem o detector. O detector pode controlar laminadores e manter a folha da grossura desejada.
Os radioisótopos também ajudam na avaliação do desgaste de superfícies que se deseja polir.
Uma superfície é tornada radioativa. A quantidade de radiação no óleo lubrificante ou sobre a
outra superfície indica o desgaste.

VI – OS REATORES NUCLEARES

Um reator nuclear é uma câmara blindada contra a radiação, onde é
produzida uma reação nuclear controlada com a finalidade de obtenção de energia, produção de
materiais físseis como o plutônio para armamentos nucleares, propulsão de submarinos e satélites
artificiais ou para pesquisas.

Uma central nuclear pode conter vários reatores. Atualmente apenas os
reatores nucleares de fissão são empregados para a produção de energia comercial, porém os
reatores nucleares de fusão estão sendo empregados em fase experimental.

1 - Reator Nuclear de Fissão

Numa reação de fissão nuclear um núcleo de um material físsil (Urânio-
235 – único encontrado na natureza, Urânio-238, Plutônio-239 e Tório-232) ao absorver um
nêutron divide-se em duas partes quase iguais (que são núcleos de elementos mais leves),
liberando uma quantidade de energia relativamente grande e dois ou mais nêutrons. Estes novos
nêutrons podem ser absorvidos por outros núcleos físseis, produzindo novas fissões e,
consequentemente, mais nêutrons com liberação de energia.

 Uma reação de fissão em cadeia é auto-sustentada quando o número de
nêutrons liberados num determinado tempo é igual ou excede o número de nêutrons perdidos
pela absorção em materiais não físseis ou por escape do sistema. 

Num reator nuclear, a reação em cadeia é controlada inserindo-se barras
de elementos absorvedores de nêutrons, que impedem o aumento excessivo do número de
nêutrons liberados. 

 Um reator nuclear de fissão apresenta, essencialmente, as seguintes
partes:

1. Combustível: Isótopo fissionável e/ou fértil (aquele que pode ser
convertido em fissionável por ativação neutrônica): Urânio-235, Urânio-238, Plutônio-239, Tório-
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232, ou misturas destes (o combustível típico atualmente é o MOX, mistura de óxidos de urânio e
plutônio ). 

2. Moderador: Água, água pesada, hélio, grafite, sódio metálico:
cumprem a função de reduzir a velocidade dos nêutrons produzidos na fissão, aumentando a
probabilidade de que possam atingir outros átomos fissionáveis mantendo a reação. 

3. Refrigerante: Água, água pesada, ar, dióxido de carbono, sódio
metálico líquido, gás hélio e ligas eutéticas de sódio-potássio (NaK): substância que circula pelo
reator para remover o calor ou transportar o calor produzido durante o processo de fissão até a
caldeira que alimenta a turbina do sistema gerador de eletricidade ou propulsor. 

4. Refletor: Camada de material envolvendo o núcleo do reator, que
reflete ao núcleo muitos dos nêutrons que de outra forma escapariam. Os nêutrons que retornam
podem causar novas fissões e melhorar a economia de nêutrons do reator. Os materiais mais
usados como refletores são: grafite, berílio e urânio natural. 

5. Blindagem: Concreto, chumbo, aço, água: Evita o escapamento de
radiação gama e nêutrons rápidos para o meio ambiente. 

6. Material de controle: Cádmio ou Boro: Finalizam a reação em
cadeia, pois são ótimos absorventes de nêutrons. Geralmente são usados na forma de barras (de
aço borado, por exemplo) ou bem dissolvido no refrigerante. 

7. Elementos de Segurança: Todas as centrais nucleares de fissão
apresentam múltiplos sistemas de segurança. Os ativos que respondem a sinais elétricos e os
passivos que atuam de forma natural como a gravidade, por exemplo. A contenção de concreto
que rodeia os reatores é o principal sistema de segurança, evitando que não ocorra vazamento de
radiação ao exterior. 

Os reatores nucleares de fissão podem ser divididos em reatores
térmicos, reatores rápidos e reatores subcríticos.

Os reatores térmicos empregam um elemento moderador para reduzir ou
moderar a taxa de produção de nêutrons rápidos na reação de fissão, para aumentar a
probabilidade de que eles irão produzir outra fissão e assim manter a reação em cadeia.

Os reatores térmicos podem ser subdivididos em três classes, de acordo
com o moderador empregado: água, grafite ou água pesada.

O reatores térmicos que empregam água como moderador são
conhecidos como LWR - Light Water Reactors. Utilizam a água também como como refrigerante e,
usam como combustível o urânio enriquecido. São subdivididos em BWR - Boiling Water Reactor
ou Reator de Água em Ebulição e os PWR - Pressure Water Reactor ou Reatores de Água sob
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Pressão, estes últimos são considerados atualmente como padrão para centrais nucleares
geradoras de energia elétrica. Em 2001, existiam 345 em funcionamento, no mundo.

Os reatores térmicos que utilizam grafite como moderador são:

Magnox – Um tipo obsoleto de reator que opera com um ciclo curto de
combustível sendo, portanto, anti-econômico. Recebeu este nome por empregar uma liga de
magnésio e outros metais para encapsular o combustível.

AGR – Advanced Gas-cooled Reactor. Desenvolvido como uma segunda
geração do reator Magnox, também emprega o dióxido de carbono como refrigerante, mas foi
projetado para ser recarregado em funcionamento e emprega aço inoxidável para encapsular o
combustível.

 RBMK - Reactor Bolshoy Moshchnosty Kanalny, também conhecido pela
denominação LWGR - (Light-) Water-Cooled Graphite-Moderated Reactor - Reator Refrigerado a Água e
Moderado a Grafite: Sua principal função é a produção de plutônio, e como subproduto gera
eletricidade. Utilizando grafite como moderador, água como refrigerante é possível empregar
urânio natural como combustível. Este projeto dispensa o emprego de isótopos caros como
urânio enriquecido e água pesada, porém apresenta um coeficiente de reatividade positivo, isto é,
é considerado instável. Esta característica não foi aceita em nenhum outro projeto de reator
existente. Pode recarregar-se durante o funcionamento. Existiam 14 em funcionamento, no
mundo, em 2001. O reator 4 da central nucleoelétrica de Chernobyl, na Ucrânia, que causou o
maior acidente provocado por uma central nuclear, era deste tipo. 

Pebble bed reactor ou HTGR - High Temperature Gas-cooled Reactor: É um
projeto moderno de reator que, segundo seus defensores, apresenta uma significativa elevação
dos níveis de segurança e eficiência. Ao invés da água, emprega um gás inerte como o hélio, o
nitrogênio ou o dióxido de carbono como refrigerante que, a altas temperaturas, aciona
diretamente a turbina de potência. Isto possibilita a eliminação de todos os complexos sistemas de
vapor e caldeira empregados nos outros reatores, aumentando a eficiência térmica do processo
em cerca de 50%. Usa o urânio, o tório ou o plutônio como combustível. O combustível é
encapsulado em seixos (pebble em inglês, daí o nome do reator) esféricos cerâmicos, feitos de
grafite pirolítica. Pesquisas com este tipo de reator estão sendo conduzidas nos Estados Unidos
da América, na Alemanha, na África do Sul e na China.

Os reatores que utilizam água pesada como moderador são os do tipo
CANDU - Canada Deuterium Uranium ou PHWR - Pressurized Heavy Water Reactor - Reator Refrigerado
a Água Pesada Pressurizada: Utiliza como moderador água pesada (composta por dois átomos de
deutério e um átomo de oxigênio) e como refrigerante água comum. Como combustível usa
urânio comum, dispensando todo o aparato para enriquecimento de combustível. Todos os
reatores comerciais existentes no Canadá são deste tipo.
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Os reatores rápidos utilizam combustível nuclear altamente enriquecido e
mantém a reação em cadeia sem empregar elementos moderadores. Como conseqüência, o custo
inicial do combustível nuclear destes reatores é muito alto e para tornar economicamente viável
seu funcionamento, torna-se necessário operá-los em condições que propiciem taxas elevadas de
queima de combustível. 

Num reator rápido, a taxa de queima é da ordem de 100.000
MWdia/tonelada de combustível, enquanto em um reator PWR típico a mesma taxa perfaz
30.000 MWdia/tonelada de combustível. Por outro lado, a concentração elevada de material físsil
e a ausência de qualquer moderador tornam o núcleo de um reator rápido muito pequeno
comparado com o núcleo de um reator térmico de mesma potência.

Conhecidos pela cigla FBR - Fast Breeder Reactors, os reatores rápidos
utilizam como combustível o plutônio e como refrigerante sódio líquido. Apesar de que muitos
dos primeiros reatores construídos serem reatores rápidos, em função dos custos do combustível,
apenas pouco mais de 20 foram construídos no mundo.

Os reatores subcríticos utilizam uma fonte externa de nêutrons no lugar
da reação em cadeia para produzirem a fissão. Apesar de ter a sua viabilidade técnica
demonstrada, até o ano de 2004, nenhum protótipo deste tipo de reator havia sido construído.
São conhecidos pela sigla ADS – Accelerator Driven System. Utilizam como combustível uma massa
subcrítica de tório. A fissão é produzida pela introdução, no reator, de partículas nêutrons, através
de um acelerador de partículas. Uma das funções fundamentais deste tipo de reator seria a
eliminação de resíduos nucleares produzidos em outros reatores de fissão.

2 - Reator Nuclear de Fusão

A pesquisa neste campo existe a mais de 50 anos e já, há vários anos, tem
sido possível produzir uma reação de fusão nuclear controlada num vaso de contenção. Não se
tem conseguido ainda, entretanto, manter uma reação de fusão controlada até atingir o ponto de
"breakeven" (ou seja uma situação na qual a quantidade de energia fornecida para iniciar e manter
a reação seja menor que a quantidade de energia liberada pela reação assim produzida).

Reações de fusão nuclear juntam dois núcleos atômicos para formar um
novo elemento. Inicialmente, isso requer uma quantidade muito elevada de energia para vencer a
repulsão eletromagnética inerente entre estes núcleos. A diferença em massa entre os dois núcleos
iniciais e aquele resultante da reação (ligeiramente mais leve que a soma dos dois precursores) é
convertida em uma enorme quantidade de energia conforme previsto pelo Einstein, na sua
equação E=mc2, onde “E” é a energia produzida, “m” a massa envolvida e “c” é a velocidade da
luz, que é igual a 300.000 km/seg.
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Uma vez que os núcleos de elementos mais leves sofrem fusão mais
facilmente do que os de elementos mais pesados, o hidrogênio, o elemento mais leve, e também o
mais abundante do universo, é o melhor combustível para fusão. De fato, uma mistura de dois
dos isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio (D-T), apresenta a razão mais baixa entre a
energia necessária para provocar a reação de fusão e a energia (potencialmente muito maior)
liberada por esta reação. Por isso, a maior parte dos esforços atuais para desenvolver um reator de
fusão de "primeira geração" concentra no D-T como combustível.

Deve-se ressaltar, entretanto, que misturas alternativas existem e que,
apesar de exigirem um fornecimento de energia inicial maior, seriam mais simples de produzir
e/ou controlar e há até combustíveis candidatos que não emitiriam nêutrons ao sofrer a reação de
fusão, os chamados combustíveis aneutrônicos.

Basicamente, então, uma das maiores dificuldades é a obtenção das
enormes pressão e temperatura que o processo requer, as quais são encontrada na natureza,
somente no interior de uma estrela. Outro problema é que a utilização de muitos dos possíveis
combustíveis (inclusive o D-T) resulta na emissão de nêutrons pelo plasma durante fusão, os
quais bombardeiam os componentes internos do reator, tornado-os radioativos.

Ao longo dos últimos anos, vários grupos de engenheiros e cientistas têm
se dedicado ao desenvolvimento de novas ligas metálicas, cujas composições químicas são
criteriosamente especificadas para somente incluir elementos que formarão isótopos de meia vida
curta, sob este bombardeamento num reator (materiais de baixa ativação). Desta forma pretende-
se tornar factível projetar componentes com materiais que permitirão sua reciclagem após
somente algumas dezenas de anos de estocagem segura (ao contrário dos resíduos radioativos de
reatores de fissão, por exemplo, cujas meia vidas longas exigem sistemas complexos de proteção
para períodos muito longos).

Alguns pesquisadores já chegaram a caracterizar vários dos aspectos mais
críticos na aplicação prática, em serviço real, de tais materiais como, por exemplo,
conformabilidade, soldabilidade e resistência à fluência conforme apresentado no livro
"Investigations of the Formability, Weldability and Creep Resistance of Some Potential Low-
activation Austenitic Stainless Steels for Fusion Reactor Applications (ISBN 0853111480): A.H.
Bott, G.J. Butterworth, F. B. Pickering".

Atualmente existem duas linhas de investigação dos processos de fusão
conhecidas como “confinamento inercial” e “confinamento magnético”.

O confinamento inercial consiste em conter a fusão mediante o impulso
de partículas ou de raios lasers projetados contra as partículas do combustível, que provocam sua
ignição instantânea.
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O confinamento magnético consiste em manter o material que irá fundir
dentro de um campo magnético, enquanto se tenta alcançar a temperatura e pressão necessárias.
O hidrogênio nestas temperaturas encontra-se no estado plasmático.

Os primeiros modelos magnéticos, americanos, conhecidos como
Stellarator geravam o campo de confinamento diretamente num reator toroidal, com o problema
da infiltração do plasma entre as linhas magnéticas do campo (estas linhas do campo magnético se
formam de acordo com o enrolamento elétrico do toróide – uma espécie de bobina magnética em
forma de pneu).

Os engenheiros russos melhoravam este modelo para o Tokamak, no
qual um enrolamento de bobina primária induzia um campo sobre o plasma, que é condutor,
utilizando-o como um enrolamento secundário. Porém, devido a sua resistência, o plasma sofria
aquecimento.

O maior (até 2004) reator do tipo Tokamak, o JET (sigla para Joint
European Torus), localizado na cidade de Abingdon, Reino Unido (http://www.jet.efda.org/),
ainda não atingiu a temperatura (1 milhão de graus) e a pressão necessárias para a manutenção da
reação. Em 1997, este reator experimental, de fato, atingiu um pico de potência de fusão de 16
MW, ainda um recorde mundial (até 2004). A mesma experiência alcançou um valor de Q=0,7,
onde Q é a razão entre a potência fornecida para iniciar e manter a fusão e a energia gerada por
esta reação. Uma reação auto-sustentável requer Q>1.

Um reator Tokamak, ainda maior está sendo desenvolvido, o ITER, sigla
em inglês para Reator Termonuclear Experimental Internacional, fruto da cooperação entre as
principais potências econômicas do planeta (EUA, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Itália,
Canadá e Rússia – que compõem o G8). Está prevista a instalação de um total de quatro
Tokamaks iguais, cada um deles duas vezes maior que o JET. Estes novos Tokamaks serão
testados simultaneamente em localidades no território de quatro destes países. Pretende-se que
cada um destes quatro Tokamaks produza 1000 MW durante pelo menos mil segundos
inicialmente, e depois de maneira permanente. 

3 - Reatores nucleares existentes no Brasil

No Brasil existem instalados três reatores de pesquisa, um reator de
potência zero e dois reatores de potência.

Os reatores de pesquisa são projetados para fornecer nêutrons ou outra
radiação ionizante (radiação que retira ou desloca elétrons dos átomos ou moléculas, produzindo
íons - exemplo: radiação alfa, beta e gama) para fins experimentais. Podem ser utilizados para
treinamentos, testes de materiais e produção de radioisótopos para uso em atividades industriais,
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agrícolas e medicinais. São apresentadas, a seguir as principais características dos reatores de
pesquisas instalados no Brasil.

O Reator IEA-R1 é um reator do tipo Piscina Aberta, fabricado pela
Babcock & Wilcox Co, dos EUA, que opera desde 16 de setembro de 1957, tem potência de 5
MW, utiliza como combustível urânio - U235 enriquecido a 19,75%, emprega grafite como
refletor, usa como moderador e refrigerante a água, sua blindagem é feita com água e concreto e
está localizado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) - antigo
Instituto de Energia Atômica (IEA) - Travessa R, 400 - Cidade Universitária, São Paulo – SP. 

O Reator IPR-R1 é um reator do tipo TRIGA-MARK-I ("Training
Research Isotope Production General Atomic"), fabricado pela General Atomic, que está em
operação desde 11 de outubro de 1960, tem potência de100 kW, utiliza como combustível urânio
- U235, enriquecido a 19,75%, emprega grafite como refletor, como moderadores usa Hidreto de
Zircônio (principal) e água, como refrigerante usa água e como blindagem água, concreto e o
próprio solo, estando localizado no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN-
CNEN/MG) - antigo Instituto de Pesquisa Radioativas (IPR) - Cidade Universitária, Pampulha,
Belo Horizonte - MG 

O Reator ARGONAUTA entrou em operação em 20 de fevereiro de
1965, foi projetado e construído por técnicos brasileiros, é do tipo ARGONAUTA ("Argonne's
Nuclear Assembly for University Training"), possui potência de 100 kW , emprega como
combustível urânio – U235, enriquecido a 19,75%, usa como refletor o grafite, utiliza como
moderador e refrigerante a água, sua blindagem é composta por água e concreto e está localizado
no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), Ilha do Fundão, Rio de Janeiro – RJ. 

Um reator de potência zero é um reator experimental operando em nível
muito baixo de potência (inferior a 1 kW) que não necessita de um refrigerante, também chamado
conjunto crítico ou unidade crítica. Produz pouca radioatividade. Sua função principal é permitir
estudos das características neutrônicas para diferentes composições e configurações de núcleos de
reatores de potência, mediante simulação em escala de potência zero. 

O Reator IPEN/MB-01 é um reator de potência zero do tipo Tanque,
projetado e construído inteiramente com tecnologia nacional (inclusive os combustíveis) pelo
IPEN/CNEN-SP em conjunto com a Marinha do Brasil (CTMSP), entrou em operação em 9 de
novembro de 1988, apresenta potência de 100 W, emprega como combustível urânio - U235,
enriquecido a 4,3%, usa água como refletor e moderador, sua blindagem é de concreto e está
localizado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP), Travessa R,
400, Cidade Universitária, São Paulo – SP.

Os reatores de potência são projetados para produzir potência útil
empregada na geração de eletricidade ou nos sistemas de propulsão de embarcações,
especialmente submarinos. 



36

O reator da usina de Angra 1 é um reator de potência do tipo Água
Pressurizada (PWR), localizado na Praia de Itaorna, Município de Angra dos Reis – RJ, tem
potência 626 MW, emprega como combustível urânio U235, enriquecido em 3%, usa água como
refletor, moderador e refrigerante, possui blindagem de concreto e foi fabricado pela
Westinghouse (EUA).

O reator da usina de Angra 2 também é um reator de potência do tipo
Água Pressurizada (PWR), fabricado pela KWU (Alemanha), localizado na Praia de Itaorna,
Município de Angra dos Reis – RJ, tem potência de 1300 MW, emprega como combustível urânio
U235, enriquecido entre 3% e 4%, usa água como refletor, moderador e refrigerante, e possui
blindagem de concreto.

VII – AS CENTRAIS TERMONUCLEARES

1 – O funcionamento das centrais termonucleares

Apesar de sua complexidade tecnológica, o funcionamento de uma usina
termonuclear é fácil de compreender.

