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GROMANN DE ARAUJO GÓES, Alexandre. Programa de Geração Termonuclear:

Seus Riscos e Segurança. CAEPE: 1999.Controlada.

Verifica-se freqüentemente, serem comuns, as associações da utilização da

energia nuclear à fabricação de bombas atômicas e, também, o total desconhecimento da

utilização social deste tipo de energia. Grande parte deste desconhecimento se deve à falta

principalmente de participação da sociedade na implementação de Programas Nucleares, a

insuficiência de informações sistemáticas dirigidas aos meios de comunicação de massa

pelas empresas e órgãos do governo, bem como a não promoção de discussões mais

intensas sobre este tema, nos diferentes foros educacionais. Este é o cenário que configura

nos dias de hoje, apresentando uma área de ciência e tecnologia nuclear, com óbices na

sua grande maioria causados por um desconhecimento tecnológico e por vezes de

natureza filosófica em tomo de conceitos fundamentais, de grande relevância, tais quais, a

segurança e o fISCO.

Este trabalho, trata da geração nuclear, seus riscos e segurança, abordando estes

conceitos fundamentais num dos vários setores da ciência e tecnologia nuclear, que é o

de geração de energia. Ao longo destes anos de trabalhos desenvolvidos no setor

nuclear, foi possível perceber seqüelas no chamado público leigo provocadas por um

longo período de abstinência. Este gerou e gera um desconhecimento e ignorância cada

vez maiores neste nosso mundo globalizado e de um dinamismo extremo. É possível

perceber, uma vontade de participar cada vez maior, tanto da população, associações,

bem como, de organizações não governamentais. Esta participação no processo de

tomada de decisão, em questões relevantes com potencial de impacto sobre a saúde e

meio ambiente, tem encontrado seu caminho. É bem verdade, que um longo caminho

ainda necessita ser percorrido, entretanto o passo inicial, em direção a um entendimento

já está sendo dado, caracterizando-se por um processo transparente e participativo,

legitimando assim o processo democrático que tem-se instaurado no país.



INTRODUÇÃO

Esta introdução, pretende determinar através de breves traços e de forma

simplificada, o cenário que atualmente tem se configurado na área de ciência e

tecnologia nuclear na sociedade, com seus óbices e suas tendências de evolução, suas

discussões filosóficas em tomo de conceitos fundamentais. Estes conceitos são a base

para a construção de diversos modelos mentais, que representam os vários sistemas da

área nuclear e seus diferentes setores de aplicação, desenvolvidos pelas diferentes elites

existentes na sociedade, gerando assim conflitos de difícil gerenciamento, se

considerarmos a nebulosidade normalmente existente na área em questão.

O meu interesse pelo tema Energia Nuclear seus Riscos e Segurança tem

sido e mantém-se despertado, todas as vezes em que sou convidado a ministrar palestras

a estudantes tanto de níveis médio quanto superior, em cooperação com universidades

ou cursos a nível de pós-graduação. Estas palestras tem por objetivo esclarecer o

público, de uma forma didática, sobre o uso e os benefícios da utilização da energia

nuclear, bem como o papel desempenhado pela CNEN na regulamentação e fiscalização

destas atividades dentro do Programa Nuclear Brasileiro.

Cabe ressaltar, que ao longo dos anos em que tive a oportunidade de

desempenhar tal papel, surpreendi-me com o alto grau de desconhecimento sobre o

tema, fato que até certo ponto parece natural, mas contraproducente, principalmente se

considerarmos, que este público tem desempenhado um papel cada vez mais ativo e

participativo dentro da sociedade.

Verifica-se freqüentemente, serem comuns, as associações da utilização da

energia nuclear à fabricação de bombas atômicas e, também, o total desconhecimento da

utilização social deste tipo de energia, principalmente aquelas ligadas à medicina, sem
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falar nas aplicações na área industrial, agricultura, meio ambiente, geração de energia

elétrica, etc.

Grande parte deste desconhecimento se deve à falta principalmente de

participação da sociedade na implementação do Programa Nuclear Brasileiro, a

insuficiência de informações sistemáticas dirigidas aos meios de comunicação de massa

pelas empresas e órgãos do governo, bem como a não promoção de discussões mais

intensas sobre este tema, nos diferentes foros educacionais.

Sabemos, que este é o cenário que configura nos dias de hoje, como descrito

anteriormente nesta introdução, a área de ciência e tecnologia nuclear, com óbices na

sua grande maioria causados por um desconhecimento por vezes tecnológico e por vezes

de natureza filosófica em tomo de conceitos fundamentais e de grande importância

como a segurança e nsco.

Logo, este trabalho que trata da geração termonuclear, seus nscos e

segurança, tem como objetivo abordar estes conceitos que são fundamentais num dos

setores da ciência e tecnologia nuclear que é o de geração de energia.

No primeiro capítulo, serão abordados temas e mecanismos diretamente

relacionados com a conceituação fundamental, tais quais, o meio ambiente e os sistemas

de geração de energia onde serão apresentadas algumas formas de geração de energia e

seus diferentes impactos no ambiente. Trataremos da questão da educação ambiental

que devido as características do mundo atual tem construído um conceito de natureza,

em que esta deixa de ser um todo dinâmico, com aspectos múltiplos e interdependentes,

para tomar-se apenas um conjunto de recursos, ou instrumentos. Diversas propostas

para definição de segurança e risco serão apresentadas, descrevendo ainda as tendências

atuais do chamado gerenciamento de risco e os já existentes processos regulatórios

baseados em risco. Apresentaremos os principais aspectos relacionados com a chamada

cultura de segurança que antes de tudo pode ser considerada uma filosofia, ou seja,

sendo na realidade uma questão principalmente de atitude do que estrutural, devendo

estar presente nos organismos e indivíduos, além de exigir que todas as questões de

segurança devam ser perseguidas e tratadas da forma mais conveniente possível.

Finalmente será apresentada a Escala Internacional de Eventos Nucleares - INES, que
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nada mais é do que um mecanismo de comunicação coerente e claro entre especialistas

das instalações nucleares e o público em geral.

O programa de geração termonuclear é abordado no segundo capítulo, onde

será apresentado um breve histórico, a função da Comissão Nacional de Energia Nuclear

- CNEN como órgão regulatório e a evolução do processo regulatório no Brasil.

No terceiro capítulo será apresentada uma visão conjuntural da engenharia

nuclear, através da avaliação da situação nacional e internacional em termos de

segurança e risco, os óbices relativos a energia nuclear, as políticas, sendo feita além

disso uma proposta de estratégias.

No último capítulo serão apresentados os comentários e conclusões acerca

das possíveis tendências e de procedimentos práticos do processo de integração de

especialistas com a sociedade em tomo da questão de gerenciamento de riscos,

considerando critérios racionais para redução de risco e respectiva distribuição de

recursos, diminuindo o conflito existente entre os partícipes de um processo de tomada

de decisão legítimo e democrático.
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CAPÍTULO 1

CONCEITUAÇÃO FUNDAMENTAL

1-1. O Meio Ambiente e os Sistemas de Geração de Energia

As questões relacionadas com o meio ambiente exercem na atualidade,

grande influência sobre a política do setor energético e estão se transformando em um

fator, de fundamental importância durante a fase de planejamento, desenvolvimento e

implementação de estratégias de suprimento de energia, para as próximas décadas.

Segundo Priddle, a partir do instante em que a demanda global de energia,

particularmente de eletricidade, mostra claramente um crescimento, existe uma

necessidade cada vez maior de se assegurar a escolha apropriada de um sistema de

geração elétrica, particularmente do ponto de vista de minimizar seus impactos sobre a

saúde do ser humano, bem como, sobre o meio ambiente (Priddle, 1998).

Para que se assegure impactos cada vez menores sobre a saúde do ser

humano, bem como, regulamentos ambientais cada vez mais restritivos, pode-se utilizar

mecanismos tais quais os mostrados na Figura 1-1. Ela apresenta o princípio de

funcionamento de uma pirâmide de segurança (Kafka, 1995), empregada para a

determinação de objetivos baseados em conceitos técnicos de segurança e o

acompanhamento do cumprimento dos mesmos.

A utilização de combustível fóssil para geração de energia elétrica é direta e

indiretamente responsável por impactos no meio ambiente, causados pela extração e

transporte de carvão, óleo ou gás. Os rejeitos sólidos provenientes de fósseis,

especialmente instalações de geração elétrica movidas a carvão, requerem

gerenciamento e repositórios adequados para evitar impactos na saúde e meio ambiente.
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Todavia, o grande volume destes rejeitos toma o seu isolamento do ambiente humano

dificil e custoso. A conscientização crescente, por parte da população, com relação ao

meio ambiente, tem tomado normas e regulamentos cada vez mais restritivos,

motivando assim o desenvolvimento de uma tecnologia de combustíveis fósseis menos

poluentes e sistemas de diminuição de poluição sonora mais efetivos.

Contribuições Específicas

EXigências
Detenninlsticas /

. í i

Nívcl2
Sistema

Nível 4
Ambiente

Exigência
~ívcl 3 Específicas

Instalação

....
~ivcl 1 •••

Componente Il,;,"_'-'-.....I:... ...._v

Fig. 1-1: Objetivos de Segurança de uma instalação

As chamadas fontes de energia renováveis também levam a impactos

ambientais, incluindo ruídos, necessidade de requisição de terras, mudanças

irreversíveis na utilização da terra, perturbação do ecossistema e várias emissões

associadas ao processamento da matéria-prima na cadeia energética.

Enquanto pequenos projetos de hidroelétricas têm geralmente impactos

ambientais mínimos, os impactos adversos de grandes barragens e reservatórios, vão

desde o deslocamento de populações ao rompimento de sistemas de suprimento de água

através da redução da biodiversidade. As hidroelétricas também são motivo de

preocupação, devido à probabilidade de acidentes potenciais.
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Por outro lado, a utilização de energia geotérmica afeta o meio ambiente

através da emissão de partículas na atmosfera, como por exemplo, o mercúrio, amônia e

radônio. A geração através de energia eólica é praticamente isenta de emissões, mas a

requisição de terras e o índice de ruído são problemas ambientais significativos.

Os sistemas solares fotovoltáicos, por sua vez, estão do ponto de vista

ambiental, no nível das instalações nucleares com exceção da grande necessidade de

terras. Todavia, a manufatura e armazenamento após o descomissionamento destes

geradores envolve substâncias gasosas, líquidas e sólidas com perigo potencial, que

necessitam da utilização de energia fóssil que leva a emissões na água e ar. Além disso,

necessitam de meios adequados de gerenciamento e armazenamento.

A energia advinda da biomassa pode ser produzida normalmente de

qualquer material orgânico, incluindo resíduos provenientes da agricultura e lixo

urbano. Os diferentes impactos ambientais dependem do tipo de combustível utilizado e

variam da necessidade de terras à emissão de dióxido de carbono através da deterioração

da qualidade do solo, destruição de florestas e à biodegradação do material da instalação

deixado no solo.

A energia nuclear, por outro lado, produz rejeitos radioativos e em diversos

países os maiores questionamentos da população estão relacionados com a segurança.

No entanto, as instalações nucleares atuais garantem e mantêm um alto nível de

segurança. Além disso, sistemas nucleares avançados estão sendo desenvolvidos e

projetados para alcançar os crescentes objetivos de segurança demandados. As soluções

tecnológicas para o gerenciamento e armazenamento de rejeitos radioativos existem e

estão sendo implementados progressivamente em diversos países.

Os volumes de rejeitos radioativos gerados pelas instalações nucleares,

incluindo o ciclo do combustível completo, são relativamente pequenos, cerca de 1000

vezes menores que os produzidos por cadeias de combustível fóssil, sendo desta forma

mais facilmente controláveis e/ou isoláveis da biosfera. É verdade também, que

instalações nucleares de potência e instalações do ciclo do combustível liberam

pequenas quantidades de gases radioativos para a atmosfera. Entretanto, estas

quantidades são muito pequenas e as emissões são limitadas através de regulamentações

a níveis bem inferiores aos prejudiciais à saúde.
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Não é novidade que a quantidade de energia que pode ser produzida por um

elemento combustível é bem mais elevada para o urânio do que para combustíveis

fósseis. Atualmente, as instalações nucleares produzem cerca de 60000 kWh de

eletricidade de cada quilograma de urânio natural minerado. Por comparação um

quilograma de carvão irá produzir 3 kWh e um quilograma de óleo cerca de 4 kWh.

Uma instalação nuclear de 1000 MWe operando com um fator de

capacidade de 75%, produzirá energia elétrica suficiente para satisfazer a cerca de um

milhão de habitantes de um país desenvolvido. Logo, um Reator a Água Leve (LWR)

com tal capacidade necessita de 27 toneladas por ano de urânio com baixo

enriquecimento (equivalente à mineração de 160 toneladas de urânio natural) para a sua

operação.

Uma instalação com características semelhantes movida a carvão irá

necessitar de cerca de 2,6 milhões de toneladas de carvão por ano. Já uma instalação

movida a óleo irá necessitar de cerca de 2 milhões de toneladas de óleo por ano.

Nos parágrafos anteriores foram ressaltadas as diferenças entre os diversos

sistemas de geração de energia quanto a impactos no meio ambiente (poluição sonora,

emissão de partículas para a atmosfera, requisição de terras, etc.), na saúde, geração de

rejeitos, entre outros.

Por outro lado, quando se quer tratar de questões relacionadas com a segurança, ou

seja, com a possibilidade de ocorrência de acidentes fatais por exemplo, alguns critérios

e premissas devem ser adotadas. Esta afirmação pode ser ilustrada com o exemplo

mostrado na Figura 1-2. Nesta figura é apresenta uma perspectiva interessante

desenvolvida pela Imperial Chemical Industries Ltd. onde a ordenada desta figura

representa a taxas de freqüência de acidentes fatais - FAFR (Kletz, 1971), o número

médio de mortes por acidentes em lOxE08 horas para diversas atividades (veja legenda

em Fig. 1-2.). Verifica-se ainda, que uma FAFR unitária corresponde a 01 (uma)

fatalidade em 11,415, ou 87.6 fatalidades por um milhão de anos.