Como vimos no item V.1 deste estudo, uma usina termonuclear funciona
empregando um princípio semelhante ao de uma usina térmica convencional, onde: o calor
gerado pela combustão do carvão, do óleo ou do gás vaporiza a água em uma caldeira. Este vapor
aciona uma turbina, à qual está acoplado um gerador, que produz a energia elétrica. Na usina
termonuclear, a principal diferença é que o calor é produzido pela fissão do urânio no núcleo do
reator.

O reator utilizado nas usinas termonucleares brasileiras, o PWR -
Pressurized Water Reactor é o mais usado mundialmente, pois é universalmente reconhecido como o
mais seguro. Jamais ocorreu um só acidente nuclear fatal com um reator deste tipo em operação
comercial.

Projetado dentro do conceito de "Defesa em Profundidade", o PWR
possui um conjunto de barreiras que impede o escape do material radioativo para o meio
ambiente.

A primeira barreira é a própria natureza cerâmica do combustível -
dióxido de urânio - que somente se funde em temperatura superior a 2800°C; 

A segunda barreira é o revestimento do combustível - uma liga de
zircônio que, na presença de água, resiste a temperaturas de até 1400°C;

A terceira barreira é constituída pelo vaso de pressão, cujas paredes de
aço, no caso das usinas brasileiras, têm espessura de 20 cm em Angra 1 e 25 cm em Angra 2;
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A quarta barreira é a blindagem radiobiológica, feita de material
absorvedor de neutrons;

A quinta barreira é constituída pelo vaso de contenção de aço, com 3 cm
de espessura, que retém completamente qualquer material radioativo que eventualmente venha a
escapar em um acidente, impedindo assim que atinja o meio ambiente.

Externamente, existe uma sexta barreira - o edifício de concreto
reforçado, que protege o reator de agentes externos e também contribui para reter o material
radioativo.

Os reatores comerciais possuem ainda diversos dispositivos técnicos que
constituem o chamado sistema ativo de segurança. Em caso de ocorrências operacionais
anormais, esses dispositivos atuam para desligar o reator de forma segura, remover o calor
residual do núcleo, evitar o escape de substâncias radioativas e fornecer alimentação elétrica de
emergência, destinada a suprir todos os circuitos de proteção e de segurança, na hipótese de perda
da alimentação elétrica externa .

A figura 2 apresenta de forma esquemática as seis barreiras citadas.

Figura 2

O sistema utilizado para transporte do calor gerado pelo reator nas usinas
brasileiras, é constituído por três circuitos de água denominados: primário, secundário e de água
de refrigeração. Os circuitos primário e secundário de água são circuitos fechados e a água que
neles circula jamais entra em contato com o meio ambiente.

A água do circuito primário é aquecida pelo calor decorrente da fissão do
urânio no reator, chegando a uma temperatura de cerca de 320°C.  Após aquecida, a água do
circuito primário passa por tubulações até o gerador de vapor, onde vaporiza a água do circuito
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secundário sem, no entanto, entrar em contato com ela. O vapor resultante no circuito secundário
vai acionar a turbina, que movimentará o gerador e produzirá eletricidade. Após o acionamento
da turbina, o circuito de água de refrigeração é empregado para reduzir a temperatura do vapor
d’água do circuito secundário, no condensador.

Para que a água do circuito primário não entre em ebulição ao ultrapassar
100°C, a pressão é mantida elevada - 157 atmosferas - daí o sistema denominar-se "reator de água
pressurizada" ou PWR - Pressurized Water Reactor.

A figura 3 apresenta de forma esquemática uma central nucleoelétrica que
emprega um reator do tipo PWR com seus três circuitos de água.

Figura 3

2 – Centrais termonucleares em operação 

A tabela 1 apresenta a relação das centrais termonucleares em operação
no mundo.  Os dados referem-se à situação em 14/04/2005 e foram obtidos na Internet, na
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página da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA - International Atomic Energy Agency),
no endereço http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.reaopucct.htm.
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Tabela 1

USINAS TERMONUCLEARES EM OPERAÇÃO

Reatores em operação e em construção por país 

  Em operação Em Construção
País No. de

Unidades
Total MW(e)

No. de
Unidades

Total MW(e)

ARGENTINA 2 935 1 692
ARMÊNIA 1 376 0 0
BELGICA 7 5801 0 0
BRASIL 2 1901 0 0
BULGÁRIA 4 2722 0 0
CANADÁ 17 12113 0 0
CHINA 9 6602 2 2000
REPÚBLICA TCHECA 6 3548 0 0
FINLÂNDIA 4 2656 0 0
FRANÇA 59 63363 0 0
ALEMANHA 18 20679 0 0
HUNGRIA 4 1755 0 0
ÍNDIA 14 2550 9 4092
REPUBLICA ISLÂMICA DO IRAN 0 0 1 915
JAPÃO 54 45468 3 3237
REPUBLICA DA CORÉIA 20 16810 0 0
REPÚBLICA DA LITUÂNIA 1 1185 0 0
MÉXICO 2 1310 0 0
HOLANDA 1 449 0 0
PAQUISTÃO 2 425 0 0
ROMÊNIA 1 655 1 655
FEDERAÇÃO RUSSA 31 21743 4 3775
REPÚBLICA ESLOVÁQUIA 6 2442 0 0
ESLOVÊNIA 1 656 0 0
ÁFRICA DO SUL 2 1800 0 0
ESPANHA 9 7585 0 0
SUÉCIA 11 9451 0 0
SUÍÇA 5 3220 0 0
UCRÂNIA 15 13107 2 1900
REINO UNIDO 23 11852 0 0
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 104 99210 0 0
Total: 441 367253 25 19866
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Os dados constantes da Tabela 2, apresentada abaixo, referentes a
Taiwan não foram incluídos nos dados da China, apresentados na Tabela 1, mas foram incluídos
no total constante da Tabela 1.

Tabela 2

 
Em operação Em construção

No. de
Unidades

Total MW(e)
No. de

Unidades
Total MW(e)

TAIWAN (CHINA) 6 4884 2 2600

3 – Vantagens e Desvantagens das Centrais Termonucleares

A alternativa de geração de energia elétrica em centrais termonucleares é
discutida em todo o mundo e, dependendo do ponto de vista, o que é considerado por alguns
uma vantagem desta tecnologia, por outros pode ser considerada uma desvantagem.

Por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia de materiais normalmente
associada à implantação, operação e manutenção de uma central de geração termonuclear é
considerada uma vantagem por qualquer governo.  Entretanto, aqueles que entendem que aquela
tecnologia pode ser empregada para o desenvolvimento de armas nucleares, e desejam impedir o
governo de fazê-lo, considerarão o acesso a essa tecnologia uma desvantagem.

A relação entre custos e benefícios das centrais termonucleares também é
objeto de discussão. Todos concordam que o investimento para implantação de uma central
termonuclear é elevado e que, considerando a energia produzida, o custo do combustível é baixo
comparado a outras fontes do combustível. Isto posto, alguns argumentam que as centrais
termonucleares têm custos de operação competitivos, seus oponentes alegam que os numerosos
sistemas de segurança requeridos aumentam significativamente os custos de operação
comparativamente a outras alternativas.

O destino dos rejeitos nucleares é outro importante tema de
controvérsia. Para alguns a quantidade de rejeitos é pequena se comparada àquela gerada por
outros tipos de termelétricas, e o custo de armazenagem é pequeno, comparado ao valor da
energia produzida. Outros entendem que não é possível proteger adequadamente o ambiente da
ocorrência de vazamentos futuros dos rejeitos nucleares armazenados a longo prazo.

De forma geral, pode-se dizer que as principais vantagens das centrais
termonucleares em relação a outras usinas termelétricas são:  
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• Não emitem gases que provocam efeito estufa;

• Produzem pequena quantidade de rejeitos;

• Os custos do combustível são baixos;

• Existem grandes reservas de combustível no mundo;

• Baixo custo de transporte e estoque de combustível.

Por outro lado, as principais desvantagens das centrais termonucleares
são:

• Os rejeitos produzidos são perigosos;

• Os acidentes que ocorreram neste tipo de instalação foram sérios;

• Há riscos de proliferação de armas nucleares associados à sua
implantação;

• Exigem elevado investimento inicial;

• Os custos de manutenção são altos;

• Elevados custos para descomissionamento da usina;

• Os projetos disponíveis permitem apenas a geração de energia em
larga escala.

VIII – OS ACIDENTES NUCLEARES

Por constituírem-se segredos de estado ou de negócio, é difícil
determinar a real extensão de alguns dos acidentes ocorridos com material nuclear. 

A maioria dos acidentes de que se tem notícia envolve liberações
acidentais de radiação que causaram contaminação no ambiente, mas não tiveram nenhum outro
efeito imediato. Outros incidentes tiveram somente o potencial de liberar material radioativo no
meio ambiente, e são incluídos por causa das preocupações que motivaram (colisões entre
submarinos nucleares, por exemplo). Não existem evidências de qualquer detonação acidental de
uma arma nuclear. 

Apresenta-se a seguir uma lista dos principais acidentes envolvendo
material nuclear, apresentado em ordem cronológica, extraído, em meados de maio de 2005, de
uma enciclopédia disponível na Internet, no endereço http://www.answers.com/topic/list-of-
nuclear-accidents:

Em 2 de setembro de 1944, um recipiente com hexafluoreto de urânio
explodiu na sala de transferência do Laboratório Nacional de Oak Ridge, Tennessee, EUA,
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matando Peter N. Bragg Jr. e Douglas P. Meigs e ferindo outras  três pessoas. Uma tubulação de
vapor explodiu e o vapor de água combinado com o composto de urânio formou fluoreto de
hidrogênio (ácido hidrofluorídrico), um ácido perigoso, que foi inalado por todos os cinco. Bragg
e Meigs morreram logo em seguida, em função das queimaduras por ácido que tiveram por todo
o corpo.

Em 21 de agosto de 1945 - Harry K. Daghlian Jr., trabalhando no
Laboratório Nacional de Los Alamos, Novo México, EUA, criou acidentalmente uma massa
supercrítica quando deixou cair um bloco feito da liga tungstênio-carbono em um núcleo de
plutônio. Removeu rapidamente a peça, mas recebeu uma dose fatal de radiação no incidente,
morrendo em 15 de setembro.

Em 21 de maio de 1946 - o físico canadense Louis Slotin, demonstrando
sua técnica a cientistas visitantes no Laboratório Nacional de Los Alamos, Novo México, EUA,
montava manualmente uma massa crítica de plutônio em Los Alamos e, acidentalmente, produziu
uma reação em cadeia que emitiu radiação em grande quantidade. O dispositivo consistia em duas
semi-esferas de plutônio coberto por berílio, que deveriam ser juntadas lentamente para medir a
evolução da reação em cadeia. Normalmente, a operação deveria ser feita utilizando a maquinaria
do laboratório mas Slotin optou por trabalhar manualmente, prendendo a esfera superior com seu
polegar introduzido em um furo no alto, como se fosse uma bola de boliche. Nas experiências
deste tipo, um conjunto de arruelas deveria ser instalado para impedir que os dois hemisférios
fossem juntados completamente, mas Slotin as havia removido. A fim de aproximar lentamente as
duas peças, ele descansou um pedaço da borda da metade superior na metade inferior e segurou o
outra lado da borda superior com uma chave de fenda, para abaixá-la controlando a separação.
Em um ponto da operação de aproximação, a chave de fenda deslizou, as duas semi-esferas se
juntaram e o conjunto tornou-se crítico, isto é, produziu uma reação em cadeia, liberando grande
quantidade de radiação, enquanto Slotin ainda o segurava.  Nenhum dos sete observadores
recebeu uma dose letal, mas Slotin morreu no dia 30 do mesmo mês, devido à radiação recebida,
uma dose estimada em 1000 rads, ou 10 Grays.

Em 13 de fevereiro de 1950, um bombardeiro americano B-36, a
caminho do Alaska, EUA, para executar uma fuga simulada de um bombardeio de cidades na
Califórnia, EUA, sofreu múltiplos incêndios nos motores devido ao congelamento dos
carburadores. A tripulação ejetou a única bomba Mark IV (que continha urânio enriquecido, mas
não seu núcleo do plutônio, estando, portanto, incapaz de produzir uma explosão nuclear) sobre
a província de British Columbia, Canadá, e abandonou o avião. Os explosivos de disparo da arma
detonaram com o impacto, espalhando material radioativo na área.

Em 11 de abril de 1950 - um bombardeiro americano B-29 caiu três
minutos após a decolagem da base de Kirtland, Novo México, EUA.  Uma bomba nuclear sem
detonadores instalados estava a bordo; a embalagem foi destruída, mas a arma não explodiu.
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Em 10 novembro de 1950, um bombardeiro americano B-50, que trazia
de volta uma das diversas bombas Mark IV americanas secretamente escondidas no Canadá, teve
problemas de motor e ejetou a arma a 10.500 pés (3.200 m) de altitude. A bomba, contendo
urânio enriquecido mas não seu núcleo de plutônio, foi ajustada para auto-detruição a 2500 pés
(750 m) e ejetada sobre o rio St. Lawrence, na região de Rivière du Loup, Quebeque, Canadá.  A
explosão agitou residentes da área e dispersou sobre a área quase 100 libras (45 quilogramas) de
urânio.

Em 12 de dezembro de 1952, ocorreu o primeiro desastre nuclear sério
no reator experimental NRX, no Laboratório Canadense de  Chalk River.  Uma reação em cadeia
destruiu o núcleo, resultando no seu derretimento parcial. Uma série de explosões do gás de
hidrogênio jogou uma abóbada retentora de gás de quatro toneladas a quatro pés de altura (1,2
m), onde chocou-se com a superestrutura do prédio do reator. Grande quantidade de produtos
radioativos fora liberada na atmosfera, e um milhão de galões (3.800m³) de água contaminada por
radiação foram bombeados para trincheiras rasas próximas do rio Ottawa. O núcleo do reator foi
enterrado. Jimmy Carter, então um engenheiro nuclear da marinha americana, participou do
grupo de descontaminação da área.

Em 26 de abril de 1953, uma classe de estudantes de radioquímica do
Instituto Politécnico de Rensselaer, Troy, Nova York, EUA, observou níveis elevados da
radiação. A radiação na terra apresentava uma média de aproximadamente 50 Ci/km² (2
kBq/km²); algumas poças d’água registram 270 nCi/L (10 Bq/m³), quase 3000 vezes o limite
aceito pela Comissão de Energia Atômica dos EUA. A radiação foi atribuída à precipitação
radioativa associada ao teste da bomba “Simon”, que tinha sido realizado dois dias antes. Níveis
piores de radiação foram observados após outra precipitação radioativa ocorrida em junho.

Em 19 de maio de 1953, o governo dos EUA detonou a bomba "Harry",
com potência de 32-kiloton de TNT (130 TJ), no campo de testes de Nevada. A bomba passou
mais tarde a ser conhecida como "Dirty Harry " pela quantidade tremenda de partículas
radioativas espalhadas pela explosão. Os ventos espalharam partículas radioativas por 135 milhas
(220 quilômetros) até St. George, Utah, onde os residentes relataram "uma estranha espécie de
gosto metálico no ar." Um relatório de 1962 da Comissão de Energia Atômica dos EUA concluiu
que as "crianças que vivem em St. George, Utah podem ter recebido doses de iodo radioativo  na
tireóide de até 120 a 440 rads" (1,2 a 4,4 Gy).

Em 1o de março de 1954, durante a madrugada, a tripulação do barco de
pesca japonês “Daigo Fukuryu Maru”, ou "Dragão Afortunado Número 5", testemunhou o que
acreditaram ser o nascer do sol a oeste deles, enquanto navegavam no Oceano Pacífico. De fato,
testemunhavam a detonação da bomba de hidrogênio "Bravo", de 15 megatons de TNT (63 PJ)
no Atol Bikini, a 85 milhas (140 quilômetros) de onde estavam. Quatro horas mais tarde, cinza
branca começou a cair como neve sobre o barco. Muitos dos membros do grupo recolheram a
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cinza em sacos como lembrança. Antes da noite do mesmo dia, o grupo inteiro estava doente. Os
23 membros da tripulação foram hospitalizados no Japão e um morreu mais tarde, por problemas
no fígado, devido à exposição a radiação. O incidente causou arranhões nas relações entre o Japão
e os EUA porque os Estados Unidos não advertiram o Japão, ou qualquer outro país do teste da
bomba, o que causou a exposição do barco japonês à precipitação de partículas radioativas.
Adicionalmente, os efeitos da bomba foram sentidos numa distância 2½ vezes maior do que a
calculada. A precipitação de partículas radioativas foi agravada pelos pedaços de coral dispersados
pela explosão. Por isso, os EUA expandiram as zonas da exclusão nos testes realizados
posteriormente, emitiram um pedido oficial de desculpas e pagaram ao Japão 2 milhões de dólares
americanos como compensação. A primeira notícia sobre a precipitação de partículas radioativas
decorrentes deste teste nuclear foi emitida sete horas após a detonação, quando esta alcançou o
atol de Rongerik, localizado 160 milhas (260 quilômetros) a leste do Atol de Bikini. Um grupo de
28 membros do serviço de meteorologia que trabalhavam no observatório climático, em
Rongerik, fora evacuado aproximadamente 30 horas depois da explosão.

Em 22 de novembro de 1955, a União Soviética testou a primeira bomba
de hidrogênio lançada de um avião.  A refração atmosférica da onda de choque causada pela
explosão provocou danos inesperados, matando três pessoas. 

Em 29 de novembro de 1955, um erro de um operador destruiu o reator
rápido experimental EBR-I que operava havia três anos, localizado em Arco, Idaho, EUA.

Em 10 de março de 1956, um B-47 da força aérea americana, baseado em
Tampa, Florida, EUA, desapareceu sem deixar vestígios em algum lugar sobre o mar
Mediterrâneo, onde deveria encontrar um avião tanque. O avião desaparecido carregava duas
ogivas nucleares.  

Em 2 de julho de 1956, nove pessoas foram feridas após duas explosões
que destruíram uma parte do Centro de Pesquisas em Metalurgia Nuclear da empresa de produtos
elétricos Sylvania, localizado em Bayside, Nova York, EUA.

Em 26 de julho de 1956, um bombardeiro B-47 da força aérea norte-
americana, praticando aterrissagens na base aérea de Lakenheath, em Suffolk, Inglaterra, derrapou
atingindo um armazem de armas nucleares, que continha três bombas Mark VI. O incêndio
resultante foi extinto sem explosões. Um telegrama do general James Walsh, da 7a divisão aérea
dos EUA, informou que as bombas "foram destruídas," e que "o exame preliminar pelo oficial
encarregado das bombas indica que apenas por um milagre uma das bombas Mark VI com os
detonadores expostos não explodiu." Possivelmente o oficial referia-se à possibilidade de uma
detonação dos explosivos do disparador da arma, o que levaria a uma contaminação da área por
radiação, e não a uma explosão nuclear. A ignição acidental dos explosivos do disparador de uma
arma nuclear é insuficiente para provocar a explosão nuclear em armas com acionamento do tipo
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“implosão” como as envolvidas no acidente, porque estas requerem a detonação simultânea
precisamente sincronizada das numerosas cargas explosivas do disparador.  

Em março de 1957, empregados de uma companhia de  Houston
licenciada pela Comissão de Energia Atômica para encapsular fontes para aparelhos de
radiografia, abriram uma lata que continha 10 pelotas de Irídio-192. Usando um torno de
joalheria, isolado dentro de uma caixa de Plexiglás e de 33 polegadas (840 milímetros) do
concreto, os dois operadores descobriram que duas das pelotas foram pulverizadas. Parte da
poeira resultante escapou do equipamento de contenção. Um dos trabalhadores, usando roupas
comuns deixou a área, enquanto o outro, vestindo roupas de laboratório e um respirador,
permaneceu trabalhando. A contaminação só foi descoberta pela companhia um mês depois, e
pela Comissão de Energia Atômica após cinco semanas. Oito residências e sete automóveis foram
contaminados pela poeira radioativa espalhada pelos trabalhadores após o acidente. Somente os
dois trabalhadores sofreram queimaduras por radiação. O incidente foi extensamente relatado
pela imprensa, e as famílias que tiveram as casas contaminadas passaram a ser discriminadas pelos
vizinhos que temiam serem contaminadas.  

Em 22 de maio de 1957, um bombardeiro deixou cair acidentalmente
uma bomba de hidrogênio de 10 megatons de TNT (40 PJ) em terras da Universidade do Novo
México, perto de Albuquerque, Novo México, EUA. O explosivo do disparador detonou, criando
uma cratera de 12 pés (4 m) pés de profundidade por 25 pés (8 m) de diâmetro. Alguma radiação
foi detectada no local.  

Em 28 de julho de 1957, um avião C-124 Globemaster da base aérea de
Dover, Delaware, EUA, com 3 armas nucleares e uma cápsula nuclear a bordo, perdeu potência
em dois motores e ejetou as armas em algum lugar entre Rehobeth, Delaware e Cape May, New
Jersey/Wildwood, New Jersey; as armas nunca foram encontradas.

Em 1957, na Companhia Keleket (Kelley-Koett Manufacturing
Company, de Covington, Kentucky, EUA), uma cápsula de sal de rádio rompeu-se tornando
necessário um programa de descontaminação que durou cinco meses e custou US$ 250.000,00. A
cápsula era usada para calibrar os dispositivos de medição de radiação produzidos na empresa.

Em 11 de setembro de 1957, na fábrica de armas nucleares de Rocky
Flats, a 27 quilômetros de Denver, Colorado, EUA, um incêndio que começou em uma caixa de
luvas, propagou-se através do sistema da ventilação até o sistema de filtros de ar. Houve liberação
de plutônio e outros materiais radioativos, mas as estimativas de quantidades variam entre 25 mg
a 250 kg.

Em 29 de setembro de 1957, uma falha no sistema refrigeração causou
uma explosão do vapor num tanque de armazenamento de rejeitos nucleares em Mayak, uma
instalação de reprocessamento de combustível nuclear usado, localizada perto de Chelyabinsk,
Rússia. A explosão, com potência estimada de 75 toneladas de TNT (310 GJ), liberou radiação
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estimada em cerca de 20 MCI (700 PBq), submetendo entre 124.000 e 270.000 pessoas a níveis
perigosamente elevados de radiação. Somente 7.500 pessoas foram evacuadas, a maioria delas
demasiado tarde para impedir níveis perigosos de exposição à radiação. Registros médicos
inadequados não permitem saber o número de pessoas que morreram em conseqüência do
incidente. É possível que tenham sido centenas. Uma série de acidentes menos importantes
precedeu e seguiu-se a esta explosão mais importante, causando a contaminação da água
fornecida às pessoas residentes na área. Em conseqüência, mais de 500.000 habitantes da região
foram expostos à radiação. Aproximadamente 41.000 acres (166 km²) da região considerada mais
contaminada foram designados 'uma reserva de natureza', onde os cientistas estudam os efeitos da
radiação em animais selvagens. O governo dos EUA soube do acidente mas manteve-o secreto
para evitar que a opinião pública se voltasse contra a indústria nuclear americana. O acidente foi
revelado pelo governo americano em 1977, em virtude da Lei da Liberdade de Informação, e
admitido pelo governo russo somente em 1992.

Em 12 de outubro de 1957, um incêndio no reator no 1 do complexo
nuclear de Windscale, localizado no norte de Sellafield, Liverpool, Inglaterra, provocou o que foi
considerado por muitos anos como o pior acidente nuclear ocorrido antes de Chernobyl (ver
1986). O reator incendiado era um dos dois reatores de urânio natural moderados por grafite e
refrigerados a ar existentes na instalação e que eram usados para produzir plutônio. Os técnicos
equivocadamente superaqueceram o reator porque os sensores de temperatura, que estavam mal
colocados, indicaram que o reator estava esfriando quando, na verdade, estava aquecendo,
provocando uma falha em um dos invólucros de combustível nuclear e permitindo que o urânio e
o grafite irradiado reagissem com o ar. O incêndio nuclear durou quatro dias, derretendo e
consumindo uma parcela significativa do núcleo de reator. Aproximadamente 150 células de
combustível incendiadas não puderam ser retiradas do núcleo de reator, mas os operadores
conseguiram remover as células de combustível de mais fácil acesso. Um esforço arriscado para
refrigerar o núcleo do reator com água extinguiu o incêndio. O incêndio no reator expeliu gases
radioativos por toda a área circunvizinha. A distribuição de leite foi proibida em uma área de 200
milhas quadradas (520 km²) em torno do reator. Nos anos que se seguiram, os reatores no 1 e no 2
do complexo nuclear de Windscale permaneceram desligados. O trabalho de descomissionamento
da instalação nuclear só começou em 1990, estendendo-se até 1999. O incidente, similar em escala
ao de Three Mile Island (ver 1979), foi responsabilizado mais tarde por dúzias de mortes por
câncer na região.

Em 31 de janeiro de 1958, um avião B-47 americano com uma bomba
nuclear inteiramente armada caiu e incendiou-se durante 7 horas em uma base de força aérea dos
EUA, 90 milhas (145 quilômetros) a nordeste de Rabat, no Marrocos. A força aérea evacuou
todas as pessoas num raio de 1 milha (1,6 quilômetros) da base. Muitos veículos e o avião foram
contaminados. Entretanto, as autoridades marroquinas não foram notificadas.  
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Em 5 de fevereiro de 1958, um avião B-47 americano avariado na costa
do Estado da Geórgia, EUA, voando próximo à ilha de Tybee, ejetou uma arma nuclear sem o
núcleo, a 7200 pés (2.200 m) de altitude, após tentar aterrissar três vezes na base aérea de Hunter.
O B-47 tinha colidido com um avião F-86 durante um combate simulado perto de Savannah,
Geórgia, e não podia aterrissar com segurança com a bomba pesada a bordo. A bomba nunca foi
recuperada. 

Em 28 de fevereiro de 1958, na base aérea americana de Greenham
Common, Inglaterra, um avião B-47E do 310o esquadrão de bombardeiros apresentou problemas
logo após a decolagem e ejetou seus dois tanques de combustível externos de 1.700 galões. Um
dos tanques atingiu um hangar o outro atingiu a terra 65 pés (20 m) atrás de outro avião B-47E
estacionado. O B-47E estacionado, que estava abastecido, tinha um piloto a bordo e carregava
uma bomba termonuclear de queda livre B28 de 1,1 megatons de TNT (4,6 PJ), foi engolido pelas
chamas. O incêndio levou dezesseis horas e exigiu cerca de um milhão galões da água para ser
extinto, em parte por causa da liga do magnésio usada no avião.  O fogo detonou os explosivos
de disparo da arma nuclear, espalhando plutônio e urânio sobre uma larga área – a folhagem até
13 quilômetros de distância foi contaminada com Urânio-235. Embora dois homens tenham
morrido e oito tenham se ferido, os governos dos EUA e do Reino Unido mantiveram o acidente
em segredo. Até 1985, o governo britânico alegava que um avião taxiando tinha batido em outro
estacionado e que nenhum incêndio havia ocorrido. Entretanto, dois cientistas, F.H. Cripps e A.
Stimson, trabalhando para o Estabelecimento de Pesquisa de Armas Atômicas, em Aldermaston,
Inglaterra, descobriram concentrações elevadas de contaminação radioativa em torno da base em
1960. O relatório que fizeram sobre o acidente somente deixou de ser classificado como secreto
em 1996.  

Em 1958, uma mudança nos ventos provocou, em Los Angeles,
Califórnia, EUA, uma precipitação de detritos radioativos resultantes de um teste nuclear. 

Em 1958, um reator militar soviético instalado perto de Chelyabinsk,
Rússia,  liberou poeira radioativa. Doze vilas existentes na região foram evacuadas.  

Em 1958, no reator NRU localizado em Chalk River, Canadá, diversas
hastes de combustível, de urânio metálico, sofreram superaquecimento e se romperam dentro do
núcleo. Uma das hastes danificadas incendiou-se e dividiu-se em dois quando era removida do
núcleo por um guindaste robô.  Enquanto o guindaste remotamente controlado transportava pelo
alto a maior parcela da haste danificada, um pedaço de três pés (1 m) de comprimento de urânio
combustível ardente caiu em um poço raso da manutenção. O sistema da ventilação estava
funcionando na posição "aberto”, contaminando as áreas de acesso do edifício e uma área externa
considerável, na direção do vento, a partir do local do reator. Uma equipe de técnicos e cientistas
extinguiu o fogo passando sobre o poço de manutenção a toda velocidade, usando trajes
protetores completos e despejando baldes de areia molhada no combustível incendiado.  
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Em 11 de março de 1958, um avião B-47 americano, da base aérea de
Hunter, na Geórgia, EUA, a caminho de uma base no exterior, deixou cair uma bomba nuclear
desarmada no quintal da casa de Walter Gregg e sua família em Mars Bluff, perto de Florença,
Carolina do Sul, EUA. O disparador da bomba explodiu, destruindo a casa e ferindo seis
membros da família. A explosão formou uma cratera de 60 pés (20 m) de largura por 30 pés (10
m) de profundidade. Cinco casas e uma igreja também foram danificadas. Os habitantes da região
carregaram partes radioativas da bomba como lembranças, que tiveram que ser recuperadas por
um grupo de limpeza da força aérea amricana. Cinco meses mais tarde a força aérea pagou à
família Gregg uma indenização de US$ 54.000 pelos prejuízos que ele estimava em US$ 300.000.

Em 4 de novembro de 1958, um avião B-47 que carregava bombas
nucleares incendiou-se em vôo, caindo no Texas.  

Em 30 de dezembro de 1958, uma solução de massa crítica de plutônio
foi produzida acidentalmente durante um processo de purificação química, no Laboratório de Los
Alamos, Novo México, EUA. Um operador de guindaste morreu devido à contaminação aguda
por radiação. O Jornal de Medicina Ocupacional, de março 1961, imprimiu um suplemento
especial que analisou o acidente. Como política de segurança, as manipulações diretas de
conjuntos críticos por pessoas foi abandonada nas instalações federais dos EUA, após este
acidente.  

Em 1959, um reator refrigerado a sódio sofreu um derretimento parcial
do núcleo no Laboratório de Campo de Santa Susana, próximo a Simi Valley, Califórnia, EUA.  

Em julho de 1959, um pequeno acidente com um reator, em San
Fernando Valley, Califórnia, EUA, liberou radiação.

Em outubro de 1959, uma pessoa morreu e três sofreram sérias
queimaduras na explosão e incêndio do protótipo do reator para o submarino USS Triton
(SSRN/SSN-586), no Centro de Treinamento da Marinha, em West Milton, Nova York, EUA. A
marinha informou que "a explosão não tinha qualquer relação com o reator ou seus sistemas
auxiliares" mas outras fontes, familiares com a operação, informaram que a explosão estava
associada a um sistema de ar de emergência do reator.

Em 15 de outubro de 1959, um avião americano B-52 com duas bombas
nucleares colidiu com um avião tanque KC-135 e caiu em Kentucky, EUA.

Em 20 de novembro de 1959, ocorreu uma explosão na planta de
processamento químico de rádio no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, EUA
durante um processo de descontaminação dos equipamentos. A explosão causou contaminação
extensiva com plutônio no edifício, nas ruas adjacentes e nos exteriores dos edifícios próximos.
Imagina-se que a explosão ocorreu depois que ácido nítrico quente foi exposto aos líquidos do
descontaminação que contêm fenol e que tinham sido deixados em um evaporador após os
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operadores deixarem de lavar com água o equipamento durante a descontaminação. (Relatório
ORNL-2989, Laboratório Nacional de Oak Ridge). As áreas que não puderam ser eficazmente
descontaminadas nas semanas seguintes foram pintadas com pintura de advertência brilhante ou
revestidas com concreto. As autoridades de Oak Ridge passaram a empregar estruturas
secundárias de contenção para as instalações de processando químico de rádio, após o acidente,
que não teve feridos. O acidente resultou na liberação de aproximadamente 15 gramas de
plutônio-239.  

Em 7 de junho de 1960, na base da força aérea de McGuire em New
Egypt, New Jersey, EUA, um tanque de hélio explodiu e rompeu os tanques de um míssil de
cruzeiro BOMARC-A. O incêndio derreteu o míssil e liberou o plutônio contido no dispositivo
nuclear nele instalado, contaminando a base aérea e o lençol freático.  

Em 1961, o submarino USS Theodore Roosevelt (SSBN-600) tentou
despejar no mar resina esgotada de seu sistema de desmineralização (usado para remover os
minerais e as partículas radioativas dissolvidos no circuito primário de refrigeração do reator do
submarino). O vento soprou a resina de volta para a embarcação e o navio foi contaminado. 

Em 3 de janeiro de 1961, na Estação Nacional de Testes de Reatores em
Idaho Falls, Idaho, EUA, o reator experimental SL-1 sofreu um incidente crítico (reação em
cadeia) com uma explosão de vapor e uma severa dispersão de material radioativo, matando três
trabalhadores na instalação. Com exceção de iodo-131, a maioria dos elementos radioativos foi
contida dentro de uma área de aproximadamente três acres (12.000 m²). A vegetação foi
contaminada com iodo-131 numa distância de até 50 milhas (80 quilômetros) do reator. O reator,
do tipo portátil, tinha hastes de controle operáveis manualmente. A retirada de uma única haste
de controle causou o incidente de criticalidade. Todas as hastes, sabidamente, deveriam ficar
dentro da carcaça de alumínio leve do reator. Alguns investigadores do acidente acreditam que,
durante a operação, uma das hastes ficou presa e então se soltou repentinamente, causando o
incidente. Os investigadores nunca concluíram porque uma das hastes foi removida do reator.
Um dos operadores foi encontrado preso ao teto da instalação, atravessado por uma haste de
controle, arremessada aparentemente pelo vapor. O acidente foi descoberto pelas pessoas fora do
edifício do reator quando a radiação e os alarmes térmicos alertaram os grupos de incêndio e
médicos, que descobriram que os níveis da radiação excediam 200 mR/h (2 mSv/h) a centenas de
metros do edifício do reator. Inicialmente, os grupos de socorro foram incapazes de encontrar
um incêndio ou os trabalhadores, mas encontraram níveis de radiação de até 1000 mR/h (10
mSv/h) dentro do edifício do reator. Um dos três trabalhadores foi removido do edifício mas
morreu algumas horas mais tarde. Os outros dois corpos permaneceram no edifício por diversos
dias, enquanto centenas de trabalhadores da equipe de salvamento conduziam as operações de
recuperação da área. Do pessoal envolvido na recuperação, 22 receberam exposições de radiação
na escala de 30 a 270 mSv, de acordo com relatório da Comissão de Energia Atômica americana
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de 1961. O reator foi desmontado, o núcleo e o vaso de pressão pesando 12 toneladas foi
removido diversos meses mais tarde. 

Em 24 de janeiro de 1961, um bombardeiro americano B-52 incendiou-
se após um vazamento no tanque principal de combustível da asa e explodiu no ar, 12 milhas (20
quilômetros) ao norte da base aérea de Seymour Johnson, Goldsboro, Carolina Norte, EUA. O
acidente provocou a ejeção das duas bombas de hidrogênio Mark 39 do bombardeiro. Cinco
tripulantes saltaram de pára-quedas e salvaram-se, mas três morreram -- dois no avião e um ao
aterrissar com o pára-quedas. Três dos quatro dispositivos de acionamento de uma das bombas
foram ativados, permitindo que fossem realizadas a maioria das etapas necessárias para a
detonação, tais como o carregamento dos capacitores de disparo e o acionamento de um pára-
quedas de retardamento com 100 pés (30m) de diâmetro. O pára-quedas permitiu que a bomba
atingisse a terra com poucos danos. O quarto (e último) dispositivo de acionamento -- o
interruptor de segurança do piloto -- não foi ativado e, apenas por essa razão, a arma não
detonou. A outra bomba mergulhou em um campo enlameado a cerca de 700 milhas por hora
(300 m/s) e desintegrou-se. Sua cauda foi descoberta a aproximadamente 20 pés (7 m) de
profundidade, partes da bomba foram recuperadas incluindo o frasco de trítio e o plutônio.
Porém, a escavação no local foi abandonada devido à impossibilidade de conter os freqüentes
desabamentos. O estágio termonuclear da bomba, contendo urânio, foi deixado no local.
Estimou-se que ele estaria a cerca de 180 pés (55 m) de profundidade. A força aérea americana
comprou as terras e cercou-as para impedir o acesso, passando a realizar regularmente testes para
verificar a contaminação radioativa no local, embora não haja registro que algum tenha
apresentado resultados anormais.

Em 4 de julho de 1961, o submarino soviético da classe Hotel K-19 teve
um acidente com seu reator quando o sistema de refrigeração do reator falhou, próximo à costa
da Noruega. O acidente provocou contaminação na tripulação, nas peças do navio, e em algumas
dos mísseis balísticos carregados a bordo. Diversos membros da tripulação morreram. As
temperaturas no núcleo do reator alcançaram 800°C, quase o suficiente para derreter as hastes de
combustível. A tripulação conseguiu recuperar o controle da temperatura do reator usando
procedimentos de emergência. O filme “K-19: The Widowmaker”, com Harrison Ford e Liam
Neeson, apresentou controversa versão deste evento.  

Entre outubro de 1961 e agosto de 1962, em quatro ocasiões, mísseis
móveis Júpiter IRBM (sigla em inglês para Míssil Balístico de Alcance Intermediário), da força
aérea dos EUA, armados com  ogivas nucleares de 1,4 megatons (5,9 PJ) foram atingidos por
raios em seus locais de lançamento, na base aérea de Gioia Del Colle, Itália. Em todos os casos,
baterias térmicas dos mísseis foram ativadas, e em duas ocasiões, o gás de acionamento de trítio-
deutério foi injetado nos compartimentos das ogivas, armando-as parcialmente. Após a quarta vez
que um raio atingiu um míssil Júpiter IRBM, a força aérea dos EUA instalou torres com pára-
raios protetores em todos as instalações de mísseis Júpiter IRBM na Itália e na Turquia. Os



52

mísseis Júpiter IRBM são também conhecidos como "os outros mísseis de outubro". Sua
instalação na Itália e na Turquia levou a União Soviética a instalar seus mísseis em Cuba, em 1962,
causando uma importante crise entre a União Soviética e os EUA.

Em 10 de dezembro de 1961, uma explosão nuclear subterrânea de teste
liberou inesperadas nuvens de vapor radioativo, fazendo com que diversas estradas do Novo
México, EUA, fossem fechadas.

Em 1962, um estudo tchecoslovaco provou que a fábrica de urânio perto
de Ceske Budejovice causou a morte de 80% do gado local por leucemia e deformidades. A
cerveja tcheca Budweiser (não a cerveja americana de mesmo nome) utilizava o lúpulo colhido
nessa região na sua manufatura.