Logo, segundo esta figura, um motorista de carro sofreria em média um

acidente fatal se ele dirigisse continuamente durante 17anos e 4 meses, enquanto que um

operário de uma instalação química, necessitaria de mais de 3000 anos para sofrer o seu

acidente fatal.
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Fig. 1-2: Taxa de Freqüência de Acidentes Fatais em Atividades Diárias

Conclui-se a partir deste exemplo, que quando se compara diversas

atividades, bem como, indústrias sujeitas a regulamentos e procedimentos de segurança

diferentes, as bases e condições de contorno necessárias para a análise, devem ser pré

definidas de forma consistente.

Com base em todas essas informações apresentadas, bem como, na

evolução que os discursos vem tomando através de uma participação mais ativa da

sociedade no processo de tomada de decisão, o discurso inflamado acerca das questões

ambientais prementes, além de um mundo que se mostra a cada dia mais dinâmico, fato

verificado através das características da globalização, e, de uma crescente necessidade

por energia, devido a um lento equilíbrio buscado entre as diversas nações, vários

questionamentos relativos a produção segura de energia ficam por vezes sem uma

resposta adequada.

15



Pode-se perguntar então: Quais são as possíveis mudanças no mundo, em

termos de energia?

Sabemos, que a economia mundial esta cada vez mais globalizada, e que

esta globalização tem sido conduzida por um crescimento em investimentos

internacionais, expansão de mercados financeiros e uma integração política entre o leste

e oeste. No mercado globalizado de energia, possuir recursos, entenda-se recursos como

matéria prima, ainda é uma vantagem nacional. Entretanto, a criação de condições para

a exploração deste recursos a custos baixos, é que é o cerne da questão. A mobilização

em tomo do capital e tecnologia internacionais provenientes dos países consumidores de

energia, pode vir a ser necessário, para que se alcance as metas de exploração,

desenvolvimento e produção.

Outra questão primordial a ser levantada se refere a: Como conviver com

estas mudanças constantes?

Atualmente, a produção relativamente segura (constante) de energia é vista

como estando relacionada com os mercados de energia em geral e fortemente atrelada a

sensibilidade ambiental existente. Um setor energético flexível, tem demonstrado ser a

melhor proposta contra as mudanças e riscos não previsíveis ou até mesmo não

previstos. Por outro lado, a demanda de energia tem crescido com extrema rapidez nos

países Asiáticos, devido a vários fatores, tais quais, o crescimento econômico, a

expansão industrial, alto crescimento populacional e urbanização, verificados nos

últimos tempos.

Numa economia global de energia, necessitamos entender as intenções e

estratégias uns dos outros, ou seja, de todos os partícipes, pois todas as medidas acabam

impactando sobre o mesmo mercado. Por este motivo, a International Energy Agency 

IEA, oferece um programa de auxilio na área de medidas de eficiência energética. Este,

tem como objetivo, assistir aos diferentes governos no planejamento, projeto, operação e

monitoramento das diferentes iniciativas de eficiência energética (Knee, 1998).

Deve-se ressaltar, que existe um potencial considerável para a conservação

de energia e melhoramentos quanto a eficiência, uma contribuição limpa e efetiva do

ponto de vista de custo, para alcançar as necessidades de energéticas.
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Pode-se verificar no mundo atual, que a diversidade, eficiência e

flexibilidade dentro do setor energético, são as condições básicas para a sustentação

segura da energia a longo prazo. Vários países membros da IEA, desejam manter e

aperfeiçoar a opção nuclear para o futuro, dentro dos mais altos padrões e normas de

segurança, sendo este fato sempre sustentado pela não emissão de dióxido de carbono

pelas instalações nucleares.

Quando tratamos dos beneficios ambientais relativos a geração nuclear, em

termos de baixa emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, SOz e NOx, cabe

relembrar, que esses beneficios não são por si só suficientes, apresentando-se apenas

como uma vantagem comercial atualmente limitada. Outro aspecto positivo, é que o

custo de geração é relativamente insensível aos preços dos combustíveis fósseis,

podendo ser considerada uma vantagem real, a partir do momento em que ocorrer uma

elevação destes preços no mercado. Quando se pensa nos aspectos mais imediatistas, a

solução mais viável parece ser o enquadramento do planejamento de paradas para

manutenção e recarregamento de instalações nucleares, aos tempos de menor demanda

por energia, podendo se manter desta forma os custos operacionais e de produção a

níveis baixos. Desta forma, a principal barreira a ser transposta pelas instalações

nucleares, quando tratamos explicitamente do aspecto geração elétrica, esta

principalmente relacionado com uma queda no custo de geração. Como uma instalação

nuclear, pode competir num mercado tão dinâmico? Uma possível resposta a este

questionamento certamente esta ligado à segurança, o que parece por outro lado, fazer

algum sentido comercial, se partirmos da premissa que uma instalação segura,

normalmente representa uma instalação "bem operada" (otimizada).

Apesar de tudo isso, sempre haverá uma necessidade contínua de redução de

custos, pois o sistema de geração com custos mais reduzidos, sempre terá seu lugar

garantido no mercado. Logo, a flexibilidade na operação destas instalações, é um fator

cada vez mais fundamental, quando observamos o dinamismo existente no mercado.

A geração nuclear, tem conseguido justificar e manter um lugar de destaque

em diversos países do mundo, através da implementação de melhorias na performance e

redução nos custos de produção, como por exemplo, nos EUA, França e Inglaterra. Para

que esta posição seja mantida, num mercado que se mostra cada vez mais competitivo, é
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essencial que se continue buscando uma flexibilização cada vez maIOr e custos de

produção cada vez menores.

O termo sustentabilidade, tem aparecido por diversas nos últimos anos,

como a principal meta das práticas, métodos e tecnologias, as quais promovem o

crescimento, através da não degradação do meio ambiente, considerando-se longos

prazos.

Este termo carrega em seu bojo a idéia de que as atividades correntes não

devem destruir os recursos naturais, deixar como herança problemas e débitos

(ambientais) para o futuro, ser economicamente exeqüíveis, etc.

O debate em torno da sustentabilidade (Bourdaire, 1998) não passou

despercebido, por aqueles que reconhecem uma vantagem potencial na energia nuclear.

O consenso existente sobre as mudanças de clima, num momento em que a área nuclear

vinha sofrendo um declínio, foi visto como uma potencial revitalização do interesse da

energia nuclear.

Logo, quando se pensa em termos de sustentabilidade, verifica-se que os

recursos naturais de suprimento de energia para a energia nuclear são limitados se

pensarmos em utilizar as tecnologias ora existentes. Para estender este suprimento para

um período de alguns centenários, os reatores rápidos e a reciclagem de material fissil

neles gerados serão requeridos. A capacidade técnica de se gerar uma fonte de energia

para longo prazo esta clara, mas em contrapartida, os aspectos econômicos necessários

não estão.

Não se deve esquecer entretanto, que quando se pensa na solução nuclear,

associa-se a ela a apresentação de um risco baixo mas a longo prazo para o ambiente,

relacionado com o potencial existente de emissões radioativas acidentais. Por outro

lado, a questão do armazenamento de rejeitos, repositórios (políticas que deveriam

transcender as fronteiras dos países), está em foco em termos de instalações atuais, bem

como, para as futuras. Cabe ressaltar mais uma vez, que a questão determinante não está

relacionada com o volume, que é um dos menores, produzido de rejeitos nucleares em

termos de aceitabilidade ambiental, mas sim com a sua disposição.

Quando olhamos para cenários de longo prazo, vários fatores que afetam os

custos relativos entre tecnologias de geração de eletricidade que competem entre SI,
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podem se modificar. No caso da energia nuclear, sua viabilidade econômica a longo

prazo é criticamente dependente dos preços dos combustíveis fósseis, o valor

determinado (multas) para redução de emissões gasosas de instalações com elementos

fósseis, além de tecnologias a serem desenvolvidas na área nuclear e tecnologias

competitivas, tais quais, as fontes renováveis. O nível de segurança requerido, também

influencia os custos da geração nuclear.

Conclui-se, que as restrições quanto a emissão de dióxido de carbono no

setor elétrico, baseadas no mercado ou implicitamente, podem colocar a geração elétrica

com carvão numa situação em termos de custo de grande desvantagem, favorecendo por

outro lado primeiramente a geração a gás, em seguida a nuclear, e finalmente, as

energias renováveis. Tal repressão associada a dióxido de carbono, pode ser um fator

contribuinte importante para a sustentabilidade econômica da energia nuclear a longo

prazo, independente dos recursos disponíveis da energia proveniente de fósseis.

Independente dos avanços tecnológicos, deve-se encontrar um balanço entre segurança e

custos. Vale lembrar, que uma combinação de incapacidade técnica na quantificação de

risco e de influencias política, provocaram um acréscimo nos custos relativos a

regulamentos de segurança ao longo do tempo. Caso a energia nuclear alcance uma

sustentabilidade econômica, os custo relativos a segurança não podem continuar a

crescer indefinidamente.

Se pudermos então vencer o desafio de exigências de segurança cada dia

mais severas e restritivas, solucionar a polêmica existente em tomo da aceitação pública

da energia nuclear e, finalmente demonstrar a competitividade econômica, a energia

nuclear poderá vir a ter um papel mais significativo, como o de suprir a população com

energia nuclear, do que o atualmente existente.

É reconhecido que os incentivos dados à energia nuclear são sólidos. Logo,

se os objetivos de programas de desenvolvimento avançado de energia nuclear forem

alcançados, ela poderá proporcionar um suprimento de energia cada vez mais seguro e

economicamente viável a longo prazo.
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1-2. A Importância da Educação Ambiental

o modo de pensar dominante no mundo atual, ajudou a construir um

conceito de natureza, em que esta deixa de ser um todo dinâmico, com aspectos

múltiplos e interdependentes, para tomar-se apenas um conjunto de recursos, ou

instrumentos. Essa visão, está presente até mesmo na chamada educação ambiental,

reduzindo o conceito de meio ambiente às suas dimensões naturais e técnicas. Mas são

esses os valores, que deveriam nortear essa educação?

A história do Homo sapiens sobre a terra tem sido marcada por grandes

alterações nos ecossistemas, levando a rupturas cada vez maiores com o entorno, como

ensina o geógrafo Milton Santos (Santos, 1997). O processo típico das sociedades

industriais, é acompanhado hoje de uma profunda crise de paradigma e de civilização 

traduzida em violência, exclusão social, poluição, esgotamento e dificuldade de acesso

aos recursos naturais, entre outros aspectos.

Reificar significa, genericamente, converter um conceito. Logo, a reificação

gera as características mais marcantes da racionalidade deste final de século. Em artigo

sobre o determinismo neurogenético, o bioquímico Steven Rose [Ciência Hoje n.126]

aponta o papel da reificação na formação da racionalidade científica dominante

(pensamento determinista) em seu campo de atuação. Ele diz que "a reificação,

primeiro passo da cascata reducionista que caracteriza todo pensamento determinista,

converte um processo dinâmico em umfenômeno estático".

Da mesma maneira, encontramos a reificação presente na questão ambiental.

Apesar de aparente consenso de que tal questão abrange um todo dinâmico, que inclui

aspectos históricos, culturais, sociais, econômicos, éticos, estéticos e outros. O

pensamento dominante continua reduzido, no pensamento dominante, às suas

dimensões naturais e técnicas. Esse modo de pensar faz com que, na maioria das

estratégias de educacionais, o meio ambiente fique limitado a seus aspectos naturais e

técnicos, como mostra a forte identificação com poluição, extinção e outros temas

ecológicos. Há um empobrecimento conceitual, decorrente do diálogo insuficiente entre
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as áreas do conhecimento, separadas historicamente em ciências humanas, ciências

naturais e ciências exatas e ainda pulverizadas em disciplinas.

A pergunta fundamental é: por que nossa sociedade tem essa relação com a

natureza? Essa é a questão, que todo projeto de educação deveria tentar responder. Isso

só será possível, a partir de olhares inter e transdisciplinares, que por sua vez dependem

de um "evoluir no tempo". Essa nova forma de olhar, seria uma tentativa de reverter a

reificação do conceito de meio ambiente.

As oposições sujeito-objeto e homem-natureza, a crença no método

científico (analítico) como única forma válida do conhecimento, a concepção

mecanicista do universo, a idéia de que a vida em sociedade é uma luta competitiva pela

existência e a crença de que o crescimento econômico e tecnológico trará progresso

material ilimitado, são características que dominam a visão de mundo ocidental nos

últimos séculos. Logo, os efeitos dessa visão de mundo sobre tal conceito foram

profundos: a natureza deixou de ser um todo vivo, tomando-se um conjunto de recursos.

Dentro do pensamento dominante, só o que é recurso merece ser preservado, por sua

utilidade. Essa é a essência da ética conservacionista: a instrumentalização e reificação

da natureza.

O não questionamento do porquê histórico das relações entre sociedade e

natureza favorece, na área da educação ambiental, o surgimento de um processo técnico

de instrução, semelhante a um adestramento.