Em 26 de Julho de 1962, falhou a segunda tentativa de teste nuclear
“Prime Bluegill”, a partir da ilha Johnston, no Oceano Pacífico, usando o míssil Thor IRBM. A
carga do míssil consistia de dois veículos de reentrada, um com instrumentos e outro com a ogiva.
O motor do míssil funcionou mal imediatamente após a ignição. O sistema segurança acionou a
sua autodestruição enquanto o míssil ainda estava na plataforma de lançamento. O complexo de
lançamento da ilha Johnston foi seriamente danificado e contaminado com plutônio. Foram
necessários três meses para reparos e descontaminação, antes que os testes pudessem recomeçar.

Em 10 de abril de 1963, o submarino nuclear USS Thresher (SSN-593)
naufragou a leste de Boston, Massachusetts, EUA, com seus 129 tripulantes a bordo durante
testes no mar. Um ano antes de ser retirado de serviço para reaparelhamento, a embarcação havia
sido submetida a um teste de munições onde tentou alcançar a maior aproximação possível das
explosões. Depois disto, o barco foi reaparelhado e naufragou durante sua viagem de teste para
reentrada em serviço. Demonstrando um planejamento pobre, estes testes da embarcação foram
conduzidos onde a profundidade era maior do que a de esmagamento do casco. Em testes
destrutivos de campo, algumas conexões de tubulação com soldas de prata haviam falhado. Não
havia resultados de testes não destrutivos disponíveis. Os investigadores acreditavam que o
naufrágio foi causado pela falha de uma conexão principal do casco com soldas de prata, tal como
uma entrada de água do circuito secundário de refrigeração, e que o reator e seu projeto não
foram responsáveis. O reator não foi recuperado.

Em maio de 1963, em Mandan, Dakota do Norte, EUA, foi observada a
mais elevada concentração de Estrôncio-90 no leite no país, originada, provavelmente, nas
instalações secretas de Hanford Site, Washington, EUA.

Em 13 de Janeiro de 1964, um bombardeiro americano B-52, com suas
duas armas nucleares, caiu próximo a Cumberland, Maryland, EUA.

Em 21 de abril de 1964, um satélite americano de navegação, com
alimentação nuclear, não alcançou a velocidade orbital e reentrou na atmosfera a 150.000 pés (46
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quilômetros) acima do Oceano Índico.  O gerador SNAP do satélite continha 17 kCi (630 TBq)
de plutônio-238, que foi parcialmente queimado durante a reentrada. Quatro meses mais tarde,
foram observados níveis anormais de plutônio-238 na estratosfera. Estima-se que
aproximadamente 16 kCi (600 TBq) de plutônio-238 foram lançados na atmosfera até 1970. A
Agência de Proteção Ambiental americana (EPA) estimou que o acidente resultou em desprezível
contaminação por plutônio-238 dos pulmões humanos (0,06 mrem ou 0,6 µSv) comparada àquela
resultante dos testes de armas nucleares realizados na década iniciada em 1950 (0,35 mrem ou 3,5
µSv).

Em 14 de julho de 1964, um acidente em uma instalação comercial de
produção de combustível nuclear em Charlestown, Rhode Island, EUA, provocou a morte de
uma pessoa. 

Em 5 de dezembro de 1964, um míssil americano Minuteman-1B estava
em alerta estratégico na instalação de lançamento L-02, na base área de Ellsworth, Dakota do Sul,
EUA. Dois técnicos foram enviados à instalação de lançamento para reparar o sistema da
segurança de zona interna do míssil. Durante a verificação geral do sistema de segurança, foi
acionado um retrofoguete no espaçador abaixo do veículo da reentrada, fazendo com que a ogiva
nuclear caísse aproximadamente 75 pés (23 m), no assoalho do silo onde estava o míssil. Quando
a ogiva nuclear bateu no chão do silo, o subsistema de controle de altitude/disparo da ogiva, que
continha as baterias, destacou-se deixando-a sem fonte de energia. A estrutura da ogiva sofreu
danos consideráveis. Todos os dispositivos de segurança operaram corretamente, não  permitindo
o início da seqüência de eventos necessária para armar a ogiva. Não houve detonação ou
contaminação radioativa.

Em janeiro de 1965, um acidente no Laboratório Nacional de Lawrence
Livermore, Berkeley, Califórnia, EUA, liberou 300 kCi (11 PBq) de radiação.

Em outubro de 1965, um incêndio na fábrica de armas nucleares de
Rocky Flats, a 27 quilômetros de Denver, Colorado, EUA, expôs 25 membros de uma equipe a
até 17 vezes o limite legal de exposição.

Em 5 de dezembro de 1965, um avião americano A-4E Skyhawk com
uma ogiva nuclear B43 a bordo caiu do porta-aviões USS Ticonderoga em águas com
profundidade de 16.200 pés (4,9 quilômetros) na costa de Japão. O navio estava viajando do
Vietnam para Yokosuka, Japão. O avião, o piloto, e a ogiva nunca foram recuperados. 

Em 17 de janeiro de 1966, perto de Palomares, Espanha, durante o
reabastecimento de um vôo transatlântico, um avião americano B-52 colidiu com um avião
tanque americano KC-135. Oito dos onze membros das tripulações morreram. Cerca de 40.000
galões (150.000 L) combustível de jato do KC-135 incendiaram-se. Duas bombas de hidrogênio
romperam-se, dispersando partículas radioativo sobre as fazendas próximas. Uma bomba intacta
aterrou perto de Palomares. A quarta bomba perdeu-se no mar a 12 milhas (20 quilômetros) da



54

costa. Uma busca que durou três meses e empregou 12.000 homens recuperou-a. Durante a
operação de descontaminação que se seguiu, 1.500 toneladas de soja e tomates contaminados
foram enviadas a um depósito de lixo nuclear em Aiken, Carolina do Sul, EUA. Num acordo com
522 moradores de Palomares os EUA pagaram US$ 600.000, a título de indenização. A cidade
recebeu também uma usina de dessalinização de água no valor de US$ 200.000,00.  O filme
"Homens da Honra" (2000), com Cuba Gooding, Jr. como o mergulhador da marinha Carl
Brashear, e Robert De Niro como o mergulhador Billy Sunday, apresentou uma versão da
operação de recuperação da quarta bomba.  

Em 5 de outubro de 1966, um mau funcionamento do sistema de
refrigeração a sódio do reator nuclear rápido experimental Enrico Fermi na costa do lago Erie,
próximo a Monroe, Michigan, EUA, causou um derretimento parcial do núcleo. A radiação foi
contida. O núcleo do reator possuía 105 barras de zircônio que continham o combustível, a base
de óxido de urânio. O acidente foi atribuído a uma barra de zircônio que obstruiu o fluxo no
sistema de refrigeração do sódio. Os sensores automáticos isolaram o edifício do reator. Não
havia ninguém no interior do prédio do reator no momento do acidente. Os operadores
conseguiram desligar manualmente o reator. Duas das 105 barras de combustível derreteram
durante o acidente, mas nenhuma contaminação foi observada fora da prédio de contenção. O
reator de 200 MW retornou a operação em outubro de 1970.

No inverno de 1966-1967 (data desconhecida), o primeiro navio movido
a energia nuclear da União Soviética, o quebra-gelo Lenin sofreu um acidente (possivelmente um
derretimento) em um de seus três reatores.  Espalharam-se rumores que cerca de 30 membros da
tripulação haviam morrido. O navio foi abandonado por um ano, para permitir que os níveis da
radiação caíssem, antes que os três reatores fossem removidos, e lançados no fiorde de Tsivolko,
no mar de Kara, junto com 60% dos elementos combustíveis, embalados em um recipiente
separado. Os reatores foram substituídos por dois novos e a embarcação retornou ao serviço em
1970.

Em abril de 1967, uma seca esvaziou o lago Karachay, próximo a
Chelyabinsk, Rússia. A partir de 1951, o pantanoso lago de 0,5 quilômetro quadrado fora usado
como um depósito de rejeitos nucleares de média e alta radiação produzidos em Chelyabinsk-40,
que fazia parte da instalação de processamento de rejeitos nucleares de Mayak. Ventos fortes
causaram a propagação de 5 MCI (190 PBq) de sedimentos contaminados, oriundos do lago, por
aproximadamente 1.800 quilômetros quadrados.

Em 1967, o Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, Berkeley,
Califórnia, EUA, deixou vazar plutônio nos esgotos de São Francisco, Califórnia, EUA, durante
três semanas; a cidade usava esgoto desidratado como fertilizante.

Em 22 de janeiro de 1968, um incêndio iniciado no compartimento do
navegador, provocou a queda de um avião bombardeiro B-52, e de três bombas de hidrogênio em



55

terra e uma no mar, 7 milhas (11 quilômetros) ao sul da base aérea americana de Thule,
Groenlândia. Após a operação de descontaminação em terra, complicada pelo clima severo da
Groenlândia, gelo e pedaços contaminados do avião foram enterrados nos EUA. Fragmentos das
bombas foram reciclados pela Pantex, em Amarillo, Texas. Os dinamarqueses sentiram-se
ultrajados pelo evento (a Groenlândia é uma possessão dinamarquesa) e a Dinamarca proibiu a
entrada de armas nucleares em seu território. Na Dinamarca, ocorreram manifestações contra os
EUA. Em 1979, uma ogiva nuclear foi recuperada por mergulhadores e engenheiros da marinha.
Um relatório da marinha americana de agosto 2000 sugere que outra bomba permanece no fundo
da baía de Baffin.

Em 11 de Abril de 1968, um submarino soviético da classe Golf
naufragou em águas de aproximadamente 16.000 pés (4.900 m) de profundidade, cerca de 750
milhas (1.200 quilômetros) a noroeste da ilha de Oahu, Havaí. Morreram 80 marinheiros, no
acidente. Diversos torpedos nucleares e três mísseis balísticos nucleares estavam a bordo. Partes
desta embarcação foram recuperadas mais tarde pela Agência Central de Inteligência americana
(CIA) e pela embarcação Glomar Explorer de Howard Hughes, em 1974.

Em 21 de maio de 1968, o USS Scorpion (SSN-589), um submarino de
ataque americano, movido a energia nuclear, que carregava dois torpedos Mark-45-ASTOR com
ogivas nucleares, naufragou com 99 marinheiros a bordo. O material nuclear não foi recuperado.
O submarino foi fotografado no fundo de oceano, e a marinha dos EUA monitora
periodicamente a posição para verificar o nível de radioatividade. Supostamente não houve
nenhum vazamento de plutônio até hoje.

Em 8 de dezembro de 1968, em Nevada, a explosão de 30-kT de TNT
(125 TJ), do teste subterrâneo “Schooner” do programa “Plowshare”, que objetivava o uso
pacífico de explosões nucleares para a construção civil (alargamento do canal do Panamá, por
exemplo) deixou escapar uma nuvem de radiação que atravessou a fronteira canadense, violando
um tratado internacional.

Em 9 de dezembro de 1968, em Nevada, EUA, novo teste subterrâneo
de explosivos nucleares liberou nuvens de vapor radioativo.

Em 21 de janeiro de 1969, um mau funcionamento do sistema de
refrigeração de um reator nuclear subterrâneo experimental em Lucens, Canton de Vaud, Suíça,
liberou grande quantidade de radiação em uma caverna, que teve de ser selada.

Em 11 de maio de 1969, 5 quilogramas de plutônio incendiaram-se na
fábrica de armas nucleares de Rocky Flats, a 27 quilômetros de Denver, Colorado, EUA. Foram
usados centenas de vagões de trens para transportar material contaminado para a Estação
Nacional de Testes de Reatores em Idaho Falls, Idaho, EUA, onde foi depositado em trincheiras
abertas sobre um dos mais importantes aqüíferos americanos. O Comitê do Colorado para
Informação Ambiental enviou cientistas ao local com sofisticados equipamentos de medição,
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demonstrando ao governo que o público passara a ter capacidade de descobrir e avaliar liberações
de substâncias radioativas. Os trabalhos do Comitê forneceram evidências do acúmulo gradual de
compostos radioativos durante os anos de operação da fábrica de armas nucleares de Rocky Flats.

Em 14 de julho de 1969, um sério incêndio nas instalações de montagem
de mísseis nucleares AEC, na fábrica de armas nucleares de Rocky Flats, Colorado, EUA,
suspendeu a produção do míssil americano. A fumaça carregada pelo vento contaminou diversas
áreas com resíduos de plutônio. Diversos edifícios da fábrica foram, mais tarde, desmontados e
enterrados.

Em 12 de abril de 1970, um submarino soviético da classe Novembro,
aparentemente, teve problemas com seu sistema de propulsão nuclear no Oceano Atlântico. Um
navio mercante do bloco soviético tentou rebocar o submarino, sem sucesso. O submarino
naufragou, matando 52 tripulantes. 

Em 18 de abril de 1970, o módulo lunar da missão Apollo 13 reentrou na
atmosfera da Terra, após o pouso lunar ser abortado. O módulo lunar continha um laboratório
que empregava como fonte de energia um gerador termonuclear. O módulo lunar foi dirigido na
reentrada de modo que todas as suas partes que não se desintegrassem caíssem próximo à fenda
de Tonga, no Oceano Pacífico.

Em 18 de dezembro de 1970, o teste subterrâneo de Baneberry liberou
6,7 MCI (250 PBq) de radiação através de uma fissura na rocha, provocando, mais tarde, uma
precipitação radioativa no Canadá, violando um tratado de proibição de testes firmado em 1963.

Em 19 de novembro de 1971, em uma usina de geração termonuclear
operada pela Northern States Power Company, em Monticello, Minnesota, EUA, uma instalação de
armazenamento de água transbordou, liberando 50.000 galões (190 m³) de água com rejeitos
radioativos no rio Mississipi. Posteriormente, substâncias radioativas foram encontradas no
sistema de abastecimento de água da cidade de St. Paul, localizada a jusante do local da usina.

Em 12 de dezembro de 1971, no rio Thames, perto de New London,
Connecticut, EUA, 500 galões (1.900 L) de água radioativa do sistema de refrigeração do
submarino USS Dace (SSN-607) foram derramados no rio quando eram transferidos para o navio
de apoio de submarinos USS Fulton.  

Em 1972, a instalação de reprocessamento de combustível nuclear em
West Valley, Nova York, EUA foi fechada após operar por seis anos. Foram deixados tanques
contendo 600.000 galões (2.300 m³) de rejeitos radioativos que vazaram e contaminaram o lago
Erie e o lago Ontário.

Em março de 1972, o senador americano Mike Gravel, do Alaska,
informou que uma verificação rotineira de uma usina de geração termonuclear (não identificada
na informação) acusou a presença de radioatividade no sistema de água de uso comum do edifício
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– fonte também dos bebedores da usina – que havia sido conectado a um tanque contendo 3.000
galões (11 m³) de água radioativa.  

Em setembro de 1972, o reator nuclear PM-3A, de 1.250 quilowatts, em
operação desde março 1962 na base dos EUA, na estação de McMurdo, Antártica, foi desligado
após apresentar vazamento de radiação. Durante todos os seus 10 anos de operação, o reator
havia repetidamente sofrido desligamentos e apresentado vazamentos de radiação. Após
desativado, o reator foi enviado de volta aos EUA, juntamente com 101 cilindros de terra
contaminada por radiação. Também, foram posteriormente removidos cerca de 11.000 metros
cúbicos adicionais de rocha contaminada. Apenas em maio de 1988, o local foi considerado
suficientemente descontaminado para ser liberado para uso irrestrito.

Em dezembro de 1972, um incêndio e duas explosões em uma usina de
fabricação de plutônio em Pauling, Nova York, EUA, contaminou a usina e suas terras,
resultando na desativação permanente da usina.

Em 1974, trabalhadores da empresa Isomedix Co. de New Jersey, EUA,
informaram que água radioativa foi utilizada no sistema de descarga dos toaletes, contaminando
as tubulações de esgoto. Também, no mesmo ano, em outro acidente na mesma companhia, um
trabalhador recebeu uma dose de radiação considerada letal, mas foi salvo pelo rápido e eficiente
tratamento hospitalar recebido.

Em 28 de maio de 1974, a Comissão de Energia Atômica dos EUA
relatou que 12 "eventos anormais" em 1973 liberaram radioatividade "acima dos níveis
permissíveis" em usinas de geração nuclear.

Em 1975, o USS Guardfish tentou despejar no mar resina esgotada de
seu sistema de desmineralização (usado remover os minerais e as partículas radioativas dissolvidos
no circuito primário de refrigeração do reator do submarino). O vento soprou a resina de volta
para a embarcação e o navio foi contaminado.  Este tipo de acidente era razoavelmente comum
(ver 1961).

Em 22 de março de 1975, um incêndio no reator nuclear da usina
termonuclear de Brown's Ferry, localizada às margens do rio Tennessee, próximo a Decatur,
Alabama, EUA, foi considerado o pior acidente ocorrido na indústria nuclear americana de
geração de energia elétrica, antes do acidente de Three Mile Island (ver 1979). O incêndio foi
causado por um trabalhador que, usando uma vela para procurar vazamentos de ar, colocou fogo
em cabos elétricos. A unidade 1, mais afetada, foi desligada indefinidamente. Em 2004, estavam
sendo realizados trabalhos de recuperação visando a sua reentrada em operação.

Entre outubro e novembro de 1975, o navio de apoio a submarinos USS
Proteus, que estava desativado, deixou vazar água radioativa de sistemas de refrigeração de
Submarinos em Apra Harbor, Guam, no Oceano Pacífico. Contadores Geiger em duas das praias
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públicas do porto mostraram contagens de radiação de 100 millirems/hora, cinqüenta vezes a
dose permissível.

Em 1977, a embarcação soviética K-171, acidentalmente, liberou uma
ogiva nuclear na costa de Kamchatka, Rússia. Depois de uma busca frenética que envolveu dúzias
de navios e aviões, a ogiva foi recuperada.

Em 22 de fevereiro de 1977, a usina nuclear A1, localizada em Jaslovske
Bohunice, Tchecoeslováquia, sofreu um sério acidente durante uma operação de carregamento de
combustível.  Este acidente nuclear de nível 4 INES (sigla em inglês para Escala Internacional
para Eventos Nucleares) resultou na corrosão de embalagens de combustível e na liberação de
radioatividade na área da usina.  Em decorrência, a usina A1 foi fechada e desativada.

Em 24 de janeiro de 1978, o satélite soviético Cosmos 954, que
empregava uma fonte de energia nuclear, caiu em Northwest Territories, Canadá. Os esforços
para descontaminação da área possibilitaram a recuperação de algum material do satélite, mas
estima-se que muito permaneceu perdido na região.

Em 22 de maio de 1978, a bordo do submarino USS Puffer (SSN-652)
perto de Puget Sound, Washington, EUA, uma válvula foi aberta equivocadamente, liberando
cerca de 500 galões (1.900 L) de água radioativa.

Em 28 de março de 1979, falhas de equipamento e erros de operação
contribuem para a falha do sistema de refrigeração do reator nuclear no 2 da usina de energia
elétrica de Three Mile Island, em Middletown, Pensilvânia, EUA, provocando o
superaquecimento e o derretimento parcial de seu núcleo, acompanhado de produção do gás de
hidrogênio, possibilitando a ocorrência de uma explosão que acarretaria grande dispersão de
radioatividade. A crise na usina durou doze dias e resultou em pequena liberação de água e gases
radioativos. Milhares de habitantes que viviam perto da usina deixaram a área. Uma investigação
federal atribuiu o problema a erros humanos, mecânicos, e de projeto, recomendando mudanças
no processo de licenciamento de reatores e no treinamento de pessoal envolvido, assim como na
estrutura e função da Comissão de Energia Nuclear americana. O acidente também aumentou o
interesse público sobre os perigos das usinas nucleares e retardou a construção de novas usinas
termonucleares de energia elétrica. Este é considerado o pior acidente nuclear em instalações
comerciais ocorrido nos EUA.

Em 16 de julho de 1979 (34o aniversário do teste nuclear de Trinity), em
Church Rock, Novo México, rompeu-se uma barragem da lagoa "provisória" de evaporação de
uma fábrica de urânio. A lagoa estava operando além do prazo do licenciamento e além da sua
capacidade, estava com dois pés (60 cm) além da profundidade de projeto, apesar de apresentar
rachaduras evidentes. O acidente derramou aproximadamente 100 milhões de galões (380.000 m³)
de líquidos radioativos e cerca de 1000 toneladas de rejeitos radioativos no Rio Puerco, que
espalharam-se por até 70 milhas (100 quilômetros) rio abaixo.



59

Em 29 de setembro de 1979, o Governador Bruce Babbitt, do Estado do
Arizona, EUA, ordenou à Guarda Nacional que limpasse a usina de Tucson da empresa American
Atomics', acreditando que havia um vazamento de radiação. O Relatório sobre o problema foi
preparado por um comissário da Comissão de Energia Nuclear americana, que era também um
dos vice-presidentes da empresa American Atomics’. Na cozinha que atendia às escolas públicas,
localizada do outro lado da rua onde estava a usina, US$ 300.000 de alimento foram contaminado
por trítio radioativo; um bolo de chocolate apresentava 56 nCi/L, cerca de 2½ vezes a radiação
considerada "segura." Uma autoridade da área nuclear acusou o governador de "gula por
publicidade."

Em 19 de setembro de 1980, um mecânico da força aérea americana que
fazia uma manutenção rotineira em um silo de míssil Titan II ICBM, em Arkansas, EUA, deixou
cair um soquete de uma chave, ele rolou para fora da plataforma de trabalho e caiu em direção ao
fundo do silo. Na queda, o soquete chocou-se com o míssil, causando um vazamento em um
tanque de combustível pressurizado. O complexo de mísseis e a área circunvizinha foram
evacuados. Cerca de oito horas e meia depois, os vapores dentro do silo inflamaram-se e
explodiram com força suficiente para destruir as duas portas do silo de 670 t cada uma e
arremessar a ogiva de nove megatons de TNT (38 PJ) do míssil a 600 pés (180 m) de distância. A
explosão matou um especialista da força aérea e feriu outros vinte e um militares. Não houve
vazamento de radiação.

Em 11 de fevereiro de 1981, um trabalhador recém contratado abriu
inadvertidamente uma válvula e mais de 110.000 galões (420 m³) de líquidos radioativos do
sistema de refrigeração do reator vazaram dentro do edifício de contenção da usina nuclear de
energia elétrica Sequoyah-1, pertencente à empresa Tennessee Valley Authority, no Tennessee,
EUA. Oito trabalhadores foram contaminados com radiação.

Em 25 de abril de 1981, mais de 100 trabalhadores foram expostos à
radiação durante reparos de uma usina nuclear de energia elétrica em Tsuruga, Japão.

Em 2 de novembro de 1981, na base americana de submarinos da
Escócia, um míssil Poseidon inteiramente armado, acidentalmente, caiu de uma altura de 17 pés
(5 m) ao ser transferido por um guindaste de um submarino para um navio de apoio.

Em junho de 1981, ocorreu um vazamento de 3.000 galões (11 m³) da
água radioativa no reator nuclear Salem no 2, em Salem, New Jersey, EUA.

Em 1982, a empresa International Nutronics de Dover, New Jersey, EUA,
contaminou completamente suas instalações, sendo obrigada a fechar. A empresa usava radiação
para tratar a cor de pedras preciosas, modificar produtos químicos, e esterilizar alimentos e
suprimentos médicos. O acidente envolveu uma bomba que extraía a água dos banheiros para o
solo. A água contaminada foi absorvida pelo sistema de esgotos de Dover. A Comissão de
Energia Nuclear americana foi informada do acidente dez meses mais tarde por um informante.
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Posteriormente, em 1986, a empresa International Nutronics e um de seus principais executivos
foram condenados por fraude e conspiração. As vizinhanças das instalações da empresa foram
contaminadas com radiação, mas a Comissão de Energia Nuclear americana informou que os
níveis não eram perigosos.

Em 25 de janeiro de 1982, na usina de Ginna da empresa Rochester Gas
& Electric Company, em Rochester, New York, EUA, rupturas de uma tubulação do gerador do
vapor, derramaram 15.000 galões (57 m³) de líquido radioativo do sistema de refrigeração no piso
da planta. Pequenas quantidades de vapor radioativo escaparam no ar.

Em fevereiro de 1982, um vazamento de 3.000 galões (11 m³) de água
levemente radioativa contaminou 16 trabalhadores em uma usina nuclear de energia elétrica em
Salem, New Jersey, EUA.

Em 25 de fevereiro de 1983, em Salem, New Jersey, EUA, o reator
nuclear Salem-1 não se desligou automaticamente, mas o operador detectou o problema 90
segundos antes que um "acidente" pudesse ocorrer. Os sistemas automáticos já haviam falhado
três dias antes. O reator Salem-1 também apresentou vazamentos de gás radioativo em março de
1981 e em setembro de 1982.

Em agosto de 1983, 3.700 litros de água pesada contaminada com trítio
vazaram de usinas nucleares de energia elétrica canadenses no lago Huron e no lago Ontário.

Em 10 de agosto de 1985, aproximadamente a 35 milhas (55
quilômetros) de Vladivostok, na baía de Chazhma, Rússia, o reator de um submarino da classe
Eco explodiu, produzindo níveis fatalmente elevados de radiação. Dez oficiais morreram, mas a
nuvem mortal de radioatividade não alcançou Vladivostok.

Em 1986, o governo americano permitiu o acesso a documentos (19.000
páginas), antes considerados secretos, que indicavam que entre 1946 e 1986, a fábrica de plutônio
de Hanford Site, em Richland, Washington, EUA, deixou vazar milhares de galões de líquidos
radioativos.  Cerca de 270.000 pessoas que viviam na área foram afetadas, a maioria recebeu doses
baixas de radiação.

Em 6 de janeiro de 1986, na usina de reprocessamento de combustível
nuclear de Kerr-McGee, em Gore, Oklahoma, EUA, um cilindro de material nuclear explodiu
após ser impropriamente aquecido. Um trabalhador morreu e 100 foram hospitalizados.

Em 1986, a Agência de Energia Nuclear americana revogou a licença de
operação das instalações da empresa Radiation Technology, Inc. (RTI), em New Jersey, EUA, por
violações de segurança dos trabalhadores. Um dispositivo de segurança que impedia que pessoas
entrassem na câmara de irradiação durante sua operação havia sido desativado. Um trabalhador
recebeu uma dose quase letal de radiação. A empresa foi citada 32 vezes por irregularidades. As
violações incluíam até casos de lixo radioativo jogado fora juntamente com o lixo regular.
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Em 26 de abril de 1986, o pior acidente na história da indústria nuclear
ocorreu na usina nuclear de geração de energia elétrica de Chernobyl situada na antiga União
Soviética (parte agora de Ucrânia). O fogo e as explosões que resultaram de uma experiência
desautorizada causaram 31 mortes imediatas. Material nuclear radioativo foi espalhado por quase
toda a Europa. Cerca de 135.000 pessoas foram evacuados das áreas imediatamente ao redor de
Chernobyl e mais de 800.000 pessoas das áreas de ocorrência de precipitação nuclear, na Ucrânia,
na Bielorússia e na Rússia. Aproximadamente 4.000 milhas quadradas (10.000 km²) de terras
foram excluídas do uso humano por tempo indefinido. O acidente ocorreu às 1:23:58 h da
manhã, horário local. O quarto reator da usina nuclear de geração de energia elétrica de
Chernobyl – conhecido como Chernobyl-4 – sofreu uma explosão catastrófica de vapor que
resultou num incêndio, em uma série de explosões adicionais, e no derretimento do núcleo.
Causas: o acidente foi atribuído às falhas de projeto do reator e aos erros dos operadores, que
violaram procedimentos criados para garantir a operação segura da usina. Como em Three Mile
Esland, um fator secundário que contribuiu para o acidente foi o treinamento insuficiente
recebido pelos operadores que desconheciam muitas características dos reatores da usina.
Diversos procedimentos irregulares contribuíram para causar o acidente. Inicialmente, faltou
comunicação entre os encarregados da segurança e os operadores que deveriam conduzir uma
experiência com o reator naquela noite. Além disso, em função do treinamento insuficiente, os
operadores não compreendiam muito bem como o reator trabalhava em regime de baixa
potência, como exigia a experiência. Diversos sistemas de segurança foram desligados e ignorados
a fim de que a experiência fosse conduzida. Muitas das características de engenharia do reator
foram tratadas virtualmente como segredos militares, e os operadores as desconheciam. O reator
tinha um coeficiente de reatividade positivo perigosamente grande (veja abaixo). Uma falha
significativa do reator estava no projeto das hastes de controle. Os extensores das hastes de
controle eram parcialmente ocos; quando as hastes de controle eram introduzidas, nos primeiros
segundos, um pouco do líquido refrigerante era deslocado pelos fragmentos ocos das hastes.
Como o líquido refrigerante (água) é um absorvedor de nêutrons, a potência do reator realmente
aumentava no momento de inserção das hastes. Este comportamento do reator, quando da
introdução das hastes de controle era contra-intuitivo e, o que é pior, os operadores do reator o
desconheciam. Os eventos: O reator estava sendo submetido a uma experiência para testar a
fonte de reserva de energia elétrica que permite que o reator funcione com segurança durante
uma perda de energia. A potência do reator foi reduzida de sua capacidade normal de 3,2 GW
para 700 MW a fim conduzir o teste em uma potência mais segura, baixa. A potência real caiu a
30 MW permitindo que, no núcleo, aumentasse a concentração de xenon-135, substância que
resulta do processo de absorção de nêutrons na fissão nuclear; este produto era tipicamente
consumido pelo reator quando operava em potência mais elevada. A escala da queda de potência
estava próxima do máximo permitido pelos regulamentos de segurança; mesmo assim, os
operadores optaram por não desligar o reator e continuar a experiência. Adicionalmente,
decidiram 'encurtar' a experiência e aumentar a potência do reator somente até 200 MW. A fim
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superar a absorção de nêutrons pelo xenon-135, as hastes de controle foram puxadas para fora do
reator muito mais do que o normalmente permitido nos regulamentos de segurança. A
experiência havia começado às 1:23:04 h da manhã. Neste momento o reator já estava em um
estado altamente instável, mas isto não se refletiu de nenhuma maneira no painel de controle, e
ninguém no grupo de operadores do reator parecia estar ciente do perigo. A experiência envolvia
desligar quatro das oito bombas do sistema de refrigeração. Enquanto o fluxo do líquido
refrigerador diminuía, sua temperatura subia rapidamente de modo que logo começou a ferver.
Como a água de refrigeração estava aquecida, bolsas de vapor se formaram nas tubulações do
sistema de refrigeração. Particularmente, o projeto do reator nuclear moderado a grafite RBMK
de Chernobyl tinha um coeficiente de reatividade positivo grande, o que significava que a
potência do reator aumentaria rapidamente na ausência de refrigeração, portanto, neste caso, o
reator foi colocado profundamente dentro da região de operação perigosa. Às 1:23:40 h da
manhã, os operadores pressionaram a tecla de "defesa automática" que requisitou a re-inserção
completa de todas as hastes de controle. Não ficou claro se isto foi feito como uma medida de
emergência, ou simplesmente como um método rotineiro de desligar o reator para concluir a
experiência (estava programado o desligamento do reator para manutenção rotineira após a
experiência). Devido à velocidade lenta do mecanismo de inserção das hastes de controle (18-20s
para terminar a operação), das pontas ocas das hastes e do deslocamento provisório do líquido
refrigerador a re-inserção das hastes causou o aumento da taxa de reação. O aumento do calor
causou a deformação das canaletas das hastes de controle. As hastes furaram após a introdução de
somente um terço do seu cumprimento, consequentemente, tornaram-se incapazes de parar a
reação. Às 1:23:47 h da manhã, o reator produzia cerca de 30 GW, dez vezes a potência
operacional normal. As hastes de combustível começaram a derreter e a pressão de vapor
aumentou rapidamente, causando uma grande explosão de vapor, deslocando e destruindo a
tampa do reator, rompendo os tubos do sistema de refrigeração e abrindo um furo no telhado.
Para reduzir custos, e por causa de suas grandes dimensões, o reator havia sido construído
somente com contenção parcial. Isto permitiu que fluídos radioativos escapassem para a
atmosfera depois que a explosão de vapor rompeu o vaso de pressão preliminar. Quando o
telhado do prédio desabou em função do calor, o fluxo de oxigênio para dentro do edifício,
combinado com a temperatura extremamente alta do combustível do reator e do moderador de
grafite, incendiou o grafite. Este incêndio contribuiu fortemente para a propagação do material
radioativo e para a contaminação final de áreas externas. Há alguma controvérsia que cerca a
exata seqüência de eventos depois das 1:22:30 h da manhã, devido às inconsistências entre as
explicações das testemunhas oculares e os registros da usina. A versão mais geralmente aceita é a
descrita acima. De acordo com esta teoria, a primeira explosão aconteceu aproximadamente às
1:23:47 h da manhã, 7 segundos depois que os operadores requisitaram a re-inserção das hastes de
controle. Alega-se que a explosão aconteceu antes ou imediatamente depois de iniciada a re-
inserção (esta era a versão trabalhada no comitê soviético que estudou o acidente). De fato, um
evento sísmico fraco, similar a um terremoto de magnitude-2.5, foi registrado às 1:23:39 h da
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manhã, na área de Chernobyl. Este evento poderia ter sido causado pela explosão do reator ou
poderia ter sido completamente coincidente. A situação é complicada pelo fato de que a tecla de
“defesa automática” que comandava a re-inserção das hastes de controle foi pressionada mais de
uma vez e a pessoa que a pressionou morreu 2 semanas após o acidente, por envenenamento de
radiação.  A gerência imediata da crise: a escala da tragédia foi exacerbada pela incompetência da
administração e pela falta de equipamentos apropriados no local. Todos os dosímetros, com
exceção de dois, que estavam no edifício do reator no 4 registravam, no máximo 1000
microroentgens por segundo. Os dois dosímetros restantes apresentavam limites de 1000 R/sec;
o acesso a um deles foi obstruído pela explosão, e o outro quebrou quando foi ligado. Assim a
equipe do reator poderia somente verificar que os níveis da radiação na maior parte do prédio do
reator estavam acima de 4 R/hour (os níveis verdadeiros eram até 20 mil roentgen por hora em
algumas áreas;  e a dose letal de radiação é de aproximadamente 500 roentgen). Isto levou o chefe
do grupo do reator, Alexander Akimov, a supor que o reator estava intacto. As evidências
fornecidas pelas partes de elementos combustíveis, de grafite e do reator que encontravam-se em
torno do edifício após a explosão foram ignoradas, e as leituras de um outro dosímetro trazido às
4:30 h da manhã foram rejeitadas sob o pretexto que o dosímetro devia estar defeituoso. Akimov
permaneceu com seu grupo no edifício do reator até a manhã, tentando bombear água para o
reator. Nenhum dos membros da equipe usava qualquer equipamento protetor. A maioria deles,
incluindo Akimov, morreu devido à exposição à radiação nas 3 semanas que seguiram ao
acidente. Logo após o acidente, os bombeiros chegaram para tentar extinguir o incêndio. Não
foram avisados quanto à perigosa radiação presente na fumaça e nos detritos. O incêndio foi
extinto por volta das 5 h da manhã, mas muitos bombeiros receberam doses elevados de radiação.
O comitê do governo, criado para investigar o acidente, chegou a Chernobyl na noite de 26 de
abril. Nessa hora, duas pessoas estavam mortas e cinqüenta e duas hospitalizadas. Durante a noite
entre os dias 26 e 27 de abril, mais de 24 horas após a explosão, o comitê, frente às evidências de
níveis extremamente elevados da radiação e do número dos casos da exposição a radiação, foi
obrigado a reconhecer a destruição do reator, e a requisitar a evacuação da cidade próxima de
Pripyat. A fim limitar a escala do desastre, o governo soviético enviou equipes de limpeza para
tentar descontaminar a área. Membros do exército e outros trabalhadores foram enviados como
membros das equipes de limpeza; a maioria não foi avisada sobre o perigo que corria.
Equipamentos protetores eficazes não estavam disponíveis. Os detritos radioativos mais
perigosos a serem tratados eram as partes que restavam do reator; o local de instalação do reator
foi coberto com sacos de areia jogados por helicópteros (cerca 5.000 toneladas durante a semana
que se seguiu ao acidente). Um grande sarcófago de aço foi erigido para selar o reator e sua
radiação. Resultados imediatos: 203 pessoas foram imediatamente hospitalizadas após o acidente,
31 morreram (28 delas morreram por exposição aguda a radiação). A maioria das vítimas era
composta por bombeiros e trabalhadores da equipe de salvamento que tentaram controlar o
acidente, e que não estavam inteiramente cientes dos perigos da exposição à radiação (contida na
fumaça); 135.000 pessoas foram evacuadas da área, incluindo 50.000 da cidade próxima de
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Pripyat, Ucrânia. As autoridades da saúde estimaram que nos 70 anos seguintes ao acidente
haveria um aumento de 2% nas taxas de câncer na população que foi exposta aos 5 ou 12 EBq
(dependendo da fonte) de contaminação radioativa liberada pelo reator. Em janeiro de 1993, a
Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA emitiu uma revisão da análise do acidente de
Chernobyl, atribuindo a causa principal do problema ao projeto do reator e não a erros de
operação. A análise de 1986 da AIEA citava as ações dos operadores como a causa principal do
acidente. Os cientistas soviéticos relataram que o reator da unidade 4 de Chernobyl continha,
aproximadamente, 190 toneladas de material combustível (dióxido de urânio) e produtos de
fissão. Estimativas da quantidade deste material que escapou oscilam entre 13 e 30 por cento. A
contaminação causada pelo acidente de Chernobyl não foi espalhada uniformemente através da
área circunvizinha, mas foi dispersada irregularmente dependendo das condições de tempo.
Relatórios de cientistas soviéticos e ocidentais indicam que a Bielorússia recebeu
aproximadamente 60 por cento da contaminação que ocorreu na área da antiga União Soviética.
Entretanto, uma grande área da Federação Russa, ao sul de Bryansk, também foi contaminada,
assim como partes do noroeste da Ucrânia. Chernobyl foi um desastre mantido inicialmente
secreto. A primeira notícia de que um grande acidente nuclear tinha ocorrido não veio de fontes
soviéticas, mas da Suécia, em 27 de abril, quando trabalhadores de Forsmark, uma usina nuclear
de energia elétrica (a aproximadamente 1.100 km do local de Chernobyl) encontraram partículas
radioativas em suas roupas. Foram as buscas suecas pela fonte da contaminação radioativa que,
após concluir que não havia nenhum vazamento de radiação na planta sueca, conduziram à
primeira sugestão de um sério acidente nuclear na União Soviética ocidental. Chernobyl após o
acidente: os problemas na usina de Chernobyl não terminaram com o acidente no reator no 4. O
governo ucraniano permitiu que os três reatores restantes continuassem a operar em função da
falta da energia que o país experimentava na época. Um incêndio ocorreu no reator no 2 em 1991;
subseqüentemente, as autoridades declararam o reator definitivamente danificado e desativaram-
no. O reator no 1 foi descomissionado em novembro de 1996 como parte de um acordo entre o
governo ucraniano e organizações internacionais, incluindo a AIEA, para encerrar as operações
da usina. Em novembro de 2000, o presidente ucraniano, Leonid Kuchma, desligou pessoalmente
o reator no 3 em uma cerimônia oficial, desativando a usina. Permanece, entretanto, a necessidade
de reparos no sarcófago construído para isolar o reator no 4 que, em função de sua construção
apressada, que em várias etapas foi conduzida remotamente, empregando-se robôs industriais,
está se deteriorando rapidamente. Na hipótese do desmoronamento desta estrutura, outra nuvem
de poeira radioativa poderia ser liberada na região. Foram discutidas diversas alternativas para
construção de uma contenção mais permanente, mas todos os projetos examinados foram
considerados caros e de implementação demasiadamente perigosa para serem tentados.