O acréscimo do adjetivo ambiental, porém, pressupõe que a educação

tradicional seria não ambiental. E por que a educação tradicional não transmite valores

ambientalmente corretos? Isso acontece, porque os valores técnicos estão incorporados

na nossa sociedade e a educação sempre interage com os processos sociais. Assistimos

hoje, a uma disputa em tomo dos valores que deveriam nortear a questão ambiental e a

própria educação nessa área. O debate deve distinguir a educação ambiental, da

educação conservacionista (Brügger, 1994). A educação ambiental deve ser antes de

mais nada uma educação política, voltada para uma mudança de valores. Um educador

ambiental deve abordar a história das possíveis relações com a natureza e não apenas a

história natural. A explicação para a contaminação de um rio ou lago por tributilestanho
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(TBT), começa antes, pela visão e uso do ecossistema pela comunidade, pelos interesses

econômicos de quem polui e pelos direitos de quem paga a conta (sociedade).

Embora todo processo educacional envolva alguma coerção, a educação - ao

contrário das leis, por exemplo, - deve ser um universo de ação com predomínio da

liberdade. Mas só pode haver educação com liberdade a partir de uma real mudança de

valores. O que mais precisamos, nessa era da globalização é de uma mudança de

valores que privilegie a solidariedade e o respeito. O processo da globalização

caracterizado pela propagação e uso de grande volume de informações geradas nos

universos simbólicos e técnico-científico, vem aumentando a competitividade e o

individualismo e reforçando a fé na tecnociência para a solução de problemas.

Desde os anos 70, muitos segmentos sociais vêm se apresentando como

parceiros na tarefa de - pelo viés do ambientalismo - construir um mundo melhor e

reverter a deterioração da qualidade de vida. Esse aparente aumento da adesão à causa

ambiental tem um preço: o esvaziamento político e ético de diversos conceitos que

floresceram nos anos 70 (Gonçalves, 1989). Um exemplo é o termo desenvolvimento

sustentável, que tem servido, por sua ambigüidade, aos mais contraditórios propósitos,

inclusive espúrios. Outros termos - como educação ambiental e interdisciplinaridade 

também têm sido usados para encobrir a permanência de processos econômicos,

políticos e SOCIaIS que degradam a natureza e a qualidade de vida de muitos. Na

abordagem interdisciplinar, é imprescindível resgatar as dimensões ética e política,

relegadas a segundo plano pela atual forma de pensar. Na educação ambiental, também

não basta conhecer para preservar. As previsões feitas em relação à esta não são

promissoras, pois ela ainda é considerada uma modalidade educacional separada da

educação e continua dominada por uma visão técnica e reificada.

Ainda predomina na educação ambiental um pensamento unidimensional,

como disse o filósofo alemão Herbert Marcuse (Marcuse, 1982).

Desde a conferência sobre educação ambiental em Tbilisi, em 1977, até a

Estratégia Internacional de Ação no Treinamento e Educação Ambientais para a Década

de 1990, elaborada 10 anos depois pelo Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente, houve grande empobrecimento da questão. A palavra treinamento, já indica

parte da problemática, pois não é possível apenas treinar alguém para questionar os
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valores e os fundamentos filosóficos da educação tradicional, construindo uma educação

crítica. Logo, para reverter ou amenizar este processo de ruptura com o entorno é

preciso, portanto, ir além das visões reificadas no tempo e no espaço e empobrecidas

ética e politicamente. Só assim o meio ambiente será percebido como uma construção e

uma possibilidade histórica - e com isso impregnado de escolhas e significados

políticos, culturais, éticos, estéticos, sociais e outros.

1-3. Segurança

o Por Que da Discussão em torno da Radiação Nuclear?

Me atreveria a dizer, que existe um grande paralelismo entre incêndios e

radiação nuclear. Quando utilizados adequadamente, ambos tem o potencial de

enriquecer / melhorar substancialmente a qualidade de vida do homem. Ambos, são

encontrados no dia a dia, mas entretanto, este aspecto não é reconhecido e creditado à

radiação nuclear. Ambos, são gerados incidentalmente em certos processos industriais,

os quais são beneficiados enormemente. Quando utilizados inadequadamente, fugindo

do controle ou não sendo confinados, ambos podem causar acidentes severos a seres

humanos e outros seres vivos.

A radiação nuclear é produzida incidentalmente na operação de instalações

nucleares, que tem como objetivo final a produção de energia. Deste modo, sendo

gerado no decaimento de produtos de fissão, que são os resíduos desta operação. Fazer

uma apreciação dos fatos ou fatores que afetam a segurança de instalações nucleares,

requer um bom entendimento acerca da natureza, fontes e efeitos da radiação nuclear

(UNSCEAR, 1988). Os temas, que deveriam ser abordados e estudados para a

construção da base deste entendimento, estariam diretamente relacionadas com:

• O que é a radiação;

• O que é a radiação ionizante;

• O que é a radiação nuclear;

• Ocorrência natural da radiação nuclear;

• A abundância da radiação nuclear;
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• A utilização da radiação ionizante;

• A necessidade de proteção contra a radiação;

• Os efeitos de altas doses de radiação;

• Câncer e a radiação nuclear;

• A radiação ionizante e as mutações; e

• Práticas de proteção contra a radiação.

Fundamentos Históricos

Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Comissão de Energia Atômica

Americana, formou o Advisory Committee on Reactor Safety, que tinha como função,

avaliar a segurança dos reatores nucleares existentes até aquela data. Este comitê,

constituído de especialistas em segurança, de dentro e fora da área nuclear e que passou

a atuar desde então, revisou "a segurança" de todas as instalações nucleares comerciais

nos Estados Unidos da América - EUA. Práticas similares, foram adotadas na maior

parte dos países, que desenvolviam e faziam uso da energia nuclear. O objetivo

pretendido, era o de promover um encontro entre as melhores mentes da época, de

forma a desenvolver uma sinergia entre os vários membros de posse dos diferentes

conhecimentos e conceitos acerca da segurança de reatores.

Na primeira International Conference on the Peaceful Uses of Nuclear

Energy, em Genebra, na Suiça, em 1955, vários trabalhos científicos que tratavam de

conceitos e projetos para reatores nucleares de pesquisa e de potência, isto é, produção

de eletricidade, foram apresentados. Nestes trabalhos, as considerações acerca de

segurança eram proeminentes.

Nos últimos anos, uma série de conferências internacionais têm sido

realizadas, para avaliar os efeitos adversos do crescente uso de energia através do

mundo. Normalmente, os efeitos que são mais comumente discutidos, são a crescente

queima de elementos fósseis, especialmente carvão, bem como, óleo e até certo ponto, o

gás natural. Os maiores efeitos sentidos, são a poluição atmosférica, chuva ácida e o tão

falado efeito estufa, na terra. A estes, devem ser somados as grandes quantidades de

carcinógenos e hidrocarbonetos, os quais estão relacionados com a iniciação do câncer.

Os metais pesados, tais como, mercúrio, chumbo e urânio, os quais, degradam a saúde
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de diversas fonnas, emitidos através da fumaça durante a queima de fósseis, provocam

sérios efeitos sobre a saúde do ser humano. Além disso, a queima extensiva de

elementos fósseis, reduzem as reservas de carbono, que foram fonnadas através de

centenas de milhões de anos. Se avaliado de um ponto de vista prático, estas reservas

jamais poderão ser recompostas.

Algumas destas conferências internacionais, consideraram tecnologias que

poderiam ser utilizadas, de fonna a reduzir o impacto no uso de energia. Nas discussões

finais, a opção nuclear por vezes foi repelida, devido a questões associadas com a

aceitabilidade da energia nuclear. No Manifesto de Hamburgo, que é um resumo das

conclusões da World Conference on Cfimate and Development, realizada em

Hamburgo na Republica Federativa da Alemanha, em novembro de 1988, foi dito que

"A opção nuclear como forma de reduzir as emissões de C02 foi alcançada, mas a falta

de meios para lidar com o problema tríplice de segurança, armazenamento de resíduos

e a probabilidade de desenvolvimento de artefatos nucleares, inibem seriamente as

possíveis considerações."

Vale ressaltar, que em outros relatos provenientes de outras conferências,

tais como as Conferências de Villach na Austria, e de Bellagio na Itália, realizadas no

período de setembro - novembro de 1987, a energia nuclear é listada simplesmente,

como uma das alternativas de fontes energéticas disponíveis, para substituir a

combustão de elementos fósseis.

Em outra fonte, tal qual o relatório da Conferência de Toronto no Canadá,

realizada em junho de 1988, sobre The Changing Atmosphere: Implications for Global

Security, é concluído que "Existe uma necessidade de se rever a opção da energia

nuclear. Se os problemas de segurança, rejeitos e proliferação de armas nucleares

puder ser solucionado, a energia nuclear pode vir a ter um papel na redução de

emissão de C02."

Os relatos e conclusões citadas nas várias conferências apresentadas

anterionnente, refletem a pressão existente no mundo para incrementar fonnas

específicas de produção e consumo de energia, especialmente entre as nações com

rendas per capta menores, ou seja, menos desenvolvidas. Estas pressões, são advindas
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do crescimento populacional, mudanças em práticas industriais, bem como, crescentes

aspirações das populações residentes nestas partes mais pobres do mundo.

Eletricidade: uma necessidade

Atenção particular tem sido dada à eletricidade, como uma componente ou

parte da matriz de energia, cujas necessidades crescem continuamente. Por outro lado,

os papéis benéficos da eletricidade, no presente estágio de civilização, normalmente não

são questionados, sendo apenas reconhecidos seu papel e características essenciais.

Cabe ressaltar também, que o renovado requisito de geração de suprimentos adequados

de energia, são identificados implicitamente em todas as discussões.

Nos dias de hoje, a eletricidade já faz parte de uma lista de necessidades

básicas, tais quais, a alimentação, vestimenta, educação, saúde e moradia. Não deve-se

esquecer, que esta eletricidade é basicamente gerada em instalações que queimam

combustíveis fósseis (carvão, óleo e gás natural), gerando os diversos efeitos adversos

sobre o meio ambiente descritos anteriormente.

Quando se utiliza esta opção ou processo de queima, a geração de dióxido

de carbono é bem mais elevada do que geralmente é realizado, pois são necessários um

potencial de cerca de três vezes mais energia calorífera do que a quantidade de energia

elétrica, que se quer produzir. Logo, a quantidade de dióxido de carbono emitida, é

proporcional, a quantidade de calor produzida pela combustão. Este processo, é sem

sombra de dúvida identificado, como sendo uma das maiores fontes de geração e

emissão de COz para a atmosfera, produzidas pelo homem. É possível concluir, que sem

a disponibilidade de eletricidade, que atualmente é utilizada na vida do ser humano, a

expectativa média de vida do mesmo, certamente seria menor e sua qualidade de vida

seria enormemente diminuída.

Conservação e Energias Renováveis

É bem verdade, que existem pessoas que acreditam que não existe a

necessidade de desenvolvimento, de uma capacidade adicional de geração de energia

elétrica. Estas acreditam, que a solução para problemas de crescente poluição, estão na

concentração de esforços de redução na demanda, ou seja, na conservação, combinada
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com a crescente utilização de energias renováveis, especialmente a solar e eólica. É

consenso, que o uso das tecnologias de energias renováveis podem e devem ser

desenvolvidas, até que atinjam um grau de aplicabilidade e eficiência adequados.

Entretanto, estes métodos ainda se encontram em níveis muito incipientes, isto é,

pequena escala. As geotermais, energia aquática e biomassa (queima de madeira), foram

identificadas como sendo degradadoras do meio ambiente, cada qual a seu modo.

Outras, tais como a energia solar e eólica, foram incapazes, até então, de solucionar o

problema existente de alto custo de geração de grandes quantidades de eletricidade, de

fontes energéticas que são difusas, de baixa densidade e de disponibilidade discreta ao

longo do tempo.

A antevisão e afirmativa, de que existe oportunidade para a conservação

citada anteriormente em nações industrializadas, é verdadeira. Por outro lado, é de

fundamental importância ressaltar, que a maior parte das reduções possíveis de serem

feitas, foram implementadas nos últimos vinte cinco anos. Por outro lado, a demanda

por eletricidade, continua a crescer inexoravelmente nestas nações industrializadas. Em

alguns lugares, a urgência pela conservação reduziu outras formas de energia,

requerendo uma maior utilização de eletricidade para o cumprimento das metas

estabelecidas.

Pode-se afirmar então, que o problema de conservação de energia não é a

solução para a crescente demanda de eletricidade, que é típica dos países menos

desenvolvidos. Pois estes, perseguem incessantemente um estilo de vida cada vez mais

elevado, para suas populações. Este fator é preponderante para a existência de pressões,

para geração de todos os meios e processos de energia, desconsiderando num primeiro

plano, as capacidades de conservação e as tecnologias de energias renováveis, pelos

aspectos acima enumerados. Logo, quando se considera um intervalo de tempo

suficientemente longo, todos os processos aceitáveis de produção de energia, terão de

ser utilizados e desenvolvidos, caracterizando a diversificação, ou o mundo ficará e

permanecerá impreterivelmente escravo, da presente divisão entre energias de alta e

baixa capacidade.

o Conteúdo dos Relatórios
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A energia nuclear tem demonstrado nos últimos trinta e cinco anos, que ela

tem a capacidade de disponibilizar eficientemente, bem como economicamente, grandes

quantidades de energia elétrica. Esta afirmativa tem sido sustentada, pelo relativamente

alto numero de instalações nucleares, aproximadamente 425 sendo que 25% destas

situadas nos Estados Unidos da América, existentes pelo mundo todo, fornecendo cerca

de 17% de toda a eletricidade do planeta. Algumas destas instalações ainda estão sendo

comissionadas e a construção de outras já está iniciada. O numero total de instalações

tem crescido, é bem verdade, que numa razão bem menor que a de 25 anos atrás. Cabe

ressaltar, que algumas das instalações mais antigas, tem sido desligadas ou por não

serem mais economicamente viáveis ou em detrimento de seus projetos não estarem

mais alcançando os padrões modernos, de segurança. No grande questionamento que se

faz, assume-se a hipótese de uma mudança de cenários, onde a construção em grande

escala de instalações nucleares, seria reascendida. Estas novas instalações estariam

alcançando os padrões de segurança de então ?