Em 3 de outubro de 1986, a 480 milhas (770 quilômetros) ao leste das
Bermudas, um submarino soviético da classe Yankee-I sofreu uma explosão em um de seus tubos
de lançamento de mísseis nucleares e pelo menos três membros da tripulação morreram. Trinta e
quatro mísseis nucleares e dois reatores nucleares estavam a bordo. O líder soviético Mikhail
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Gorbachev comunicou confidencialmente a notícia do acidente ao presidente dos EUA Ronald
Reagan, antes de reconhecer o acidente publicamente, no dia 4 de outubro. Dois dias mais tarde,
em 6 de outubro, o submarino naufragou no Oceano Atlântico quando era rebocado, numa área
em que a profundidade é de 18.000 pés (5,5 quilômetros).

Em 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Brasil, a fonte de radiação de
uma máquina de terapia por radiação foi roubada de um hospital abandonado e
subseqüentemente manipulada por diversas pessoas que foram seriamente contaminadas por
radiação, resultando em quatro mortes e na contaminação de cerca de 400 pessoas. O acidente é
considerado um dos piores acidentes nucleares ocorridos em função de tratamento impróprio de
lixo radioativo. O objeto manipulado consistia de uma pequena haste altamente radioativa de
cloreto de césio (um sal do césio; criado empregando um isótopo radioativo de césio) encerrado
em um invólucro protetor blindado feito de aço e chumbo, com uma janela de irídio. Era
empregado como fonte de radiação de uma máquina de terapia por radiação, quando o hospital
ainda estava em operação. Quando o edifício do hospital foi abandonado, em 1984, a fonte foi
deixada para trás. Nos anos seguintes, muitos catadores de sucata entraram no edifício para
procurar artigos úteis ou interessantes para revenda. Em 1987, duas pessoas encontraram a fonte
da radiação e a examinaram. Tentaram abrir a embalagem, mas foram incapazes. Entretanto,
conseguiram quebrar a janela de irídio, o que permitiu que vissem a haste de césio emitir uma luz
azul profunda. A luz era causada pela fluorescência dos íons do cloreto, estimulada pelos fortes
raios gama emitidos pelo césio. Levaram então o objeto e o venderam a um proprietário de um
ferro-velho que pretendia fazer um anel para sua esposa com o estranho e bonito material azul.
Os raios gama invisíveis irradiaram severamente as duas pessoas que encontraram o objeto
inicialmente – um, mais tarde, teve um braço amputado em função disso. A venda da fonte ao
proprietário do ferro-velho possibilitou que outras pessoas fossem contaminadas, a saber:

• Trabalhadores do ferro-velho abriram a marteladas o invólucro de chumbo e aço. Dois deles
morreram mais tarde por envenenamento de radiação.

• Um irmão do negociante de sucata raspou a haste, espalhando parte do pó resultante no
assoalho de sua casa. Sua filha de seis anos de idade, Leide das Neves Ferreira, comeu mais
tarde neste assoalho, absorvendo parte do material radioativo.  Morreu um mês mais tarde, e
foi enterrada em um caixão de chumbo.

• Diversas pessoas visitaram a casa do irmão do negociante de sucata, entraram em contato
com o pó e espalharam-no na vizinhança e em outras cidades próximas.

• Outro irmão do proprietário do ferro-velho usou o pó para pintar uma cruz azul em sua pele.
Ele também contaminou diversos animais em sua fazenda, marcando-os com o pó. Os
animais morreram mais tarde.

A esposa do proprietário do ferro-velho, Maria Gabriela Ferreira, foi a
primeira a observar que muitas pessoas próximas a ela haviam ficado muito doentes ao mesmo
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tempo. Suspeitou primeiramente de um suco que haviam tomado, mas uma análise da bebida não
mostrou nada suspeito. Em 28 de setembro (15 dias depois que a fonte foi encontrada), Maria
suspeitou finalmente que a haste azul poderia ser a causa do problema. Levou a haste a um
hospital, e o médico suspeitou corretamente que se tratava de material radioativo. Dois físicos
locais confirmaram sua radioatividade, usando contadores do cintilação. Ela morreu um mês mais
tarde por envenenamento de radiação, embora tenha possivelmente salvado as vidas de muitas
outras pessoas dando um correto destino ao perigoso objeto de aparência inocente. Mais tarde,
aproximadamente, 100.000 pessoas foram examinados para verificação de contaminação
radioativa; 244 pessoas foram diagnosticadas como possuidoras de níveis significativos de
material radioativo em seu corpo. Não há registros de quantas pessoas foram expostas
diretamente à radiação. Das pessoas contaminadas, 4 morreram e 10 necessitaram de cuidados
intensivos contra envenenamento por radiação. Em resumo, a causa principal deste acidente foi
claramente a negligência da gerência do hospital que deixou, no antigo prédio do hospital,
esquecido um artigo tão perigoso. O acidente demonstrou claramente a importância da
manutenção de um inventário e de permanente monitoração de todas as fontes fortes de radiação
pelas autoridades públicas. Isto é requerido por lei no Canadá, nos EUA, e em muitos outros
países. Recentemente, a propagação da contaminação neste caso foi usada também para estimar o
efeito de uma arma radiológica.

Em 1988, o Conselho Nacional de Pesquisa, dos EUA, emitiu um
relatório que listava 30 "acidentes significativos não relatados" na usina nuclear de Savannah
River, na Geórgia, EUA, nos 30 anos precedentes. Resultando em contaminação de águas
subterrâneas.

Em 6 de junho de 1988, a empresa Radiation Sterilizers, localizada em
Decatur, Geórgia, EUA, relatou um vazamento de césio-137 na sua instalação. 70.000 embalagens
de suprimentos médicos e caixas de leite foram recolhidas. Dez empregados foram expostos, e
três "tão expostos que contaminaram outras áreas" incluindo suas casas e carros.

Em outubro de 1988, na fábrica de armas nucleares de Rocky Flats, no
Colorado, dois empregados e um inspetor do Departamento de Energia americano inalaram
partículas radioativas, levando ao fechamento da fábrica. Diversas violações de segurança foram
citadas, incluindo monitores descalibrados, equipamento inadequado contra incêndio, e
contaminação do lençol freático com radioatividade.

Em 7 de abril de 1989, o submarino soviético de ataque Komsomolets
incendiou-se a aproximadamente 300 milhas (480 quilômetros) da costa de Noruega. 27 membros
da tripulação escaparam, mas outros 42 não sobreviveram ao naufrágio da embarcação. Dois
torpedos nucleares armados estavam a bordo, juntamente com o reator nuclear da embarcação.

Em janeiro de 1989, uma falha geológica foi descoberta sob a usina
nuclear de Savannah River, na Geórgia, EUA, estendendo-se até um aqüífero subterrâneo que
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fornecia água potável a grande parte do sudeste dos EUA. Tartarugas encontradas próximas às
instalações possuíam 1.000 vezes mais estrôncio radioativo do que o normal.  

Em 24 de novembro de 1989, ocorreu um acidente num reator em
Greifswald, na República Democrática da Alemanha.

Em 23 de janeiro de 1990, 12.000 litros de água pesada foram
derramados acidentalmente no prédio de contenção do reator Bruce-A, em Ontário, Canadá, em
virtude de uma falha de software que liberou as travas de uma máquina de reabastecimento.

Em 27 de setembro de 1991, ao testar um míssil no Mar de Barents, a
noroeste da Rússia, a tripulação de um submarino soviético da classe Typhoon descobriu um
defeito e emergiu. O míssil incendiou-se ao entrar em contato com o ar e saiu do tubo de
lançamento como uma bola de fogo. O navio foi obrigado a mergulhar para apagar o incêndio
que se seguiu.

Em 11 de fevereiro de 1992, um submarino de ataque K-239 (Barracuda),
da classe Sierra, pertencente à Comunidade dos Estados Independentes, colidiu com o submarino
americano USS Baton Rouge (SSN-689) sem danos aparentes, no Mar de Barents, a noroeste da
Rússia. Embora autoridades russas tenham se queixado que o Baton Rouge estava em águas
territoriais da Comunidade dos Estados Independentes, oficiais navais americanos sustentam que
o navio estava em águas internacionais no instante do incidente.

Em 24 de novembro de 1992, a usina de reprocessamento de
combustível nuclear em Gore, Oklahoma, EUA, foi fechada após repetidas violações de normas
ambientais e de segurança. Os registros de seus 22 anos de operação incluem um acidente em
1986 que resultou na morte de um trabalhador, em ferimentos em dúzias de outros trabalhadores
e na contaminação do rio Arkansas e do lençol freático da região. A produção da usina havia sido
interrompida na semana precedente ao fechamento, pela Comissão Nuclear Americana, em
função de um acidente que liberara gases tóxicos, fazendo com que 34 pessoas da região
procurassem atendimento médico. A usina havia sido paralisada também em 1991, quando a água
de um poço de uma construção próxima apresentou concentrações elevadas de urânio. O
governo acusou Carol Couch, gerente ambiental da usina, de obstruir a investigação e falsificar
documentos.

Em 15 de fevereiro de 1993, 18.000 litros de água pesada são derramados
na usina nuclear de energia elétrica de Darlington, Canadá.

Em 20 de março de 1993, o submarino americano USS Grayling (SSN-
646) colidiu com o submarino russo, da classe Delta III, Novomoskovsk, no delta do mar de
Barents, a 105 milhas náuticas (120 milhas ou 195 quilômetros) ao norte da península do Kola, no
noroeste da Rússia.
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Em 1995, a Agência de Proteção Ambiental americana realizou um
esforço maciço de limpeza em Commerce Township, Michigan, EUA, depois que se descobriu
que um reator rápido, que David Hahn havia tentado construir em casa, deixava vazar
quantidades perigosas de radiação, em níveis que excediam mais de 1.000 vezes a radiação
normalmente existente no ambiente.

Em 1997, soldados da Georgia, Comunidade dos Estados
Independentes, sofreram envenenamento e queimaduras por radiação. Haviam encontrado
acidentalmente fontes de radiação de treinamento, sem qualquer embalagem de armazenagem,
abandonadas no campo, após o colapso da União Soviética. Uma delas era uma pelota de césio-
137 que, a 1 metro de distância, emitia aproximadamente 130.000 vezes mais radiação do que a
normalmente existente no ambiente, e que foi colocada no bolso de uma jaqueta compartilhada
por vários dos soldados contaminados.

Em 1998, a empresa Recycler Acerinox, em Cádiz, Espanha, derreteu
inadvertidamente metal de sucata que continha fontes radioativas; a nuvem radioativa produzida
vagou até a Suíça antes de ser detectada.

Em julho de 1999, um incêndio iniciou-se durante um procedimento de
coleta de lixo no Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, Berkeley, Califórnia, EUA,
quando um técnico não avaliou bem os materiais a serem coletados, permitindo que um volume
de urânio fosse colocado no saco de lixo. O urânio entrou espontaneamente em combustão,
inflamando outros materiais no saco de lixo.

Em 8 de agosto de 1999, o jornal The Washington Post relatou que milhares
de trabalhadores da Usina de Separação de Isótopos por Difusão Gasosa de Paducah, Kentucky,
EUA, foram expostos inadvertidamente a plutônio e a outros metais altamente radioativos por
um período de 23 anos. Havia sido dito aos trabalhadores que eles trabalhavam com urânio e não
com plutônio, muito mais tóxico. Eles também haviam inalado poeira radioativa, durante uma
experiência do governo de reciclagem de combustível usado de reatores nucleares.

Em 30 de setembro de 1999, ocorreu o pior acidente nuclear do Japão,
em uma usina de reprocessamento de urânio em Tokai-mura, prefeitura de Ibaraki, a nordeste de
Tokyo, Japão. Trabalhadores colocaram, em um tanque de precipitação, uma solução de nitrato
de urânio que continha aproximadamente 16,6 quilogramas do urânio, montante que excedia à
massa crítica, dando início a uma reação em cadeia. O procedimento havia sido aprovado pela
gerência da usina, mas não havia sido submetido à aprovação da Comissão de Energia Nuclear
japonesa; adicionalmente, o nível de enriquecimento do combustível requeria um método de
tratamento que não era empregado na usina havia muitos anos, e a maioria dos empregados que
tinham trabalhado com este método havia sido dispensada. O tanque não havia sido  projetado
para dissolver este tipo de solução e não fora configurado para impedir uma eventual reação em
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cadeia. O acidente expôs trabalhadores e pessoas residentes na área circunvizinha a níveis
extremamente elevados da radiação.

Em 15 de fevereiro de 2000, o reator no 2 da usina nuclear de energia
elétrica de Indian Point, em Buchanan, New York, EUA, deixou vazar pequena quantidade de
vapor radioativo quando um tubo do gerador do vapor furou. Não foi detectada radioatividade
fora do prédio de contenção. Subseqüentemente, a empresa substituiu todos os 4 geradores do
vapor da usina.

Em 12 de agosto de 2000, o submarino russo Kursk afundou no mar de
Barents após um acidente com um torpedo, matando seus 118 tripulantes. A Rússia
posteriormente recuperou o reator nuclear do submarino e informou que o submarino não
carregava armas nucleares.

Em 9 de agosto de 2004, um acidente na usina nuclear de energia elétrica
de Mihama, na prefeitura de Fukui, 320 quilômetros a noroeste de Tokyo, Japão, causou cinco
mortes e ferimentos em sete trabalhadores. A causa do acidente foi um escape de vapor não-
radioativo no edifício do reator no 3 da usina. Os responsáveis pela usina reconheceram um
defeito nos procedimentos do controle de suas instalações. A tubulação danificada não atendia às
normas da segurança. As autoridades locais anunciaram que nenhum vazamento de material
radioativo havia ocorrido.

Estes seriam os principais acidentes ocorridos, de que se tem notícia até
o momento, envolvendo material radioativo.

A fim de permitir uma rápida comunicação de informações coerentes
relativas aos danos e perigos associados à ocorrência de acidentes nucleares, por autoridades de
diferentes países, a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA criou a escala INES (sigla
em inglês para escala internacional de eventos nucleares). Há 7 níveis na escala de INES, os níveis
5 a 7 são relacionados a danos severos em núcleos de reatores e nas barreiras existentes nas
instalações nucleares contra a propagação de radiação:  

• Nível 7: atribuído a acidentes que espalhem radiação em grandes áreas, com efeitos na saúde
de populações e no meio ambiente. Exemplo: Chernobyl, na antiga URSS (1986);  

• Nível 6: atribuído a acidentes em que ocorram liberações significativas de radiação fora das
instalações nucleares, requerem o planejamento e a execução de contramedidas. Exemplo:
Kishtim, na antiga URSS (1957); 

• Nível 5: atribuído a acidentes em que ocorram liberações limitadas de radiação fora das
instalações nucleares, requerem o planejamento e a execução parcial de contramedidas.
Exemplos: Windscale, no Reino Unido (1957) e Three Mile Island, nos EUA (1979); 
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• Nível 4: atribuído a acidentes em que ocorram danos significativos em núcleos de reatores ou
em barreiras contra radiação e/ou a casos de exposição de um trabalhador (ou mais) a
radiação fatal, mas o impacto externo às instalações nucleares é pequeno, resultando em
exposição do público a níveis de radiação dentro dos limites permitidos. Exemplos:
Windscale, na Inglaterra (1973), Saint-Laurent, na França (1980), e Buenos Aires, na
Argentina (1983);

• Nível 3: atribuído a acidentes caracterizados pelo pequeno impacto externo, embora
relacionado à propagação severa de radiação no local e/ou contaminação/efeitos agudos na
saúde de um trabalhador (ou mais). É "um quase acidente", quando são empregadas todas as
barreira de segurança.  Exemplo: Vandellos (Spain) – 1989;

• Nível 2: atribuído a acidentes sem nenhum impacto externo, relacionado à propagação
significativa de radiação na instalação, contaminação/sobre-exposição de um trabalhador;

• Nível 1: é uma anomalia em relação ao regime de operação autorizado para a instalação
nuclear;

• Nível 0: é um evento sem significado para a segurança da instalação nuclear e seus
trabalhadores.

Há também eventos de nenhuma relevância para a segurança da
instalação nuclear que são caracterizados como "fora de escala".

Não obstante a extensa lista de acidentes com material radioativo
anteriormente apresentada é importante ressaltar que a grande maioria das ocorrências está
associada a testes e experiências realizadas nos primeiros anos do desenvolvimento da tecnologia
nuclear ou a armamentos nucleares que foram envolvidos em acidentes ocorridos com seus
transportadores (aviões, navios, submarinos e mísseis). 

Deve-se ressaltar que não obstante os diversos acidentes ocorridos com
aviões, submarinos ou mísseis que transportavam armamentos nucleares, não há notícias ou
evidências de que qualquer armamento nuclear tenha sido acidentalmente detonado. Tal fato
depõe favoravelmente às rígidas normas de segurança que sempre cercaram a indústria nuclear e
que tem evoluído a partir do aprendizado imposto pelos acidentes ocorridos e pelo próprio
desenvolvimento da tecnologia nuclear.

Apenas a título de comparação, tendo em vista que no Brasil a energia
elétrica gerada em usinas hidrelétricas é predominante, a Tabela 3, apresentada a seguir, exibe uma
lista de acidentes com grandes barragens hidráulicas ocorridos a partir da segunda metade do
século passado, e o número de fatalidades decorrentes.
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Tabela 3

Falhas de grandes barragens hidráulicas

LOCAL ANO FATALIDADES

Bhakra, Índia 1959 10

Vega de Terra, Espanha 1959 Entre 123 e 150

Frejus, França 1959 421

Orós, Brasil 1960 1.000

Kiev, Ucrânia 1961 145

Vaiont, Itália 1963 Entre 2.600 e 3.000

Koyna, Índia 1967 180

Tenton, USA 1977 911

Morvi, Índia 1979 Mais de 3.000

Destaca-se que a lista acima envolve apenas grandes barragens. Acidentes
com barragens menores são comuns, recebem pouca divulgação na mídia nacional e internacional
e apresentam mínima repercução junto à opinião pública e à justiça. A título de exemplo, vale
lembrar que, no dia 17 de junho de 2004, no Município de Alagoa Nova, na Paraíba, ocorreu o
rompimento da barragem de Camará, provocando uma enxurrada que causou 5 mortes, destruiu
cerca de 200 residências e deixou aproximadamente 3.000 pessoas desabrigadas. 