O International Nuclear Safety Advisory Group - INSAG em (INSAG-5,

1992) faz questionamentos acerca da segurança de instalações nucleares no futuro,

principalmente, em tomo da questão que trata dos repositórios de rejeitos das

instalações nucleares de potência. Este, podendo vir a ser um problema de tão difícil

solução, que pudesse eliminar a possibilidade de um crescente uso desta tecnologia. Se

as respostas provenientes destes questionamentos e avaliações fossem encorajadoras,

poder-se-ia concluir, que as instalações nucleares, seriam de ajuda substancial na

solução de problemas ambientais futuros. Por outro lado, caso elas fossem

desencorajadoras, e mais ainda, as barreiras para o uso da opção nuclear se mostrassem

insuperáveis, seria sábio que se soubesse isto, desde já.

As instalações nucleares, não produzem os poluentes, como descrito

anteriormente, para os combustíveis fósseis. Entretanto podemos afirmar, que toda e

qualquer tecnologia desenvolvida e utilizada desde o início do fenômeno da

industrialização, tem comunmente associada a ela, um impacto indesejável, por menor

que este impacto possa ser. Aqueles normalmente atribuídos às instalações nucleares,

estão relacionados principalmente com a segurança, deposição de rejeitos, e o uso

inadequado de material através da proliferação de armas nucleares.
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Envoltório da Contenção um Requisito: a barreira final

Há muito tempo, que a possibilidade de ocorrência de eventos não usuais,

advindos da aplicação pacífica e benéfica da energia nuclear, foram identificadas

(IAEA, 1972). Por este motivo, várias ações foram tomadas anteriormente a construção

destes sistemas passivos de energia nuclear, através de seus projetistas, determinando

desta forma um nível extremamente alto de segurança. O cumprimento deste objetivo,

que na realidade tratou-se de um preceito e princípio inovador entre as diferentes

indústrias, quando da industrialização do mundo, tem sido mantido e melhorado através

deste processo evolutivo, que se seguiu.

Concluiu-se nos EUA por volta de 1952, que os possíveis acidentes em

instalações nucleares não poderiam ser eliminados totalmente. Logo, medidas especiais

de proteção passaram a ser incluídas em todas as instalações nucleares, com o objetivo

de mitigar as conseqüências, provenientes dos chamados acidentes severos. O Advisory

Committee on Reactor Safeguards dos EUA passou a requer, que certas instalações

nucleares, deveriam ser munidas de uma contenção estanque, que teria como principal

função, ser a última proteção de confinamento de material radioativo, prevenindo o

escape, no caso da ocorrência de um incidente na instalação. Esta medida, foi

prontamente adotada nos chamados reatores a água leve e água pesada, que se

encontravam espalhados pelo mundo. Entretanto, os primeiros reatores na antiga USSR

e leste europeu, eram providos apenas de contenções parciais (custo menor). A partir de

meados de 1970, que as chamadas contenções completas foram introduzidas em

projetos de reatores do leste europeu. Cabe ressaltar, que os confinamentos metálicos,

que envolvem os núcleos dos reatores refrigerados a água, reatores RBMK moderados a

grafite da USSR, podem conter os efeitos de rupturas em um canal de combustível,

talvez até em alguns deles, não podendo todavia, conter um acidente do tipo de

magnitude do ocorrido em Chemobyl.

É bem verdade, que o objetivo em alguns casos não foi totalmente

alcançado, mas, o nível elevado de segurança tem se mostrado destacadamente elevado,
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quando comparado com aqueles apresentados pelas diversas novas tecnologias

disponíveis. Apenas dois acidentes de vulto, podem ser citados nesta história da geração

de energia através do processo nuclear. O acidente na instalação de Three Mile Island e

o de Chemobyl, que causaram grande ansiedade ao público, lembrando, que apenas um

deles levando e causando efeitos radiológicos a saúde de trabalhadores e público em

geral. Se olharmos então para o passado, é possível perceber, que esta decisão de se

requerer um sistema de contenção tendo como propósito único, a proteção do público de

possíveis eventualidades, se tomou um marco para as estratégias de segurança, para

reatores a água leve e pesada. Até os dias de hoje, parte considerável dos projetos de

segurança destas instalações, estão voltados para a manutenção da garantia de que os

sistemas da contenção sejam suficientemente confiáveis e efetivos, caso sejam

requeridos.

Proteção contra Acidentes

Dentre as diferentes medidas que podem ser elencadas, como sendo

responsáveis por este exímio desempenho e manutenção de um elevado nível de

segurança, podemos citar na fase de projeto das instalações nucleares, o nível de

consciência existente entre os projetistas, na adoção de diferentes meios,

permanentemente disponíveis em termos de segurança, em instalações nucleares

refrigeradas a água, na forma de estruturas envolventes projetadas para a prevenção da

emissão, de qualquer material radioativo provenientes de um acidente. Esta consciência

foi aprimorada ao longo do tempo, através da instauração de uma estratégia de

segurança em instalações nucleares, através da aplicação dos conceitos de

disponibilidade, diversidade, redundância e da chamada defesa em profundidade. Este

último, consiste na utilização de diversas e sucessivas barreiras e meios adicionais de

proteção, de forma a garantir a integridade contínua destas barreiras. No caso de falha de

uma destas redundâncias quando demandadas, a outra continuará a executar

prontamente a função de segurança requerida. Este processo de sucessivas barreiras

protetoras estruturadas, como por exemplo o sistema de contenção citado anteriormente,

é constituído basicamente de sistemas de segurança e de práticas de segurança. Logo, a
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defesa em profundidade inclui mecanismos e medidas, que mantêm a instalação nuclear

numa condição segura e aceitável.

Cabe ressaltar, que nos diferentes estágios de desenvolvimento histórico da

energia nuclear, o foco da atenção sempre se voltou para distintos conceitos de

segurança, que iam surgindo ao longo do tempo, levando à necessidade de encontrar

diferentes e adequadas soluções, para as sucessivas questões relacionadas com a

segurança. A completude e eficiência das práticas protetivas adotadas para responder a

estes questionamentos, estão atualmente baseadas nas chamadas lições aprendidas, bem

como, nos conhecimentos de engenharia adquiridos, cobrindo as áreas de engenharia de

sistemas e de fatores humanos.

o uso da Análise Probabilística de Segurança - PSA

Um passo maior foi dado em direção a avaliação de segurança, quando um

grupo, sob a gerência de Rasmussen nos EUA( Rasmussen, 1975), introduziu

estimativas simultâneas, para probabilidades e conseqüências de acidentes, além

daqueles considerados na base de projeto. O método utilizado, foi denominado de

Probabilistic Safety Analysis - PSA, ou seja, Análise Probabilística de Segurança. O

pioneirismo das aplicações dos métodos da PSA, se devem a Farmer e seu grupo no

Reino Unido. Os trabalhos desenvolvidos revelaram, que as medidas preventivas

adotadas em projetos de instalações nucleares, não acabam com a probabilidade de

acidentes, como a princípio pensou-se ser factível. Por outro lado, apresentam diversos

indicadores relativos às possíveis conseqüências associadas ao seu grau de mitigação.

Podemos afirmar então, que a segurança de instalações nucleares que

utilizam água leve ou água pesada como refrigerante e agente moderador de neutrons,

pode na maioria das vezes, ser estimada através de dados relativos a segurança,

provenientes da experiência operacional da instalação, bem como, através do

desenvolvimento de uma avaliação probabilística de segurança, da própria instalação, e,

através da comparação destes dados, com dados de instalações similares existentes.

Os métodos e resultados de uma PSA, foram revisados no relatório

(NUREG-1150, 1989), pela Nuclear Regulatory Commission - NRC dos EUA. Neste,

foram apresentados resultados de PSAs, de cinco novas instalações nucleares,
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utilizando-se os métodos que forneciam estimativas e consideravam os efeitos de

incerteza, nos dados de entrada. A profundidade da análise realizada durante o projeto e

as revisões internacionais, às quais o relatório foi submetido, fizeram com que o

NUREG-1150 alcançasse lugar de destaque, quando comparado com outras PSAs

desenvolvidas. As conclusões relevantes, quando confrontadas com os resultados

obtidos através das metas de segurança do INSAG, podem ser vistas na Tabela 1.3-1.

A apresentação destes resultados, não permite que se faça uma estimativa

direta, das probabilidades de se requerer ações externas ao sítio. Deste modo, os valores

apresentados nesta tabela, são estimativas equivalentes a probabilidade que um acidente

ocorra e cause um ou mais fatalidades, devido a câncer. Deve-se lembrar mais uma vez,

que dos vários PSAs existentes, nenhum deles foi revisado de forma tão detalhada,

como o NUREG-1150.
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Tabela 1.3-1: Conclusões do NUREG-1150

Ambos os métodos, comumente utilizados para estimar a segurança,

apresentam algumas dificuldades. No primeiro caso, existe a necessidade de acumular

um número grande de dados relativos ao histórico operacional, que do ponto de vista

prático, só se faz disponível, após considerável tempo de operação. O segundo processo,

faz uso de dados e características específicas da instalação e tem como um de seus

maiores pontos fracos, as incertezas associadas aos dados utilizados. Entretanto, apesar

de se tratar de um método que avalie estruturadamente a instalação, considerando seus

diferentes níveis de detalhe, estimativas valiosas, podem ser feitas através de seu uso.

Ciclo do Combustível Nuclear
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Cabe ressaltar, que a segurança relacionada com a opção nuclear deve ser

desenvolvida e avaliada, em termos do ciclo do combustível como um todo e não

apenas, do ponto de vista das instalações geradoras de eletricidade. As outras partes do

ciclo, incluem as atividades de mineração, preparo químico e físico do urânio em

elemento combustível, armazenamento do elemento combustível usado e os processos

de estocagem final. Em certos países, a última atividade esta relacionada com as

atividades de reprocessamento químico, permitindo que parte do conteúdo do elemento

combustível possa ser reaproveitado, sendo capaz de reduzir enormemente o volume

dos rejeitos a serem estocados. Cabe ressaltar, que o volume de rejeitos provenientes de

uma instalação nuclear é muito pequeno, num fator aproximadamente 300000 vezes

menor, que aqueles provenientes de uma instalação a carvão.

Após o armazenamento temporário na instalação nuclear, a estocagem final

dos elementos combustíveis é requerida. Apesar de se dizer muitas vezes, que o

problema de estocagem de rejeitos altamente radioativos de instalações nucleares não ter

sido solucionado, pode-se dizer, que esta afirmativa não é muito precisa. Não deve-se

esquecer jamais, a quantidade de rejeitos de elementos combustíveis gerados ao longo

de toda a vida útil de uma instalação nuclear, que é muito pequena, comparada a outros

processos industriais de geração de energia, bem como, o consenso existente na

comunidade nuclear, quanto ao modo de estocagem a ser utilizado. O rejeito deve ser

lacrado em containers, altamente resistentes à corrosão e guardado cavernas secas,

cavadas pelo homem em grandes profundidades. O material a ser estocado, consiste do

próprio elemento combustível, fazendo com que os produtos de fissão, permaneçam

dentro do próprio elemento combustível, que os produz.

Quando citamos países que fazem uso das técnicas de reprocessamento,

neste caso deve-se vitrificar os rejeitos provenientes do processo de reprocessamento e

lacrar estes em containers, em seguida estocá-los, como descrito anteriormente.

Sabe-se, que várias pesquisas para métodos de armazenamento de rejetios

provenientes do reprocessamento, por vezes mais especulativas, estão sendo conduzidas

em diversos países. Poderíamos citar, por exemplo, a utilização da transmutação de

alguns dos componentes radioativos. É de fundamental importância, que os repositórios

finais, estejam localizados e projetados de forma a que nenhuma ser humano, jamais
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seja exposto a radiação, proveniente de rejeitos estocados, mesmo em se tratando de um

futuro longínquo.

Gerenciamento para Segurança

Se retrocedermos um pouco, na história da segurança de instalações

nucleares e seus acidentes, seremos capazes de relembrar que o conceito de

gerenciamento de acidentes, foi aplicado adequadamente, nos únicos dois acidentes

ocorridos até os dias de hoje, a saber em Three Mile Island e Chemobyl, com

importantes conseqüências em ambos os casos.

No caso de Three Mile Island, o grupo responsável pela operação conseguiu

restaurar a função resfriamento para o núcleo, que já se encontrava em uma condição

degradada, prevenindo e evitando desta maneira, que grandes quantidades de material

radioativo, fossem emitidas para o meio ambiente. Em Chemobyl, a evacuação da

população que se encontrava nas vizinhanças da instalação, reduziu enormemente sua

exposição a radiação e as operações de limpeza, realizadas consecutivamente, reduziram

os chamados efeitos de longo prazo, especialmente nas áreas próximas.

O gerenciamento de acidentes, pode levar ao final de um acidente, com a

preservação da saúde da população, como no caso de Three Mile Island, ou este

gerenciamento poderia estender-se através de medidas intensas e / ou diversificadas, de

forma a reduzir os efeitos aos quais a população pudesse vir a ser exposta, como no caso

de Chemobyl. A importância do gerenciamento de acidentes, é amplamente discutida no

INSAG (INSAG-3, 1988).

Ao longo desses últimos 15 anos foi possível perceber, que o gerenciamento

para segurança, por outro lado, deve desenvolver-se e basear-se numa cultura de

segurança forte e ativa. Uma das causas fundamentais do acidente de Three Mile Island

e Chemobyl, se deu devido a uma falha do processo de gerenciamento. Logo, a cultura

de segurança, é um ingrediente essencial, quando tratamos de alto nível de segurança.