Se fosse feita uma pequisa em uma população de pessoas bem
informadas, certamente poucos se lembrariam deste acidente, ocorrido em 2004, ao passo que a
maioria se lembraria do acidente ocorrido em 1987, em Goiânia, com a fonte radioativa de césio-
137, que causou 4 mortes e é conhecido mundialmente como um dos mais graves acidentes
ocorridos com material nuclear.

No uso industrial pacífico, a cada dia, novas técnicas nucleares são
desenvolvidas nos diversos campos da atividade humana, possibilitando a execução de tarefas
impossíveis de serem realizadas pelos meios convencionais. Infelizmente, comparativamente aos
acidentes ocorridos, os grandes benefícios da energia nuclear são pouco divulgados.

http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas.asp
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IX – O SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SETOR NUCLEAR

De acordo com a Constituição Federal, a União tem o monopólio da
mineração de elementos radioativos, da produção e do comércio de materiais nucleares, sendo
este monopólio exercido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 

A CNEN é uma autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 e
vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Como órgão superior de planejamento,
orientação, supervisão e fiscalização, estabelece normas e regulamentos em radioproteção e
licencia, fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil. A CNEN desenvolve ainda pesquisas na
utilização de técnicas nucleares em benefício da sociedade.

A missão da CNEN, de "garantir o uso seguro e pacífico da energia
nuclear, desenvolver e disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, visando o bem estar da
população", traduz a preocupação do Brasil com a segurança e o desenvolvimento do setor,
orientando sua atuação pelas expectativas da sociedade, beneficiária dos serviços e produtos.

A área de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEN visa a segurança
dos trabalhadores que lidam com radiações ionizantes, da população em geral e do meio
ambiente. Com esse objetivo, o órgão atua no licenciamento de instalações nucleares e radiativas;
na fiscalização de atividades relacionadas à extração e à manipulação de matérias-primas e
minerais de interesse para a área nuclear; no estabelecimento de normas e regulamentos; na
fiscalização das condições de proteção radiológica de trabalhadores nas instalações nucleares e
radiativas; no atendimento a solicitações de auxílio, denúncias e emergências envolvendo fontes
de radiações ionizantes; no desenvolvimento de estudos e na prestação de serviços em metrologia
das radiações ionizantes. O controle do material nuclear existente no País é de responsabilidade
da CNEN, a fim de garantir seu uso somente para fins pacíficos, sendo que o transporte, o
tratamento e o armazenamento de rejeitos radioativos são regulamentados por normas técnicas e
procedimentos de controle.

A área de Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN investe no emprego da
tecnologia nuclear em medicina, agricultura, indústria e meio ambiente. Além da produção de
radioisótopos e radiofármacos, amplamente utilizados em medicina nuclear, as atividades
abrangem os processos e tecnologias em radiodiagnóstico e radioterapia; fontes industriais de
radiação; tecnologia de reatores; estudos sobre neutrônica, operação e manutenção de reatores;
desenvolvimento de novos materiais; instrumentação e controle; tecnologia de esterilização e
preservação de alimentos por meio da irradiação; ensaios citogenéticos; pesquisas de vacinas por
meio da irradiação de venenos; ensaios mecânicos não destrutivos; reagentes; processos de
caracterização de bacias hidrológicas e de efluentes líquidos e gasosos; e processos para análise
ambiental.
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A área de Apoio Logístico da CNEN, além de assegurar a infra-estrutura
necessária para as atividades de radioproteção, segurança nuclear e pesquisa e desenvolvimento,
atua no treinamento e qualificação dos pesquisadores, tecnologistas, analistas e técnicos da
CNEN e na disseminação de informações técnico-científicas para pesquisadores, profissionais e
estudantes da área nuclear.

Para executar suas atividades, a CNEN possui doze unidades localizadas
em oito estados brasileiros:

• Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, em Belo Horizonte (MG);

• Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, em Abadia de Goiás (GO);

• Centro Regional de Ciências Nucleares das Regiões Norte e Nordeste, no Recife (PE);

• Distrito de Angra dos Reis (RJ);

• Distrito de Caetité (BA);

• Distrito de Fortaleza (CE);

• Distrito do Planalto Central (DF);

• Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD, no Rio de Janeiro (RJ);

• Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, no Rio de Janeiro (RJ)

• Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, em São Paulo (SP);

• Laboratório de Poços de Caldas, em Minas Gerais (MG);

• Sede administrativa da CNEN, no Rio de Janeiro (RJ). 

Em função da especialização e da riqueza de informações
disponibilizadas sobre segurança nuclear no Brasil, é recomendável consultar o relatório
“Segurança Nuclear – Principais Organizações Envolvidas”, produzido em conjunto pela
Eletronuclear, pela CNEN e pela INB, em Maio de 2005, para subsidiar trabalhos da Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e que encontra-se no Anexo I do presente estudo.

X – A LEGISLAÇÃO QUE REGE O SETOR NUCLEAR BRASILEIRO

Consultando a base de dados do Sistema de Informações do Congresso
Nacional – Siscon, de acordo com a posição obtida em 16/05/2005, observa-se que as principais
normas que regem o setor nuclear brasileiro são as que relacionamos a seguir, destacando que as
normas emitidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, que têm caráter
regulamentar, podem ser consultadas diretamente na página do órgão, na Internet, no endereço:
http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas.asp.
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Leis:

• Lei no 1.234, de 14 de novembro de 1950, que confere direitos e vantagens a servidores que
operam com Raios X e substâncias radioativas.

• Lei no 4.118, de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre a política nacional de energia nuclear,
cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e dá outras providências.

• Lei no 5.740, de 1o de dezembro de 1971, que autoriza a Comissão Nacional de Energia
Nuclear - CNEN a constituir a sociedade por ações Companhia Brasileira de Tecnologia
Nuclear - CBTN, e dá outras providências. 

• Lei no 6.189, de 16 de dezembro de 1974,  que altera a Lei no 4.118/62, e a Lei no 5.740/71,
que criaram, respectivamente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e a
Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN, que passa a denominar-se Empresas
Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRAS, e dá outras providências.

• Lei no 6.453, de 17 de outubro de 1977, que dispõe sobre a responsabilidade civil por danos
nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares e dá
outras providências.

• Lei no 7.781, de 27 de junho de 1989, que dá nova redação aos Arts. 2o, 10 e 19 da Lei no

6.189/74, e dá outras providências (altera as competências da CNEN e da Nuclebras).

• Lei no 7.915, de 7 de dezembro de 1989, que dispões sobre a transferência das ações
representativas do capital da Nuclebras Engenharia S/A - NUCLEN, da Nuclebras
Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP e do acervo do Centro de Desenvolvimento de
Tecnologia Nuclear - CDTN, e da outras providências.

• Lei no 10.308, de 20 de novembro de 2001, que dispõe sobre a seleção de locais, a construção,
o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil
e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências.

• Lei no 10.463, de 23 de maio de 2002, que altera a sede e o foro da Indústrias Nucleares do
Brasil S/A - INB.

Decretos:

• Decreto, no 42.155, de 27 de agosto de 1957, que promulga o estatuto Agência Internacional
de Energia Atômica - AIEA, assinado na sede das Nações Unidas, em Nova York, em 29
de outubro de 1956.

• Decreto no 51.621, de 14 de dezembro de 1962, que torna públicas ratificações e adesões por
parte de diversos países ao estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA,
adotado em Nova York, a 26 de outubro de 1956.
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• Decreto no 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, que aprova o regulamento para execução da
Lei no 4.118/62 (que dispõe sobre a política nacional de energia nuclear, cria a Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN e dá outras providências).

• Decreto no 59.251, de 20 de setembro de 1966, que promulga o acordo de cooperação no
campo das utilizações pacíficas da energia atômica com a comunidade européia de energia
atômica.

• Decreto no 59.309, de 23 de setembro de 1966, que promulga o acordo sobre privilégios e
imunidades da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA.

• Decreto no 71.207, de 5 de outubro de 1972, que promulga o acordo de cooperação relativo
aos usos civis da energia atômica entre o Brasil e os Estados Unidos da América e a emenda
ao acordo entre a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, o governo da
República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América para a
aplicação de salvaguardas.

• Decreto no 75.569, de 7 de abril de 1975, que dispõe sobre a estrutura básica da Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, e dá outras providências.

• Decreto no 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, que dispõe sobre a concessão de gratificação
por atividades com Raios X ou substâncias radioativas e outras vantagens, previstas na Lei
no 1.234/50, e dá outras providências.

• Decreto no 1.982, de 28 de dezembro de 1982, que dispõe sobre o exercício de atividades
nucleares incluídas no monopólio da União, o controle do desenvolvimento de pesquisas
no campo da energia nuclear, e dá outras providências.

• Decreto no 90.857, de 24 de janeiro de 1985, que estabelece reserva de minérios nucleares, de
seus concentrados ou de compostos químicos de elementos nucleares, dispõe sobre estoque
de material fértil e físsil especial e dá outras providências.

• Decreto no 96.624, de 31 de agosto de 1988, que altera o Art. 8o do Decreto no 75.569/75, que
dispõe sobre a competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, e dá
outras providências. 

• Decreto no 8, de 15 de janeiro de 1991, que promulga a convenção sobre assistência no caso
de acidente nuclear ou emergência radiológica, aprovada durante a sessão especial da
Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, em Viena, de 24 a
27 de setembro de 1986

• Decreto no 9, de 15 de janeiro de 1991, que promulga a convenção sobre pronta notificação
de acidente nuclear aprovada, durante a sessão especial da Conferência Geral da Agência
Internacional de Energia Atômica - AIEA, em Viena, de 24 a 27 de setembro de 1986
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• Decreto s/ no, de 8 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a transferência da sede da
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN para o Município do Rio de Janeiro.

• Decreto no 1.065, de 24 de fevereiro de 1994, que promulga o acordo entre a República
Federativa do Brasil, a República Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares - ABACC e a Agência Internacional de
Energia Atômica - AIEA para a aplicação de salvaguardas.

• Decreto no 2.413, de 4 de dezembro de 1997, que dispõe sobre as atribuições da Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN nas atividades de industrialização, importação e
exportação de minerais e minérios de Lítio e seus derivados.

• Decreto no 4.338, de 19 de agosto de 2002, que prorroga o prazo fixado no Art. 2o do
Decreto no 2.413/97, que dispõe sobre as atribuições da Comissão Nacional de Energia
Nuclear nas atividades de industrialização, importação e exportação de minerais e minérios
de Lítio e seus derivados.

XI – PROPOSIÇÕES SOBRE ENERGIA NUCLEAR EM TRAMITAÇÃO NA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Consultando a base de dados do Sistema de Informações Legislativas –
Sisleg, de acordo com a posição obtida em 16/05/2005, observa-se que tramitam na Câmara dos
Deputados 68 proposições ativas relativas a energia nuclear ou atômica, ou referentes a atividades
envolvendo elementos radioativos, a saber:

Proposição: MPV-247/2005

Autor: Poder Executivo.

Ementa: Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos Transportes, da Cultura, do Meio Ambiente e da
Defesa, no valor global de R$ 586.011.700,00, para os fins que especifica. 

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao Plenário. 

Proposição: REQ-187/2005 – CSSF

Órgão: Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF

Situação: Pronta para Pauta

Autor: Eduardo Paes - PSDB/RJ.

Ementa: Requer convite ao Sr. Odair Dias Gonçalves, Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN - para Reunião de Audiência Pública, a fim de
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prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre a possível criação da Companhia Brasileira de
Radioisótopos em 2004, em especial, sobre seus efeitos nos tratamentos de saúde no Brasil.

Proposição: REQ-100/2005 CMADS

Órgão: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado -
CMADS 

Situação: Aguardando Providências Internas

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita que sejam convidados para reunião com esta comissão
para discutir a estrutura de segurança e fiscalização na área nuclear o Professor José Goldemberg,
e representantes das seguintes ONGs: Gambá, Sapê e Greenpeace.

Proposição: REQ-90/2005 CMADS

Órgão: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado -
CMADS

Situação: Aguardando Providências Internas

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita a aprovação pela Comissão do roteiro de atividades do
Grupo de Trabalho criado para discutir a estrutura de segurança e fiscalização na área nuclear.

Proposição: REQ-43/2005 CDHM

Órgão: Comissão de Direitos Humanos e Minorias - CDHM 

Situação: Aguardando Deliberação

Autor: Luiz Alberto - PT/BA e outros.

Ementa: Requerem a realização de audiência pública, em conjunto com
a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para discutir a situação das
vítimas do acidente radiológico com o césio 137, ocorrido em goiânia, em 1987, com a presença
dos representantes da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; do
Ministério da Saúde; do Ministério do Meio Ambiente; do Ministério Público Federal; da
Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás; do Conselho Regional de Psicologia de Goiás -
Tocantins; da Associação das Vítimas do Césio 137 e da Comissão Nacional de Energia Nuclear -
CNEN
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Proposição: RIC-2748/2005

Órgão: Diversos

Situação: Regime de Urgência

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita informações ao Exmo. Sr. Humberto Costa, Ministro
da Saúde, sobre ações desenvolvidas com relação ao acidente com o Césio 137. Explicação:
Ministro Humberto Costa.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. Severino Cavalcanti, "Ad
Referendum" da Mesa, do relatório do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-2746/2005

Órgão: Diversos

Situação: Regime de Urgência

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita informações ao Exmo. Sr. Eduardo Campos, Ministro
da Ciência e Tecnologia, sobre ações desenvolvidas pela CNEN com relação ao Césio 137.
Explicação: Ministro Eduardo Campos.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. Severino Cavalcanti, "Ad
Referendum" da Mesa, do relatório do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-2745/2005

Órgão: Diversos

Situação: Regime de Urgência

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita informações ao Exmo. Sr. Eduardo Campos, Ministro
da Ciência e Tecnologia, sobre pesquisas realizadas nas universidades e centros das Forças
Armadas utilizando fontes nucleares / radiativas. Explicação: Ministro Eduardo campos.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. Severino Cavalcanti, "Ad
Referendum" da Mesa, do relatório do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encaminhamento. 
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Proposição: RIC-2744/2005

Órgão: Diversos

Situação: Regime de Urgência

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita informações ao Exmo. Sr. José Alencar, Ministro da
Defesa, sobre atividades desenvolvidas pela Marinha, Exército e Aeronáutica na área nuclear.
Explicação: Ministro José Alencar.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. Severino Cavalcanti, "Ad
Referendum" da Mesa, do relatório do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-2575/2005

Órgão: 1SECM 

Situação: Aguardando Resposta

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita informações ao Exmo. Sr. Eduardo Campos, Ministro
da Ciência e Tecnologia, sobre servidores que atuam na área nuclear. Explicação: Ministro
Eduardo Campos.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. Severino Cavalcanti, "Ad
Referendum" da Mesa, do relatório do Deputado José Thomaz Nonô, pelo encaminhamento. 

Proposição: PDC-1143/2004

Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Pronta para Pauta

Autor: Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP.

Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de que sejam submetidas ao
Congresso Nacional todas as iniciativas relativas a atividades nucleares, especialmente aquelas
relativas à Usina Nuclear de Angra 3, nos termos do inciso XIV, do art. 49 da Constituição
Federal.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia e Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54 RICD) 
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Proposição: PL-4709/2004

Órgão: Diversos

Situação: Regime de Urgência

Autor: Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP.

Ementa: Dispõe sobre a proibição da construção de novas usinas
nucleares até o término da construção do depósito definitivo de rejeitos radioativos.

Explicação: Considerando novas usinas nucleoelétricas os projetos
posteriores a Angra 1, 2 e 3.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia e Constituição e Justiça e
de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição: PL-4100/2004

Órgão: Comissão de Minas e Energia - CME 

Situação: Aguardando Parecer

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Altera a Lei nº 6.453 de 17 de outubro de 1977, que trata de
atividades nucleares.

Explicação: Imputando ao operador da instalação nuclear a
responsabilidade civil pela reparação de dano causado por acidente nuclear durante o transporte
de material nuclear por via marítima, aérea ou fluvial.

Despacho: Às Comissões de Viação e Transportes; Minas e Energia e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição: PL-3043/2004

Autor: Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP.

Ementa: Dispõe sobre a proibição de se construir e operar novas
centrais de fissão nuclear para geração comercial de geração de eletricidade.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia e Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição: PL-2881/2004
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Autor: Poder Executivo.

Ementa: Institui o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro -
SIPRON e revoga o Decreto-Lei nº 1.809, de 7 de outubro de 1980.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia; Trabalho, de
Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD) - Art. 24,
II 

Proposição: REQ-2211/2004 

Autor: Eduardo Gomes - PSDB/TO.

Ementa: Requer alteração do Ato da Presidência, de 17.05.2004, que
institui Comissão Externa destinada a realizar visita às instalações de enriquecimento de urânio do
Programa Nuclear Brasileiro, objeto dos requerimentos REQ-019/2004-CREDN e REQ-
1771/2004

Proposição: REQ-1790/2004

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional -
CREDN.

Ementa: Requer a aprovação de Moção de apoio ao programa nuclear
brasileiro para fins pacíficos e repúdio a quaisquer pressões para inviabilizá-lo.

Proposição: REQ-243/2004 CME

Órgão: Comissão de Minas e Energia - CME

Situação: Aguardando Providências Internas

Autor: Eduardo Sciarra - PFL/PR.

Ementa: Requer audiência pública para ser ouvido o Presidente da
Eletrobrás sobre o desenvolvimento do programa nuclear, em especial, sobre a construção de
Angra 3. 

Proposição: RIC-2353/2004

Órgão: 1SECM

Situação: Aguardando Remessa ao Arquivo
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Autor: Babá - S.PART./PA.

Ementa: Solicita informações à Senhora Ministra Dilma Rousseff, das
Minas e Energia, sobre notícias veiculadas em meio de comunicações europeus sobre intenções
do Governo Brasileiro de construir 4 (quatro) Usinas Nucleares no noroeste da Amazônia.
Explicação: Ministra Dilma Rousseff.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. João Paulo Cunha, "Ad
Referendum" da Mesa, do relatório do Dep. Inocêncio Oliveira, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-2260/2004

Órgão: 1SECM

Situação: Aguardando Remessa ao Arquivo

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita informações ao Exmo. Sr. Eduardo Campos, Ministro
da Ciência e Tecnologia, sobre novas usinas nucleares. Explicação: Ministro Eduardo Campos.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. João Paulo Cunha, "Ad
Referendum" da Mesa, do relatório do Dep. Inocêncio Oliveira, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-2065/2004

Órgão: Diversos 

Situação: Regime de Urgência

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita informações ao Exmo. Sr. Eduardo Campos, Ministro
da Ciência e Tecnologia, sobre a Jazida de Itatiaia, Ceará. Explicação: Esclarecimentos acerca do
interesse da Indústria Nucleares Brasileiras (INB) fazer o aproveitamento da Jazida Itatiaia.
Ministro Eduardo Campos.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. João Paulo Cunha, "ad
referendum" da Mesa, do relatório do Dep. Inocêncio de Oliveria, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-1858/2004

Órgão: Diversos

Situação: Regime de Urgência
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Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita à Exma. Sra. Ministra das Minas e Energia, Dilma
Roussef, informações sobre o "Programa luz para todos". Explicação: Ministra Dilma Rousseff.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. João Paulo Cunha, "ad
referendum" da Mesa, do relatório do Dep. Inocêncio de Oliveria, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-1789/2004

Órgão: Diversos

Situação: Regime de Urgência

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita informações ao Exmo. Sr. Eduardo Campos, Ministro
da Ciência e Tecnologia, sobre fiscalização e segurança na área nuclear. Explicação: Ministro
Eduardo Campos.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. João Paulo Cunha, "ad
referendum" da Mesa, do relatório do Dep. Inocêncio de Oliveria, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-1490/2004

Órgão: 1SECM 

Situação: Aguardando Remessa ao Arquivo

Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda, Antonio Palocci,
informações sobre o cumprimento da Lei nº 9.358, de 1996. Explicação: Esclarecimentos acerca
do repasse pela União à Furnas e Eletrobrás dos valores equivalentes ao custo de excedente na
geração de energia nuclear pela Usina Angra 1 e os gastos de Furnas na construção e operação de
Angra 2 e 3. Ministro Antonio Palocci.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. João Paulo Cunha, "ad
referendum" da Mesa, do relatório do Dep. Inocêncio de Oliveria, pelo encaminhamento. 