Em ambos os casos, havia fragilidades e pontos fracos no projeto, práticas de operação,

treinamento e realimentação de informações da operação. Não havia, por outro lado, a

existência de um mecanismo organizado, para garantir que as fragilidades fossem

identificadas e corrigidas.
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Esta conscientização, levou a formação de organizações naCIOnaIS e

internacionais, que têm como objetivo, o desenvolvimento de práticas de trabalho

adequadas, durante a operação de instalações nucleares, bem como, a garantia de que

estas práticas sejam seguidas e cumpridas. Os acidentes também levaram a uma revisão

acurada de sistemas de segurança de engenharia de algumas instalações nucleares, cujas

análises e experiência operacional, demonstraram possuir problemas de segurança

inerentes. Este processo de implementação de melhorias, tem se mostrado desde então

como uma prática contínua.

O acidente de Chernobyl, fez com que o International Nuclear Safety

Advisory Group acelerasse a preparação e confecção do INSAG-3. Neste documento,

são apresentados, os princípios compartilhados comuns, que são a base, para a

segurança de instalações nucleares. Estes princípios foram se estruturando e

solidificando durante vários anos, através de intercâmbios internacionais, de

informações e experiência. No documento, são listados três objetivos de segurança e

doze princípios gerais, que dão suporte a cinqüenta princípios específicos de segurança.

Importantes lições de segurança foram assimiladas, a partir de outras

ocorrências de eventos de menor intensidade, não podendo jamais ser comparados e até

igualados, aos dois anteriormente citados. Dentre estes, poderíamos relatar o incêndio

causado por dano elétrico na instalação nuclear de Browns Ferry, nos EUA,

desencadeando uma série de melhorias, em prevenção de incêndios em instalações

nucleares em diversos países. Diversos incidentes, em outras instalações demonstraram

ainda, a importância de se ter um suprimento de água de resfriamento confiável. Outros

revelaram, modos previamente não identificados de uma falha única, que era capaz de

inviabilizar, a operação de uma série de sistemas aparentemente não interrelacionados.

Estes incidentes, que não são denominados de acidentes severos, por não terem a

capacidade de degradar o núcleo do reator, certamente ajudaram a incrementar a

segurança, dos diversos reatores refrigerados a água existentes atualmente no mundo.

O compartilhamento da experiência operacional, característica comum no

meio nuclear (Murley, 1991), ora desenvolvida através de troca direta de informações,

ora através de organizações nacionais ou internacionais, tem demonstrado ser um dos

modos mais efetivos, de melhorar os padrões de segurança nuclear mundo afora.
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Os programas de pesquisa de segurança, tem tido um papel fundamental no

fornecimento das bases de engenharia necessárias, ultrapassando atualmente os 35 anos

de intensas atividades. Esta pesquisa desenvolvida mundialmente, é financiada por

organismos governamentais e fundos privados, tendo alcançado um custo, equivalente a

mais de US$ 5000 milhões. Podemos, sem sombra de dúvida afirmar, que os métodos e

práticas de engenharia, que garantem a segurança de instalações nucleares modernas,

atingiram o patamar equivalente ao de uma ciência amadurecida.

Cabe relembrar, que nenhum outro desenvolvimento tecnológico,

excetuando-se possivelmente a aviação, tem sido acompanhado por um foco tão intenso

em segurança, como tem sido a energia nuclear. Uns até diriam, que tal pressão e / ou

concentração de esforços, tem sido apropriada, se considerarmos o histórico das

ocorrências extraordinárias.

A sociedade, tem investido pesadamente no aprendizado, de como estruturar

a segurança, em instalações nucleares. É bem verdade, que o processo tem se mostrado

bastante oneroso, do ponto de vista de custos e tempo. Cabe ressaltar ainda, que estes

tipos de ocorrência de falha ocorreram, porque lições prévias foram ignoradas e a

complacência fez com que as fragilidades pudessem aflorar. Este reconhecimento,

também deve ser encarado como uma lição aprendida na história da segurança de

instalações nucleares. As lições aprendidas tem sido aplicadas, para prevemr a

reocorrência de falhas similares no futuro.

É de fundamental importância, que o retardo atualmente percebido no

crescimento da indústria nuclear, deve ser visto como uma oportunidade de se

consolidar aspectos relativos a segurança de instalações nucleares, como por exemplo, o

avanços nos projeto de reatores futuros, bem como, opções futuras de projetos. Para

ilustrar este exemplo, poderíamos citar, os vários mecanismos e melhorias em

procedimentos de segurança, que foram incorporados principalmente em projetos de

instalações mais antigas, após o acidente de Three Mile Island Unidade 2.

Vale mencionar, que os avanços que poderiam ser obtidos através de

reatores com projetos conceitualmente modernos, apresentariam níveis de segurança

bem mais elevados, do que os atualmente obtidos, em tomo de um fator de dez,

atingindo um nível nunca antes alcançado neste mundo tecnologicamente avançado.
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Entretanto, esta implementação destes novos projetos, devem por precaução considerar,

a necessidade de designar os recursos da sociedade, para os meios mais eficazes de

redução de risco, de qualquer espécie, não apenas os de instalações nucleares.

Objetivos de Segurança

O nível de segurança apropriado para as instalações nucleares, tem sido

discutido amplamente, e metas de segurança estão sendo adotadas em diversos países.

Em alguns, as metas são expressas em termos quantitativos, requerendo que o risco

nuclear esteja bem abaixo de outros riscos, aos quais a população esteja sujeita, no seu

dia a dia. Outras metas, requerem que as instalações nucleares sejam mais seguras, que

os outros processos que competem na geração de eletricidade. Em alguns países da

Europa como, por exemplo, na Suécia e Finlândia, as metas de segurança requerem, por

sua vez, que as instalações sejam projetadas e operadas, de tal forma, que uma fração

muito pequena (0,1 %) de produtos de fissão do núcleo sejam emitidos, no caso de

ocorrência de um grave incidente no reator. Há ainda algumas outras, que determinam

limites, acerca de possíveis efeitos adversos sobre a segurança, mesmo na eminência de

ocorrência de um acidente, no qual os equipamentos de proteção não desempenhem

conforme o projetado.

No INSAG-3 é apresentada uma proposta de meta de segurança,

considerando-se as instalações nucleares já existentes, para a ocorrência de um acidente

severo no núcleo do reator, que seja da ordem de abaixo de uma ocorrência em 10 mil

anos de operação. A implementação de todos os Princípios de Segurança propostos

para instalações futuras, deve resultar em uma melhoria na segurança, num fator de 10.

É importante, que esta meta proposta para o futuro, seja compreendida em termos

ordinários. Num mundo com 1000 instalações nucleares, de um suposto modelo futuro,

ou seja, mais do que o dobro de instalações existentes atualmente, em média terão que

se passar 100 anos entre acidentes do tipo de Three Mile Island, que não causam

nenhum dano externo à instalação. Mais ainda, em média um milênio (1000 anos)

deverá passar entre acidentes, que requeiram medidas protetivas para população,

localizadas nas vizinhanças da instalação.
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Princípios Fundamentais

Três requisitos operacionais, importantes para a prevenção da emissão de

material radioativo da planta e especialmente do núcleo ativo do reator, devem ser

mantidos:

• Controlar a potência do reator;

• Garantir o resfriamento do combustível; e

• Confinar o material radioativo dentro das barreiras apropriadas.

Deve ser enfatizado mais uma vez, que não existe garantia absoluta, de que

instalações nucleares construídas e operadas segundo os princípios de defesa em

profundidade, estão livres da probabilidade de ocorrência de acidentes. Esta é uma

afirmação, de especialistas da área. Por outro lado, a estratégia é aplicar a segurança de

instalações nucleares quantitativamente, através de uma conceituação relativa,

reconhecendo, que ela nunca pode ser tratada deterministicamente, ou seja, totalmente.

E que ela não podendo ser encontrada através de uma certeza, mas sim, mantendo-a

num nível excepcionalmente elevado. Conclui-se então, que não existe a tão procurada

segurança absoluta em nenhum setor, nem mesmo no setor nuclear. Mas é possível, que

a segurança atinja níveis tão elevados, que uma grande maior das pessoas passe a olha

la, como sendo absoluta. Esta é a meta maior a ser alcançada, no campo da segurança

nuclear.

Outro aspecto, que deve ser mencionado, quando tratamos de segurança é o

da cultura de segurança, que pode ser aplicada a todos os tipos de atividades,

organizações e indivíduos engajados em diversas tarefas. O aspecto central que deve ser

ressaltado, é o de que a cultura de segurança requer uma performance, que esteja acima

e abaixo do que a simples conformidade exige, através das boas práticas. O conceito de

cultura de segurança é de fundamental importância, expressando os meios através dos

quais, a dedicação pessoal é garantida, contribuindo desta maneira, efetivamente para a

segurança.

As Futuras Instalações Nucleares

Quando se faz uma inferência, acerca da segurança esperada de instalações

nucleares futuras, utilizando como ponto de partida os conceitos de segurança existentes
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entre instalações similares, vê-se que apenas dois tipos de instalações atualmente em

uso, são candidatos a construções futuras. São aquelas, que utilizam reatores

refrigerados e moderados com água leve e pesada. Os reatores a água leve (LWRs)

propostos para uso futuro, são os do tipo água pressurizada (PWRs) e água fervente

(BWRs). Os reatores do tipo água pesada (HWRs), são uma variação dos reatores

CANDU, projetados e construídos no Canadá. Quando pensamos em projetos futuros, a

atenção tem sido orientada, para os reatores dos tipos descritos acima.

Dentre os diversos aspectos identificados como sendo os predominantes,

entre os contemplados nos projetos de instalações futuras, ressaltando-se que os

Princípios Básicos de Segurança do INSAG-3, passariam a ter um caráter mandatório,

podemos citar:

• Os conceitos de defesa em profundidade aplicados de forma continuada,

ainda são os meio necessários para se garantir a segurança em

instalações nucleares;

• Os três princípios de segurança continuam a ser: garantir o resfriamento,

controlar o nível de potência e confinar o material radioativo.

Os aspectos listados acima, estão intimamente relacionados com os

conceitos, que passam a ter o caráter mandatório e a filosofia de operação de instalações

nucleares, hoje em atividade. Poderíamos questionar, o por que da não obrigatoriedade

nos dias de hoje, destes princípios. A resposta, estaria relacionada com o número

elevado de mudanças, que se fariam necessárias, o que atualmente inviabilizaria o

empreendimento, devido aos altos custos relacionados. Dentre os aspectos mais

específicos, em termos de projeto temos:

• O projeto conceitual da instalação deve ser estendido de forma a

contemplar todos os procedimentos operacionais e de manutenção

requeridos;

• Os projetos devem evitar uma complexidade desnecessária;

• As instalações devem ser projetadas de forma mais amigável aos

operadores;

• Os projetos devem reduzir as dependências quanto a ações prematuras

executadas pelo operador;
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• o projeto dos sistema responsáveis para garantir o confinamento de

produtos de fissão após um acidente postulado, devem considerar os

valores de pressão e temperatura determinados em analises de acidentes

severos;

• Os acidentes que contribuem altamente para o nsco, devem ser

reavaliados na fase de projeto ou devem ser reduzidos, quanto a

probabilidade de ocorrência e / ou conseqüências;

• A instalação deve ser protegida adequadamente contra sabotagens e

ataques armados convencionais;

• Equipamentos devem ser projetados de forma a reduzir as incertezas, na

avaliação probabilística de segurança; e

• Os equipamentos de segurança passiva devem ser considerados.

Como já foi mencionado anteriormente, cabe mais uma vez salientar, que os

trabalhos tem avançado nos diferentes países, quanto ao desenvolvimento de instalações

nucleares avançadas, baseadas nos reatores refrigerados e moderados com água leve ou

pesada. Alguns destes projetos, estão bem evoluídos, podendo ser vistos como

descendentes modernos de instalações atualmente existentes, incluindo entre outros, os

aspectos de segurança relacionados anteriormente.

Há ainda outros projetos em andamento, que utilizam equipamentos de

segurança extremamente passivos, os quais estão sendo desenvolvidos em diversos

países. É válido ressaltar, que a segurança passiva não é necessariamente sinônimo de

segurança adquirida, ou seja, os beneficios devem ser pesados cuidadosamente, antes

que a escolha seja feita. É de se percebe, que uma quantidade substancial de trabalho

ainda deve ser executada nestes novos projetos conceituais, podendo ser mencionados

entre eles, a necessidade de um projeto detalhado, pesquisas e desenvolvimentos

específicos, revisões considerando aspectos relevantes de segurança, visando o processo

de licenciamento.

Finalmente, uma terceira classe de projetos conceituais de reatores está

sendo desenvolvida e proposta, considerando a impossibilidade de ocorrência de

qualquer acidente severo. Estes projetos, ainda se encontram num estágio conceitual,

permanecendo a necessidade de um grande avanço, até que ele se tome factível, bem

40



como, para que se possa avaliar, até que ponto, os ganhos em termos de segurança são

efetivos. Quando se avalia todas estas propostas e situações com muito cuidado e visão

crítica, nota-se que parece haver um limite, em termos de beneficios a serem alcançados,

através da evolução das diversas propostas de melhorias, se comparadas aos projetos

existentes. Três fatores principais, definem a base destas limitações, a saber, a influência

dos fatores humanos na operação, a complexidade das instalações e os limites, em

termos de beneficios alcançados dos sistemas de confinamento. Para se ultrapassar este

nível de segurança, será necessário que se implemente mudanças, mais radicais ainda.

Como discutimos anteriormente, as melhorias e a natureza das mudanças

propostas para projetos de futuras instalações, partem dos projetos atualmente em

operação. No relatório desenvolvido pelo Electric Power Research Institute dos EUA 

EPRI (EPRI, 1990) são listadas, as principais características de segurança de reatores a

água, com sistemas passivos de segurança, podendo ser citados entre os principais os

que se seguem:

• Sistemas de refrigeração e desligamento completamente passivos;

• Não dependência de energia externa para realização das funções de

segurança;

• Funções da contenção tão confiáveis e efetivas, eliminando ações

necessárias a posteriori quando da ocorrência de um acidente.

Segurança Absoluta?

O termo segurança absoluta, geralmente tem como significado, o alcance da

segurança através da eliminação ou ato de suprimir ocorrências inerentes da instalação,

tais quais, a remoção de excesso de reatividade, que pode levar a um grande incremento,

ou seja, excursão de potência do reator. Alguns projetistas motivados com o desejo de

alcançar tal segurança absoluta, propuseram conceitos não usuais para instalações

nucleares, que viessem a ser construídas no futuro. Deve-se reconhecer, que tais

propostas ainda não passam de projetos em estágios conceituais. Cabe ressaltar, que

alguns dos aspectos propostos parecem ser mais dificeis de serem realizados na prática,

do que se pensava a priori. Listarei, apenas como mera curiosidade e para
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enriquecimento, algumas das propostas, que os mencionados projetistas pretendem

incorporar em seus projetos:

• Impossibilidade de excursão de potência nuclear, pOIS a reatividade

existente em excesso é muito baixa;

• Retirada de calor residual após desligamento através de condução,

convecção natural ou radiativa, sem nenhuma necessidade de potência

elétrica ou transferência ativa de calor para a queda de calor final gerado;

• Métodos passivos de retirada de calor, após um acidente de perda de

refrigerante;

• Prevenção da perda de refrigerante através de projeto; e

• Evitar qualquer necessidade de ação do operador após uma ocorrência de

um incidente.

Estes conceitos, tem sido considerados nos últimos anos, por diversas

organizações, que vêm demonstrado seu potencial e capacidade na área nuclear. Entre

os projetos de reatores, que se encontram num estágio mais avançado poderíamos citar:

• Safe Integral Reactor (SIR) - 320 MW(e) - projeto sendo desenvolvido

conjuntamente entre Combustion Engineering, Rolls Royce, Stone

Webster e Atomic Energy Authority do Reino Unido, estando todos os

principais componentes dentro de um único núcleo;

• Modular High Temperature Gas Cooled Reactor (MHTGR) - 350

MW(térmicos) - projeto proposto pela General Atomic, reator moderado

a grafite no qual o papel da estrutura de confinamento é substituída por

um envoltório nas partículas dos elementos combustíveis;

• Integral Fast Reactor (IFR) - projetado nos EUA, devendo utilizar urânio

metálico ou plutônio como elemento combustível;

• Process Inherent Ultimate Safety (PIUS) - projetado pela ASEA AB

Brown Boveri Combustion Engineering - pretende realizar a segurança

do núcleo do reator apenas através de aspectos inerentes a termo

hidráulica e a ação confiável da gravidade, produzindo assim a circulação

natural.
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Estes projetos foram motivados pelo desejo de se alcançar a chamada

segurança absoluta. Entretanto, é de fundamental importância ter-se em mente, que a

segurança absoluta não existe, do ponto de vista e sentido da não ocorrência de

acidentes. Historicamente, esta acertiva tem se mostrado verdadeira, em todas as

tecnologias de larga escala. Isto demonstra, que a segurança, irá depender

fundamentalmente, da confiabilidade dos mecanismos e de ações humanas adequadas.

Algumas das propostas descritas acima, podem vir a oferecer uma solução

aceitável, justificando até seu desenvolvimento acelerado, caso a sociedade deseje um

incremento ainda maior em segurança, como uma conseqüência do custo a ser pago pela

aceitação e escolha da opção nuclear, considerando-se além disso, a explotação da

opção nuclear, com o objetivo de mitigar as conseqüências ambientais.

1-4. Conceituação de Risco

o Risco Relativo na geração de Eletricidade

Mesmo que a geração de eletricidade traga no bojo de seu questionamento,

uma série de beneficios, ela traz também consigo, certos risco à saúde. Para que as

implicações destes riscos possam ser entendidas e comparadas, eles devem ser

quantificados objetivamente. Estes riscos, que são originados em diversas partes do

ciclo, com o que quer que esteja associado a geração de eletricidade, devem ser

considerados. Eles são tão diversos, quanto as suas características. Também envolvem

diferentes pessoas, com atribuições distintas, bem como, vários cenários de aplicação. É

necessário, por este motivo, que se discrimine entre os distintos aspectos de risco, para

que apenas os de categorias similares venham a ser comparados.

Generalidades

Cada meio de produção de eletricidade, requer uma infraestrutura de

atividades de suporte, com a ausência das quais, ele não pode existir. A totalidade das

atividades de geração e de sistemas de suporte, são chamados de ciclo de energia. Como

já mencionado anteriormente, os maiores riscos à saúde e das diversas opções de

geração de energia, podem ocorrer em diferentes etapas dos seus ciclos. Para que se

43



possa comparar os riscos, é necessário, que se considere os chamados ciclos completos.

O próprio processo de produção de energia, é certamente, um passo importante no ciclo,

que finalmente termina com o processamento e depósito de todos os rejeitos gerados na

produção de eletricidade e de suporte ao ciclo.

O risco à saúde de uma opção particular de energia, é a soma dos riscos de

todos os passos individuais dos processos, que constituem o ciclo. A comparação do

risco de um único passo, como o de geração de eletricidade, irá fornecer um quadro

incorreto, enquanto que os maiores riscos, poderão se encontram em outro lugar. Entre

os sistemas que serão comparados podemos incluir:

• Ciclo de combustão de elementos fósseis;

• Sistemas de energia renováveis; e

• Ciclo do combustível nuclear.

Os riscos à saúde, são geralmente divididos em categorias, quanto a

probabilidade de causar efeitos imediatos ou retardados, isto é, a posteriori. Os efeitos

imediatos, consistem em ocorrências fisicas severas ou a própria morte. Os efeitos

retardados, são aqueles que não são percebidos e / ou sentidos num intervalo de tempo

imediatamente após a ocorrência de um evento, capaz de provocá-los. O evento poderia

ser um incidente simples, uma sucessão e acumulação de vários incidentes, bem como,

uma situação a que se esteja exposto continuamente. No caso de uma exposição crônica,

a uma substância nociva ou a radiação, como por exemplo, a exposição de um

trabalhador de uma mina ao pó proveniente do minério ou a exposição de um cidadão à

emissões provenientes de uma instalação nuclear, existe um risco cumulativo da

contração de uma doença, que poderia vir a ser fatal. Poderíamos citar entre tais efeitos

à saúde, o risco de contração de câncer.

Por estes motivos, quando da discussão de riscos relacionados com a

produção de energia e seus efeitos sobre a saúde do ser humano, deve-se diferenciar

sempre entre efeitos imediatos, como uma conseqüência de acidentes, bem como, entre

efeitos retardados, tais quais, doenças. Nestes casos devem ser consideradas tanto as

atividades ocupacionais, bem como, o público em geral.

Cabe ressaltar, que quando da discussão de eventos, estaremos nos referindo

a condução rotineira dos diferentes processos de um ciclo de energia. Deste conjunto de
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eventos fazem parte todas as falhas, acidentes e doenças, as quais a experiência tem

demonstrado serem esperadas, dada a sua dependência com relação as operações

rotineiras. Todavia, não serão incluídas as possibilidades de ocorrência de um evento

muito severo, que seja tão improvável, isto é, que ele nunca ou raramente tenha

ocorrido. Para exemplificar este tipo de ocorrência podemos citar um acidente numa

mina com conseqüências desastrosas, uma explosão ou incêndio, a falha na barragem de

uma hidroelétrica, e até, um acidente severo numa instalação nuclear. Tais eventos, são

geralmente percebidos como ocorrências de especial significado.

As avaliações de risco, bem como, as análises de fISCO comparativo

disponíveis na literatura, tem mostrado grandes diferenças nas conclusões e resultados,

devido as diversas bases de dados e condições de contorno ou preceitos utilizados. Cabe

ressaltar, que estes estudos fornecem uma visão incompleta dos complexos fISCOS,

associados com a geração e suprimento de energia elétrica.

Para a determinação de riscos, resultantes da emissão de substâncias tóxicas,

modelos computacionais que simulem os processo relevantes, devem ser munidos de

modelos e dados estatísticos. Dentre eles, pode-se relacionar os diferentes tópicos a

seguir: a difusão atmosférica, distribuição das populações, bem como, o inter

relacionamento existente entre dose-efeito.

Fica patente, ao se desenvolver um estudo bibliográfico, que os modelos de

produção de eletricidade, classificados como sendo os menos acurados e detalhados, são

os representados por instalações que utilizam elementos fósseis. Por outro lado, este fato

não pode ser afirmado para análises desenvolvidas para instalações utilizando elementos

combustíveis nucleares.

A ferramenta adequada e normalmente utilizada, para que se obtenha e

desenvolva uma análise detalhada, é a avaliação probabilística de risco - PSA. Através

desta, são estimadas as prováveis freqüências e efeitos de acidentes em instalações

nucleares. Este tipo de estudo, só tem sido desenvolvido para instalações nucleares,

considerando-se o fato de que os dados necessários para o desenvolvimento de tal

avaliação, não estão disponíveis para instalações que utilizem combustíveis fósseis.

Quando executamos uma avaliação de riscos, não podemos esquecer de um

fator extremamente relevante, que é o que trata da capacidade de percepção de um

45



indivíduo. Quer-se dizer com isto, que situações de pengo de diferentes tipos, são

percebidas de diferentes maneiras, dependendo normalmente de várias circunstâncias

subjetivas vivenciadas. Logo, esta relativa percepção subjetiva do risco, dada uma

situação de perigo qualquer, pode variar individualmente até um alto grau. Deste fato

pode-se observar, que indivíduos e sociedade reagem por vezes de forma inconsistente e

até irracional, diante de uma priorização objetiva previamente definida. Como resultado

da caracterização desta subjetividade de reação ao risco, freqüentemente ocorre, que o

comportamento em face a um perigo é ambíguo ou até contraproducente.

É possível perceber, que em incontáveis casos, a sociedade investe em

medidas altamente custosas na prevenção e até redução de pequenos ou mesmo riscos

considerados triviais. Nestes caso fica patente, que ela esta sendo levada simplesmente

pela emoção, enquanto os chamados grandes riscos, isto é, os de grande impacto, são

ignorados, pois sequer são identificados pela mesma. Na realidade, o efetivo

desenvolvimento de uma indicação objetiva da probabilidade das ameaças, bem como,

da magnitude das mesmas, seria a solução mais adequada. Deve-se ressaltar ainda, que a

decisão baseada em determinações subjetivas de risco, são por mim classificadas e

identificadas como sendo políticas e não baseadas em técnica.

Estimativas de Risco excluindo Acidentes Severos

Os riscos, como é de conhecimento de todos, podem envolver diferentes

grupos e setores da população. As ameaças e perigos relacionadas com o trabalho e os

riscos relacionados com as populações, devem ser tratados de forma distinta, uma vez

que o julgamento e avaliação das várias situações de perigo devem ser feitas

distintamente. Os trabalhadores estão ou devem estar cientes dos riscos ocupacionais a

que estão sujeitos, os quais na maioria dos casos, dependem e são influenciados até

certo ponto, pelo comportamento destes mesmos, através de seus atos. Por outro lado, a

população esta vagamente ciente dos perigos e ameaças resultantes dos processos

industriais, devendo e estando por este motivo, sujeitos a confiar nas organizações, que

são responsáveis pela geração destes riscos, que foram reduzidos a num nível aceitável,

conforme normas e legislações vigentes (Fritzsche, 1988 e Kohen, 1980).
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Quando tratamos de riscos ocupacionais com efeitos imediatos, podemos

citar para o grupo de sistemas com elementos fósseis, considerando-se este aspecto de

risco, valores de 0.1 e 3.2 fatalidades/GW-a (a unidade gigawatt-ano, onde GW-a,

representa a operação de uma instalação para produzir 1.000 MW(e) de eletricidade

durante um intervalo de um ano). É possível perceber, que o risco é distintamente mais

elevado para o ciclo do carvão, do que para o de óleo e gás. Os dados referentes a

fatalidades ocupacionais para diferentes sistemas de produção de energia, com os seus

efeitos imediatos e retardados, foram resumidos na Tabela 1.4-1.

Pode-se verificar também, que o risco no caso dos sistemas de energIa

renováveis é surpreendentemente alto, devendo-se isto, ao fato da grande necessidade de

materiais destes sistemas.

Os sistemas nucleares, por outro lado, mostram os valores mais baixos de

fISCO para esta categoria, principalmente porque as necessidades em termos de

combustíveis e materiais de construção, são menores.

IMEDIATOS RETARDADOS

Carvão 0.16-3.2 0.02-1.1

Óleo 0.20-1.35 ?

Gás 0.10-1.0 ?

INuclear (LWRs) 0.07-0.5 0.07-0.37
~ ,

is (Solar, Eólico) 0.07-0.5 ?

Renováveis (Hidroelétrica) 0.5-4.0 ?

Tabela 1.4 -1: Lista de Fatalidades Ocupacionais (por GW - ano)

Quando avaliamos o risco ocupacional com efeitos retardados, representado

na tabela acima, temos apenas dois intervalos de dados disponíveis. Os para sistemas a

carvão e para nuclear. Eles devem-se principalmente a fatalidades ocorridas em minas

de carvão e de urânio. Cabe ressaltar, que para a mineração subterrânea ou em minas a

céu aberto, os valores obviamente serão distintos. Devemos levar em conta, que as

atividades subterrâneas apresentam um risco mais elevado. Se considerarmos os outros

sistemas, podemos afirmar, que certamente ocorrem algumas fatalidades durante o ciclo
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de produção dos materiais de base para estas instalações. Seus valores todavia, são

baixos e além disso, raramente assessáveis.