Proposição: RIC-1489/2004

Órgão: 1SECM 

Situação: Aguardando Remessa ao Arquivo
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Autor: Edson Duarte - PV/BA.

Ementa: Solicita à Sra. Ministra das Minas e Energia, Dilma Roussef,
informações sobre o cumprimento da Lei nº 9.358, de 1996. Explicação: Esclarecimentos acerca
do repasse pela União à Furnas e Eletrobrás dos valores equivalentes ao custo de excedente na
geração de energia nuclear pela Usina Angra 1 e os gastos de Furnas na construção e operação de
Angra 2 e 3. Ministra Dilma Rousseff.

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. João Paulo Cunha, "ad
referendum" da Mesa, do relatório do Dep. Inocêncio de Oliveria, pelo encaminhamento. 

Proposição: PDC-3002/2003

Órgão: PLENÁRIO

Situação: Pronta para Pauta

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Ementa: Aprova o texto da Convenção Conjunta sobre o
Gerenciamento Seguro de Combustível Nuclear usado e dos Rejeitos Radioativos, celebrada em
Viena, no âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em 5 de setembro de
1997.

Despacho: Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, Minas e Energia e Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (Artigo 54 do RI). 

Proposição: PDC-3000/2003

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional -
CREDN.

Ementa: Aprova o texto do Acordo Regional de Cooperação para a
Promoção da ciência e da Tecnologia Nucleares na América Latina e no Caribe - ARCAL,
celebrado no âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica, assinado em Viena, em 25 de
setembro de 1988.

Despacho: Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e Constituição e Justiça e de Redação (Artigo 54 do RI). 

Proposição: PDC-117/2003

Órgão: MESA 
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Situação: Aguardando Retorno

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Ementa: Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa para o Desenvolvimento das
Utilizações Pacíficas da Energia Nuclear, celebrado em 25 de outubro de 2002, em Paris 

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia,Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) 

Proposição: PDC-39/2003

Órgão: PLENÁRIO 

Situação: Pronta para Pauta

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Ementa: Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile no campo dos Usos Pacíficos
da Energia Nuclear, celebrado em Arica, República do Chile, em 20 de março de 2002. 

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia,Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD) 

Proposição: PL-2751/2003 

Órgão: Comissão de Minas e Energia - CME 

Situação: Aguardando Parecer

Autor: Salvador Zimbaldi - PTB/SP.

Ementa: Estabelece convênios entre o Poder Público Federal (Conselho
Nacional de Energia Nuclear) e Municípios.

Explicação: Visando o cadastramento de fontes de raios ionizantes nos
Municípios.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia; Trabalho, de
Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD) - Art. 24,
II 

Proposição: PL-2374/2003 
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Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Aguardando Parecer 

Autor:  Sandro Mabel - PL/GO. 

Ementa: Dispõe sobre o dever de notificação em caso de necessidade de
ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e dá outras
providências.

Despacho: Às Comissões de da Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II  

Proposição: PL-1950/2003

Órgão: Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público -
CTASP

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-4497/2001) 

Autor: Eduardo Paes - PSDB/RJ.

Ementa: Estabelece os termos e limites em que será exercido o direito
de greve pelos servidores públicos federais.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD) - Art. 24, II  

Proposição: PL-1744/2003

Órgão: Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio - CDEIC 

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-2543/2000 ) 

Autor: Carlos Sampaio - PSDB/SP. 

Ementa: Altera o art. 3º da Lei n.º 9.491, de 9 de setembro de 1997, que
altera procedimentos referentes ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei n.º 8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Explicação: Excluindo as empresas de
saneamento básico do Programa Nacional de Desestatização; autorizando a alienação de ações de
empresas de telecomunicações e energia nuclear.

Proposição: PL-1500/2003
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Órgão: Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática -
CCTCI 

Situação: Pronta para Pauta 

Autor: João Caldas - PL/AL. 

Ementa: Autoriza a criação de um canal de TV e um canal de rádio para
fins de esclarecimento, segurança e prevenção de acidentes em áreas de exploração de energia
nuclear.

Despacho: Deferido Ofício nº 42/04, da CME, revendo o despacho
aposto a este Projeto, para excluir esta Comissão, mantendo-se as demais. Às Comissões de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54
RICD) - Art. 24, II (Novo Despacho) 

Proposição: PL-1294/2003

Órgão: Coordenação de Comissões Permanentes - CCP

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-658/2003 ) 

Autor: Alceu Collares - PDT/RS. 

Ementa: Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos
trabalhadores expostos a radiações ionizantes ou a substâncias radioativas.

Proposição: PL-1248/2003

Órgão: Coordenação de Comissões Permanentes - CCP

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-658/2003 ) 

Autor: Poder Executivo. 

Ementa: Altera o art. 193, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Explicação: Incluindo dentre as
atividades perigosas a exposição à radiação ionizante ou substância radioativa.

Proposição: PL-990/2003

Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Pronta para Pauta 

Autor: Edson Duarte - PV/BA e outros.
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Ementa: Revoga o art. 27 da Lei nº 6.453, de 1977, extinguindo a pena
de reclusão para quem se manifesta contra atividades nucleares.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia e Constituição e Justiça e
de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)  

Proposição: PL-816/2003

Órgão: MESA

Situação: Aguardando Retorno 

Autor: Sandes Júnior - PPB/GO. 

Ementa: Altera a Lei nº 9.425, de 24 de dezembro de 1996, que "dispõe
sobre a concessão de pensão especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, estado
de Goiás". Explicação: Incluindo entre os beneficiários de pensão especial, por contaminação do
Césio 137, em Goiânia, os membros das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros que estavam em pleno exercício de suas atividades.

Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, II  

Proposição: PL-658/2003

Órgão: MESA

Situação: Aguardando Deliberação de Recurso 

Autor: Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP. 

Ementa: Dá nova redação ao art. 193 da CLT para conceder adicional
de periculosidade àqueles que trabalham expostos a radiações ionizantes ou a substâncias
radioativas. Explicação: Alterando o Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço
Público; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,II  

 

Proposição: REQ-91/2003 CME

Órgão: Comissão de Minas e Energia - CME

Situação: Aguardando Providências Internas 

Autor: José Janene - PP/PR. 
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Ementa: Requer a realização de Seminário, em conjunto com as
Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; e Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para debater os aspectos
políticos, econômicos e sociais da utilização de energia nuclear em nosso País.

Proposição: PDC-2316/2002

Órgão: Coordenação de Comissões Permanentes - CCP

Situação: Aguardando Encaminhamento 

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

Ementa: Aprova os textos das emendas aos artigos VI e XIV.A do
Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), aprovadas por Resoluções da
Conferência Geral da AIEA, em 1º de outubro de 1999.

Despacho: Despacho à CME e CCJC (Artigo 54 do RI).  

Proposição: PL-6080/2002 

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-203/1991) 

Autor: Feu Rosa. 

Ementa: Dispõe sobre a coleta, seleção, tratamento e destinação do lixo
urbano. 

Proposição: REQ-72/2002

Órgão: MESA

Situação: Aguardando Despacho 

Autor: Luiz Carlos Hauly. 

Ementa: Requer providências para a adesão da Câmara dos Deputados à
Rede Parlamentar para o Desarmamento Nuclear / Parliamentary Network for Nuclear
Disarmament (PNDD).

Proposição: INC-1696/2001

Órgão: MESA
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Situação: Enviada ao Arquivo 

Autor: José Carlos Coutinho - PFL/RJ. 

Ementa: Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Conselho
Nacional de Política Energética, a adoção de medidas relativas à reativação do programa de
energia nuclear.

Proposição: INC-1673/2001

Órgão: MESA

Situação: Enviada ao Arquivo 

Autor: Antonio Cambraia - PSDB/CE. 

Ementa: Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministro Chefe
da Casa Civil, Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica o aluguel e a
adaptação de submarinos nucleares russos, visando à sua transformação em usinas
nucleoelétricas.

Proposição: PDC-1267/2001

Órgão: MESA

Situação: Aguardando Retorno 

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

Ementa: Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia para Cooperação nos Usos Pacíficos da
Energia Nuclear, celebrado em Seul, em 18 de janeiro de 2001.

Despacho: Despacho à CME e CCJC (Artigo 54 do RI).  

Proposição: PL-5974/2001

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-203/1991 ) 

Autor: Manoel Salviano - PSDB/CE. 

Ementa: Estabelece normas para o gerenciamento de resíduos sólidos
de estabelecimentos de serviços de saúde.
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Proposição: PLP-269/2001

Órgão: Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF

Situação: Aguardando Parecer 

Autor: Chico da Princesa - PSDB/PR. 

Ementa: Institui a aposentadoria especial aos servidores federais,
estaduais, municipais e do Distrito Federal, que executam as técnicas radiológicas prevista no
parágrafo 1º do art. 40 da Constituição Federal.

Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família; Trabalho, de
Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Proposição: INC-1114/2000

Órgão: MESA

Situação: Enviada ao Arquivo 

Autor: Rubens Bueno - PPS/PR. 

Ementa: Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação, a liberação de recursos para aquisição de um Espectrofotômetro de Baixa Absorção
Atômica para o laboratório de solos do CEFET - Centro Federal de Ensino Tecnológico,
Unidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.

Proposição: PL-2012/1999

Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Aguardando Parecer 

Autor: Ronaldo Vasconcellos - PFL/MG. 

Ementa: Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que "dispõe
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica", de forma a proibir o uso de aparelhos eletrônicos
portáteis a bordo de aeronaves". Explicação: Incluindo o telefone celular, agenda eletrônica,
microcomputador (notebook ou laptop) e outros.

Proposição: PL-151/1999

Órgão: Coordenação de Comissões Permanentes - CCP

Situação: Aguardando Encaminhamento 
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Autor: Bonifácio de Andrada - PSDB/MG. 

Ementa: Consolida a legislação mineral e dá outras providências.

Despacho: DESPACHO INICIAL A CCJC (ARTIGOS 212 E 213 DO
RI).  

Proposição: PL-4730/1998

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-203/1991 ) 

Autor: Padre Roque - PT/PR. 

Ementa: Dispõe sobre o gerenciamento de ciclo integral de resíduos
sólidos e dá outras providências.

Proposição: PL-3495/1997

Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-2563/1996 ) 

Autor: Silas Brasileiro - PMDB/MG. 

Ementa: Altera a redação do art. 21 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, dispondo sobre o transporte de materiais perigosos
em aeronaves civis. Explicação: Proibindo o transporte de qualquer objeto ou substância
considerada perigosa para a segurança pública da aeronave ou de seus tripulantes. 

Proposição: PL-3297/1997

Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-2563/1996 ) 

Autor: Luiz Moreira - PFL/BA. 

Ementa: Altera dispositivos da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. Explicação: Estabelecendo a proibição de
uso de aparelhagem eletrônica, fotográfica, cinematográfica ou nuclear a bordo de aeronave,
incluindo o telefone celular e computador, e não mais impedindo o simples porte de tais
equipamentos; corrigindo a conceituação de heliporto para heliponto; obrigando a autoridade
portuária destinar pelo menos cinquenta por cento da área reservada a estacionamento de veículos
nos aeroportos, para uso gratuito dos usuários; suprimindo o dispositivo que pune as empresas
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que concedem desconto, prêmio ou bonificação em vantagens aos adquirentes de bilhetes de
passagens ou frete aéreo.

Proposição: PL-2563/1996

Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Aguardando Parecer 

Autor: Sandra Starling - PT/MG. 

Ementa: Acrescenta parágrafos ao art. 21 da Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, revogando o seu atual parágrafo único.
Explicação: Proibindo o porte de aparelhos fotográficos, cinematográficos, eletrônicos ou
nucleares, incluindo telefone celular, a bordo de aeronave.

Despacho: DESPACHO INICIAL À CVT E CCJC (ARTIGO 54 DO
RI).  

Proposição: PL-1610/1996

Órgão: Diversos

Situação: Regime de Urgência 

Autor: Senado Federal - Romero Jucá - PFL/RR. 

Ementa: Dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos
minerais em terras indígenas, de que tratam os artigos 176, parágrafo 1º, e 231, parágrafo 3º, da
Constituição Federal. Explicação: Regulamentando a nova Constituição Federal.

Despacho: À Comissão de o Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 1610, de 1996, do Senado Federal, que "dispõe sobre a exploração e o
aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas, de que tratam os arts. 176, parágrafo
primeiro, e 231, parágrafo terceiro, da Constituição Federal". (Novo Despacho)  

Proposição: RIC-424/1995

Órgão: MESA

Situação: Aguardando Resposta 

Autor: Fernando Gabeira - PV/RJ. 
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Ementa: Solicita informações à Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República sobre o vazamento de iodo radioativo ocorrido no instituto de pesquisas
energéticas e nucleares. Explicação: Ministro Ronaldo Sardemberg).

Proposição: PL-3333/1992

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-203/1991 ) 

Autor: Fábio Feldmann - PSDB/SP. 

Ementa: Institui a Política Nacional de Resíduos e dá outras
providências. Explicação: Objetivando a manipulação, acondicionamento, o armazenamento , a
coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final do resíduo domiciliar; resíduo público;
resíduo industrial; resíduo de unidades de serviço de saúde – incluindo anatomia patológica e
hemodiálise; resíduo de embalagem de pesticida; e resíduo de fontes especiais tais como os
provenientes de portos, aeroportos e postos de fronteira; o resíduo radioativo ou lixo atõmico, e
o resíduo perigoso). 

Proposição: PL-2501/1992

Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Aguardando Parecer 

Autor: Poder Executivo. 

Ementa: Dispõe sobre a Política Nacional de Energia Nuclear.

Despacho: Despacho à CME, CCTCI, CREDN e CCJC (Artigo 54 do
RI) - Artigo 24, II. (Novo despacho).  

Proposição: PL-1300/1991

Órgão: PLENÁRIO

Situação: Enviada ao Arquivo 

Autor: ANTONIO CARLOS MENDES THAME - PSDB/SP. 

Ementa: Dispõe sobre a escolha de locais para depósito intermediário
seletivo de rejeitos radioativos e dá outras providências Explicação: Devendo a CNEN apontar
três (03) locais para localização de depósito final de lixo atõmico). 
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Despacho: DESPACHO A CDCMAM, CCTCI E CCJC (ARTIGO 54
DO RI). REDISTRIBUIDO RESOLUÇÃO 10/91.

Proposição: PL-1154/1991

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-1137/1991 

Autor: MAGALHAES TEIXEIRA - PSDB/SP.

Ementa: PROIBE A IMPORTAÇÃO DO LIXO NUCLEAR.

Proposição: PL-1137/1991 

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-1814/1991)

Autor: LAPROVITA VIEIRA - PMDB/RJ.

Ementa: Dispõe sobre a proibição de importação do lixo atômico

Despacho: DESPACHO INICIAL A CCJC (ADM), CCTCI E
CDCMAM. 

Proposição: PL-966/1991

Órgão: PLENÁRIO 

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-1003/1988)

Autor: WILSON CAMPOS - PMDB/PE.

Ementa: Classifica as atividades perigosas, estabelecendo o percentual de
remuneração adicional para as penosas e insalubres.

Despacho: DESPACHO INICIAL A CTASP, CFT E CCJC (ARTIGO
54 DO RI). (NOVO DESPACHO).

Proposição: PL-887/1991 

Órgão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC

Situação: Aguardando Parecer

Autor: COMISSÃO MISTA.
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Ementa: Cria salvaguardas para a tecnologia no campo nuclear.
(AUTOR: Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Destinada a Apurar o Programa Nuclear
Paralelo)

Despacho: DESPACHO A CCTCI, CDN E CCJC (ARTIGO 54 DO
RI). REDISTRIBUIDO RESOLUÇÃO 10/91. 

Proposição: PL-203/1991 

Situação: Aguardando constituição de Comissão Temporária

Autor: Senado Federal - Francisco Rollemberg - PFL/SE.

Ementa: Dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o
transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde. Explicação: Incluindo os
resíduos sólidos (Lixo Hospitalar).

Despacho: DESPACHO À CSSF, CDUI, CDCMAM, CEIC E CCJC
(ARTIGO 54 DO RI) - CONSTITUA-SE COMISSÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 34, INCISO II, DO RI. (NOVO DESPACHO).

Proposição: PL-6052/1990

Órgão: PLENÁRIO 

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-5941/1990)

Autor: Haroldo Saboia - PDT/MA.

Ementa: Dispõe sobre a adaptação das leis reguladoras da mineração às
disposições da Constituição Federal e dá outras providências Explicação: Regulamentando
dispositivo do Art. 176 da nova Constituição Federal).

Proposição: PL-3227/1989

Órgão: PLENÁRIO 

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-3172/1989)

Autor: VILSON SOUZA - PSDB/SC.

Ementa: Dispõe sobre a adaptação das leis reguladoras da mineração às
disposições da Constituição Federal e dá outras providências Explicação: Dispondo sobre a
autorização e concessão de lavra de minério, a organização de cooperativas de garimpeiros, a
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proteção ao meio ambiente e a compensação financeira a Estados e Municípios pela mineração
do ouro e minerais que possam vir a ser declarados monopólio estatal, regulamentando o
disposto no art. 20, parágrafo primeiro; art. 21, inciso XXV; art. 174, parágrafos terceiro e quarto
e art. 176 da nova Constituição Federal). 

Despacho: ANEXADO AO PL. 3172/89, NOS TERMOS DO
ARTIGO 71 DO REGIMENTO INTERNO.(Despacho Inicial) 

Proposição: PL-3172/1989

Órgão: PLENÁRIO 

Situação: Tramitando em Conjunto (Apensada à PL-5941/1990)

Autor: RAQUEL CANDIDO - PDT/RO.

Ementa: Dispõe sobre a adaptação das leis reguladoras da mineração às
disposições da Constituição Federal e dá outras providências Explicação: Dispondo sobre a
autorização e concessão de lavra de minério, a organização de cooperativas de garimpeiros, a
proteção ao meio ambiente e a compensação financeira a Estados e Muni cípios pela mineração
de ouro e minérios que possam vir a ser declarados monopólio estatal, regulamentando o
disposto no art. 20, parágrafo primeiro; art. 21, inciso XXV; art. 174, parágrafos terceiro e quarto
e art. 176 da nova Constituição Federal). 

Despacho: DESPACHO INICIAL A CCJC, CME E CEIC. 
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