Quando somamos ambos os efeitos, iremos obter um valor total para o risco

ocupacional para instalações nucleares, na ordem de 0.14-0.87 fatalidades/GW-a, e, se o

mesmo aspecto for comparado com instalações a carvão, teremos valores da ordem de

0.18-4.3 fatalidades/ GW-a.

A lista do risco imediato de mortes para o público em geral é apresentada na

Tabela 1.4-2. Ele se deve principalmente, a acidentes ocorridos em ferrovias e rodovias

ou a acidentes envolvendo outras formas de transporte, como no caso dos oleodutos. Os

riscos apresentados na tabela, são altamente dependentes do meio de transporte,

quantitativo de carga e distâncias.

Carvão

Óleo

!Gás

IMEDIATOS

0.1-1.0

0.001-0.1

0.2

RETARDADOS

2.0-6.0

2.0-6.0

0.004-0.2

" ar (L1 i) 0.001-0.01 0.005-0.2

IRen()~~i~ .(~()Iéir, .~~II~(»
rR~~ováveis (Hidroelétrica)

0.05-2.0

?

0.05-2.0
; .... .... ........

?

Tabela 1.4-2: Lista de Fatalidades para o Público (por GW - ano).

Devido as menores quantidades de material necessários a serem

transportados para as instalações nucleares, o risco apresentado para estes sistemas, é

bem menor que para as outras opções de energia. A maior desvantagem apresentada no

ciclo de carvão, se deve principalmente à necessidade de transportar grandes

quantidades de material. Já o risco proveniente do transporte de óleo, pode variar

.consideravelmente, sendo influenciado pelo sítio, instalação e meio de transporte. O

valor bastante alto também identificado para a opção do gás natural, se deve ao

transporte por gasodutos, refletindo freqüências de acidentes relativamente baixas, cujas

conseqüências são extremamente altas, envolvendo explosões e incêndios. A tabela
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mostra ainda, que os dados relativos a riscos com transporte relacionados com a

construção de barragens de hidroelétricas não estão disponíveis.

Como se pode notar, os riscos imediatos discutidos previamente são

diretamente provenientes de acidentes e estatísticas de mortalidade. A situação é bem

diferente, quando tratamos de mortalidades tardias ou retardadas. Deve ficar bem claro,

que esta classe de riscos, são uma conseqüência de emissões rotineiras de substâncias

radioativas e quimicamente nocivas, não apenas durante a operação destas instalações,

bem como, no curso da produção destes materiais, necessários para a construção de

todas as instalações. As conseqüências destas emissões, são dificeis de serem

distinguidas daquelas, e, de tantas outras influências, que além disso, ainda produzam

efeitos idênticos. Por este motivo, estas conseqüências são dificeis de serem medidas

diretamente e não são muito bem conhecidas quando tratamos de estatísticas.

Entretanto é importante que se note, que as premissas assumidas são

hipotéticas, cuja validade jamais poderá ser comprovada ou reprovada estatisticamente,

pois os efeitos quando se trata de doses baixas é pequeno. Logo, as fatalidades

determinadas com base nestas hipóteses, são consideradas fatalidades calculadas

hipoteticamente, as quais, não podem ser comparadas diretamente com fatalidades

identificadas através de estatísticas.

Quando as doses relacionadas com a emissão de sistemas de energia forem

baixas, bem como os seus efeitos, deve-se então relaciona-las com doses de substâncias

idênticas advindas de outras fontes. No caso de radiações ionizantes, deve-se relembrar,

que a população está continuamente exposta tanto a radiação natural, que varia

consideravelmente de local para local, bem como, a radiação de atividades médicas e

outras. Isto se toma contrastante, quando tratamos de substâncias químicas emitidas de

instalações com elementos fósseis, as quais apresentam uma dose de background

natural insignificante. Logo, os níveis de óxidos de nitrogênio e sulfúreos e ozônio

medidos atualmente são originários das indústrias, produção de energia e

particularmente de motores.

Na Tabela 1.4-2, são estimadas cotas para o risco da mortalidade tardia para

o público, devido a produção de eletricidade. Observa-se, que o risco para as opções de
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gás natural e nuclear são similares, enquanto que para as opções baseadas na queima de

carvão e óleo, ele é bem mais elevado.

A emissão relacionada com a produção de materiais de base, para a opção de

energias renováveis, também leva a riscos relativamente altos. Verifica-se ainda, que os

dados para este tipo de risco, não está disponível para as hidroelétricas.

Quando da soma de riscos agudos com tardios, obtém-se para o risco total

para o público, valores num intervalo de 0.006-0.21 3 fatalidades/ GW-a, para a opção

carvão e óleo valores em tomo de 2.0-7.0 e para o gás natural 0.2-0.4, mantendo-se as

considerações idênticas.

Acidentes Severos

Ao tratarmos da questão dos acidentes severos, as tabelas de dados que

serão apresentadas a seguir, mostram claramente que a produção de energia, por

qualquer que sejam os meios utilizados, podem estar sujeitas a esta classe de acidentes,

que em alguns casos nem são tão infreqüentes assim, quanto se poderia imaginar.

Na Tabela 1.4-3, são listados os acidentes severos potenciais, aos quais os

diferentes processo de geração de energia estão sujeitos. No ciclo do carvão, existe um

potencial para a ocorrência de acidentes severos, principalmente durante as operações

subterrâneas nas minas. No intervalo avaliado de 18 anos, ocorreram no mínimo 62

desastres em minas no mundo todo, com um número de 10 a 434 fatalidades por

ocorrência, perfazendo aproximadamente um total de 3600 fatalidades. Na média, tem

se observado um número de 200 destas fatalidades por ano. Cabe relembrar, que na

primeira metade de 1989, ocorreram acidentes adicionais na República Federativa da

Alemanha com 47 fatalidades, bem como, 44 fatalidades na China. A exploração de

petróleo e gás natural em alto mar levou, por outro lado, a capotagem de 6 plataformas

de óleo, com perdas de cerca de 6 a 123 vidas a cada vez. Outras 166 mortes foram

causadas em julho de 1987, devido a uma explosão ocorrida em uma plataforma no Mar

do Norte.

Cabe ressaltar, que uma explosão ou um grande incêndio, são possíveis de

ocorrer em diversos estágios nos ciclos de óleo e gás natural. Este potencial é verificado

especialmente em refinarias, tanques de óleo ou gás, bem como, durante a fase de
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transporte, particularmente quanto explorados no mar. No caso do óleo, no mínimo 15

eventos deste tipo ocorreram em 18 anos até 1986. Eles foram responsáveis, por um

total de 450 fatalidades. No mínimo 24 destes eventos, estão relacionados com o ciclo

do gás natural, excluindo-se a distribuição local e seu uso. Tais eventos causaram um

total de 1440 fatalidades, equivalentes a 100 por ano.

IFonte de Energia

Carvao

I"ÓiE / Gás

Descrição do Acidente

Explosoes ou Incendlos nos subterraneos
de minas de carvão; colapso de tetos ou
paredes nos subterrâneos ou minas de
superfície; colapso de barragens; acidentes
com veículos.

Acidentes em plataformas; Incêndios ou
Explosões provenientes de vazamentos ou
falhas em procesos na instalação;
fragilização do material pro\Ocando fugas;
acidentes de transporte resultando em
incêndios ou explosões; perda de material
em depósitos causando incêndios ou
explosões.

G'eote"rmlcà"W~WWW_""""~""'"- Fraglli:i"aç"ao de material

emissão de gases tóxicos.
resultando na

k_w:"CC"cw":~ww,www_wwWW''''W"'W'''_~''WW"WWWWWCW'C"WCCWCWWW""",ccccww'cC'-}"",'ccccww~"_W"""""''''''''''ww_"",,_""'C,,_"W"_W_"~~'W_W"" __'W~_W'~W_"

Nuclear Perda de refrigerante e derretimentos no
reator; acidentes durante o transporte de
resíduos altamente radioati\Os.

Solar, Térmicas Emissão de f1úidos tóxicos.

I"'"'''''' "w,__,',"""" ","~"'ww """,m'""""",,"W'~ ,"_~w

Hidroelétrica Ruptura ou Transbordamento da barragem.

Tabela 1.4-3: Lista da Natureza de Acidentes Severos Potenciais considerando distintas

Fontes Energia.
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Quando avaliamos o histórico das barragens de hidroelétricas, é possível

identificar alguns eventos desastrosos. Todavia é difícil determinar-se, da literatura

disponível, quais dos acidentes ocorridos estavam relacionados com barragens ligadas a

geração de energia elétrica. Se avaliarmos o período de 1969 a 1986, no mínimo 8

acidentes severos em barragens podem ser identificados, tendo sido causados, na grande

maioria, por transbordamentos devido a enchentes. Estes causaram um total de 3839

fatalidades, perfazendo uma média de 200 por ano.

Deve ser ressaltado, que o único acidente severo ocorrido numa instalação

nuclear, desde o início da produção comercial de energia nuclear, a cerca de 35 anos

atrás, foi o de Chernobyl. Este acidente causou 30 fatalidades entre trabalhadores e uma

na população. Cabe ressaltar, que existe a possibilidade de ocorrências de um certo

número de fatalidades tardias entre o público, que não podem ser estimadas até o

presente momento, com a necessária acuidade.

Na Tabela 1.4-4 , serão listados alguns casos e suas conseqüências. Cabe

ressaltar, que esta tabela é uma composição de tabelas (Tabelas XV e XVI de Fritzsche,

1989 e Kallenbach, 1988).

A discussão desenvolvida a seguir, não nos dá uma idéia clara do risco

relativo das formas alternativas de produção de energia elétrica, quando se deseja

determinar o risco relacionado com mortalidades imediatas. Considera-se, que para se

fazer isto adequadamente, seria necessário relacionar o número de fatalidades devido a

produção de eletricidade através de um certo processo, com a quantidade de energia

produzida desta maneira.

A energia nuclear e as hidroelétricas, são utilizadas exclusivamente para a

produção de energia, de modo que o risco de mortalidade relacionado a eles, pode ser

comparado diretamente. Durante o período ao qual se refere a Tabela 1.4-5, ou seja, de

1969 a 1986, um total de cerca de 2722 GW-a de eletricidade foram produzidos no

mundo através de hidroelétricas. Sabendo-se, que cerca de 3839 fatalidades foram

observadas, o risco associado a estes eventos é de 1.41 fatalidade/ GW-a ou mais,

segundo a tabela.

Entretanto, no mesmo período, 1035 GW-a de eletricidade foram

produzidos através do processo nuclear. O único acidente severo com fatalidades
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imediatas de que se tem conhecimento, foi o de Chemobyl, com 31 mortes. O risco

correspondente, é então de 0.03 fatalidade/ GW-a, isto é, cerca de 50 vezes mais baixo,

que o apresentado para as hidroelétricas.

Poderíamos nos perguntar, se a inclusão do acidente de Chemobyl entre os

dados apresentados, é coerente? Se levarmos em conta, que o reator com o qual ocorreu

o acidente, é de um tipo bem diferente dos utilizados no resto do mundo, bem como, seu

projeto já foi descartado na Rússia, no caso de existir a hipótese de construção de

futuras instalações. Além disso, as práticas operacionais que levaram ao acidente em

Chemobyl, foram totalmente modificadas.

Cabe ressaltar, que algumas pessoas poderiam contra argumentar dizendo,

que seria mais representativo estimar o risco correspondente a fatalidades imediatas, a

partir das instalações nucleares utilizadas no resto do mundo, e compará-lo com o

proveniente de hidroelétricas. Para que se obtenha uma estimativa do risco relativo, é

necessário que se recorra a avaliação probabilística de risco, nas qual se avalia estas

informações, a partir das características e distintos modos de operação da instalação.

INumero I
; de í
I I
I e'otentos I

Mortes
por

e'otento

Total
de

Mortes

I Energia
I produzida

GW-a

Fatai idades/
energia

fat./GW-a

Carvão

.--............ inas ~') notn A~A 3600 I 10.000 0.34

IÓleo
~ 6 I 06-123 ?m

Incêndio em refina. ia; .5 05-145 I 450 21.000 0.02
"'·VA~~m.'.'.'ww,··_______ . __ ._.,·,·,,",_·'~mm,."''''

Durante transporte 42 05-500 1620 0.08
wn"'~N"',',=~NNm_mNNN~Nm"".w,=,,,_'····w.'mNN~~Nm_N

Gás Natural
~írlc"ên~dfoTExpiosão"""" 24 06-45~ 1440 8.600 0.17

"N"'~~m,·,·,·,·ÚWAWN'_-'_-__.Y.'."mN~c,·,·,·,·,·,w_.VN...."N"W N_mN~~-"'m'"

Hidroelétrica 8 011-250 3839 2.700 1.41
Nuclear 1 31 31 1.100 0.03

Tabela 1.4-5: Taxas de Fatalidades Normalizadas para Acidentes Severos entre 1969

1986. Nota: As fatalidades reportadas são em termos de fatalidades

imediatas; as fatalidades retardadas ou tardias, que são particularmente

relevantes para o acidente de Chemobyl, não foram incluídas.
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Na Tabela 104-5, que é um sumário da tabela (Tabela xvrr de IEG, 1991),

são apresentados os valores respectivos ao risco de mortalidades imediatas, devido a

acidentes severos para os ciclos energéticos de instalações nucleares, elementos fósseis

e hidroelétricas.

Pode-se verificar, que os acidentes severos com um número específico de

fatalidades agudas, são esperados ocorrer 10.000 vezes mais freqüentemente em minas

de produção de carvão para o ciclo elétrico de carvão, do que o são em acidentes com o

mesmo grau de severidade, em instalações nucleares. Quando se considera ainda,

severidades equivalentes, um acidente relacionado com uma barragem de uma

hidroelétrica, é mais provável ocorrer através de um fator cerca de 1.000 maior, que um

acidente em uma instalação nuclear.

É importante, que se ressalte no contexto anteriormente avaliado, que os

sistemas que fazem uso de energias renováveis, como solar, eólica e biomassa

(excluindo-se a madeira), podem ser considerados excepcionais. Em contraste, com

todas as outras opções de energia, esta tem praticamente nenhum potencial para

acidentes severos ou falhas catastróficas, na produção de energia. Os correspondentes

riscos de seus ciclos de suporte, entretanto, não foram analisados.

Conclusões

Se nos basearmos nos riscos de mortalidade durante a produção rotineira de

energia, excluindo-se os acidentes severos, a energia nuclear apresenta riscos muito

baixos para as populações. O risco ocupacional, proveniente da mineração e operação

das instalações, não é negligenciável. Por outro lado, devemos ter em mente, que os

ciclos de energia com base em combustíveis fósseis, exibem riscos bem mais elevados

para os trabalhadores que manipulam as grandes quantidades necessárias de

combustível. Mais ainda, as populações estão sujeitas a um risco relativamente alto

proveniente de produtos tóxicos, dos processos de combustão, excetuando-se o gás

natural, que pode ser considerado um combustível altamente limpo.

Várias pessoas acreditam, que os sistemas de energia renovável são isentos

de risco. Ficou claro, que certamente esta suposição não é verdadeira. Estes sistemas
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necessitam de grandes quantidades de material, os quais estão associados com riscos de

acidentes ocupacionais apreciáveis, bem como, riscos ao público não negligenciáveis.

Os riscos originados através de acidentes severos, são pequenos ou

negligenciáveis para alguns sistemas de energia renováveis, para os quais acidentes

severos, são fortemente imagináveis. Mas os sistemas de energia com combustíveis

fósseis e as hidroelétricas, têm probabilidades relativamente grandes para acidentes

severos, em contraste, com o baixo risco do ciclo de energia nuclear.

Gerenciamento do Risco

Quando da necessidade ou vontade de tratar deste tema, aqueles aos quais

foi atribuída tal tarefa, percebem rapidamente, que esta discussão não é capaz de ser

levada adiante, sem antes levantar algumas questões fundamentais. Estas questões estão

relacionadas primeiramente com o conceito de limite ou potencial de segurança,

passando por uma discussão acerca do que é risco aceitável, discutindo o conhecido

fenômeno de amplificação social do risco quando da ocorrência de eventos relevantes

do ponto de vista de risco, a mais que conhecida questão do risco nuclear percebido e

seus diferentes aspecto e finalmente a percepção de risco e o seu papel para o

gerenciamento do mesmo.

A questão: " How safe is safe enough?", ou seja, "O quanto de segurança é

necessário, para que se possa dizer que é ou está seguro o suficiente?" , tem quebrado a

cabeça de especialistas de órgãos regulatórios e legisladores em diversos países, levando

inclusive a diversos debates, nos EUA (Aheame, 1998), entre a Environmental

Protection Agency - EPA, a Food and Drug Administration - FDA, e a Nuclear

Regulatory Commission - NRC. Devido a iniciativas de Dave Okrent, a NRC tem feito

progressos substanciais com o objetivo de alcançar esta resposta. Após o acidente de

Three Mile Island, em 1979, percebeu-se que de alguma maneira o sistema regulatório

havia falhado, causando grande insegurança ao público (Letter, 1983). A ocorrência

deste incidente, foi a mudança de paradigma necessária, para que se começasse a estudar

a possibilidade de desenvolvimento de metas quantitativas de segurança.

É da natureza do ser humano, no caso de qualquer mudança fundamental

com esta, que ela não fosse apoiada de imediato pelas diversas comissões. Isso, gerou a
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realização de diversos encontros entre especialistas. Por sua vez, estes worshops

geraram comentários, tais quais: As práticas correntes podem ser melhoradas de forma

a fornecer um melhor meio de se medir a adequabilidade e necessidade de, para

requisitos regulatórios propostos correntes. Acredita-se, que estas melhorias, podem

levar a requisitos regulatórios mais coerentes e consistentes para instalações

nucleares, um processo regulatório mais previsível, desenvolvimento de um

entendimento do público dos critérios regulatórios aplicados e de uma confiança na

operação segura das instalações.

Dentre as metas qualitativas propostas podemos destacar: O risco submetido

à sociedade em termos de vida e saúde, advindo do acidente de uma instalação nuclear,

deve ser os mais baixo quanto razoavelmente alcançável e deve ser comparável com, ou

menor do que, os riscos advindos da geração elétrica a partir de tecnologias

competitivas.

De fato, foram necessários vários anos de encontros, discussões e mudanças

nas propostas, até que a Comissão publicasse em 1986 as suas metas de segurança, ou

seja, as chamadas Safety Goals (CFR, 1986). Insisto nesta descrição, para que fique

caracterizado, que mudanças mesmo quando aparentemente simples, como a

consolidação de duas metas qualitativas e outras duas quantitativas, requerem um tempo

bastante longo para que sejam efetivamente incluídas dentro do processo regulatório,

como um todo.

Quando tratamos do gerenciamento do risco, podemos abordar a questão de

várias maneiras. Entretanto, jamais seremos capazes de fugir da discussão, mesmo que

em bases filosóficas, de alguns aspecto, tais como as normas e regulamento, critérios de

aceitação de risco e do papel da teoria de decisão, etc. (Fischhoff, 1981). Como já

mencionei anteriormente, toda e qualquer atividade envolve risco. A meta no entanto, é

eliminar este risco. Todavia, seria uma ingenuidade acreditar-se, que esta tarefa seja

factível completamente, uma vez que sempre nos defrontaremos com o problema ou

questão do risco aceitável. A questão que trata da aceitação do risco, tem sido discutida

na literatura extensivamente, concluindo-se que o risco nunca é aceito

incondicionalmente. Na realidade, o risco só é aceito, se algum beneficio puder
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compensar a existência daquele risco. Logo, a questão de aceitação do risco, toma-se

um problema de decisão, ou seja, uma escolha entre alternativas.

Se pensamos num modelo conceitual, composto por um nível de risco não

aceitável e outro de risco negligenciável, normalmente é compulsório implementar-se

meios, para reduzir o risco num nível não aceitável, até o chamado nível de risco

ALARP (As Low as Reasonably Practícable). Uma vez estando na região ALARP,

esforços adicionais podem ser usados para uma contínua redução deste risco

remanescente. A questão que surge é: O quanto deve-se procurar reduzir o risco, para

que se obtenha um resultado final para análise?

Cabe ressaltar, que por vezes, existem pequenas controvérsias acerca dos

princípios qualitativos empregados (EG, 1992), mas a aplicabilidade de análises formais

são normalmente criticadas, devendo-se perceber que os padrões internacionais adotam

uma avaliação heurística, segundo (IEC 1508, 1994). É compreensível que por se tratar

de um tema complexo, existem vários interesses envolvidos, quando da discussão dos

problemas de aceitação de risco, entre eles: os interesse da sociedade, dos empregados,

e, de gerenciamento, como descrito em (Holmberg, 1994).

A análise formal, tende a solucionar os problemas de tomada de decisão,

através da utilização de princípio de racionalidade definidos formalmente, que são

apropriadas para o tratamento de critérios de aceitabilidade, bem como, o ALARP.

Identifica-se uma clara distinção entre uma análise de custo beneficio e a análise de

decisão. Ambos os métodos, são similares, procurando avaliar e comparar as vantagens

e desvantagens de certas ações. Dentre os vários passos necessários pode-se listar: (1)

Estabelecimento de preferências - envolve a definição de objetivos e atributos e seus

interdependências; (2) Identificação das ações - identificar aquelas com efeito positivo;

(3) Descrição do ambiente - como as diferentes ações afetam os atributos, através da

utilização de modelos probabilísticos; (4) Otimização - identificar ações que dão

melhor resultado (Merkhofer, 1987).

A palavra probabilidade, é utilizada freqüentemente na linguagem diária.

Verifica-se no entanto, que o significado exato da palavra escapa a uma série de

indivíduos. Na realidade, basta que se utilize uma definição compatível com o problema

a ser tratado. Quando estamos tratando de requisitos para uma avaliação de risco, por
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exemplo, afirma-se normalmente que o risco deve ser definido como uma lista de

conseqüências e suas probabilidades associadas. O fundamental entretanto, é o que se

está fazendo e porque se está fazendo, sendo completamente irrelevante se

simpatizamos com Bayes ou não.

Se quisermos avaliar os aspectos filosóficos da probabilidade, basta se

verificar as idéias de Immanuel Kant (1724-1804), em (KANT, 1963). Kant utilizou as

frases "Das Ding an sich " e " Das Ding für mich" , para diferenciar entre como o

mundo realmente era (an sich) e a minha percepção do mundo (für mich). Pode-se dizer

então, que problemas de risco aceitável poderiam ser solucionados, através da

combinação de critérios de aceitação com os princípios ALARP. Quando tratamos de

regulamentos, o primordial é que cabe ao operador decidir dentre os critérios de

aceitação de evento, ou seja, neste caso ele acaba tendo que assumir a responsabilidade,

conforme (Vatn, 1998).

Quando do desenvolvimento da análise formal, um dos ponto cruciais com

que somos confrontados, é o de valorar a vida humana. Não existe certamente nenhum

acordo universal, que apresente um modo de estimar o valor de uma vida humana. Este

questionamento pode parecer absurdo, entretanto, certos evento poderiam evoluir até

uma situação tal, onde este tipo de questionamento possivelmente necessitaria ser feito.

Duas perspectivas diferentes podem ser elencadas: a do indivíduo e a do decisor.

Obviamente, interesses conflitantes entre o indivíduo e o decisor, são identificados.

Todavia, diagramas de influência condicional podem ser utilizados, com o objetivo de

iluminar uma questão de natureza tão complexa segundo mostrado em (Apostolakis,

1993).

Pode-se concluir então, dentro desta linha de raciocínio, que do ponto de

vista do decisor uma avaliação a favor da operadora ainda é adequado, mesmo que

alguns problemas sejam previsíveis a partir daí.

A percepção pública do risco, já é citada em vários estudos, como sendo

uma exposição de motivos documentada, a partir da qual, se deva repensar o processo

mandatório de escolha de sítios, para a estocagem provisória e definitiva de material

radioativo. As reivindicações quanto a possíveis impactos social e economicamente

significativos, estão baseados primeiramente, na capacidade do público de relacionar
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Imagens intensamente negativas à tecnologias, atividades e instalações nucleares e

radioativas. Por outro lado, os eventos de menor ou maior risco de natureza nuclear,

geram como resposta um comportamento adverso significativo, devido a chamada

amplificação social do risco (Dantico, 1990 e Renn, 1993).

Populações locais, estaduais e regionais, bem como várias organizações têm

sido questionadas, quanto a sua opinião acerca de eventos de risco com alto impacto e

conseqüências negativas resultantes. O público foi questionado também, sobre

diferentes acidentes e cenários de contaminação resultantes de estocagem provisória,

disposição e transporte de material nuclear. Os cenários variavam em magnitude, ou

seja, de pequenas a grandes emissões radioativas e de poucos feridos até múltiplas

mortes. O objetivo deste estudo (Metz, 1992 e 1996), foi o de determinar

estatisticamente a extensão da imaginação do público, quanto a probabilidade de

ocorrência destes de eventos com risco e sua percepção, quanto a severidade e a duração

das conseqüências dos eventos.

Os resultados mostraram que (1) aproximadamente 75% nos diversos grupos

avaliados concordam que um acidente num sítio de estocagem (repositório) envolveria

certas mortes; (2) mais de 80% em cada grupo pensaram que um acidente traria

conseqüências catastróficas; (3) 63% perceberam que emissões radioativas acidentais

poderiam ocorrer num repositório; e (4) aproximadamente 75% acreditavam que os

rejeitos estocados em repositórios teriam a capacidade de contaminar as águas no

subsolo. Uma grande maioria concordaram, em que um dos riscos esperados de

repositórios seriam a radiação na água, contaminação dos alimentos, problemas de

saúde para trabalhadores e residentes e radiação no ar. Cerca 51% em outro grupo,

acreditavam que as pessoas hesitariam em comprar produtos agrícolas provenientes de

ou próximas da área de ocorrência. Quando questionados quanto a possibilidade de

ocorrência de acidentes envolvendo transporte de material radioativo, a maioria

respondeu que acreditam que estes acidentes ocorreriam em rodovias e ferrovias.

Por outro lado, uma avaliação preliminar sobre as condições econômicas nas

quais existem instalações radioativas, baseadas em informações mostradas pela mídia,

mostraram uma aparente falta de efeitos econômicos adversos significativos. Isto se

deve provavelmente a (1) familiaridade com o risco e tecnologia nuclear local; (2) o fato
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de que a maioria das histórias relacionadas com eventos de risco negativo tiveram um

impacto relativamente significativo somente no passado; (3) a oportunidade de postos

de trabalho oferecidos pelas instalações; (4) contradição existente na população, quanto

aos possíveis maleficios; ou (5) uma seleção de indivíduos nas proximidades, com nível

de aversão baixo ao risco. Apesar dos rumores quanto a contaminação de produtos

agrícolas, todavia, as atividades nas proximidades das instalações continuam, sem

perceber qualquer evidência sobre suas economias. Foi verificado também, que as

atividades de turismo e recreação continuam a crescer nas proximidades destas

instalações, sendo que várias destas se encontram nas cercanias de prósperas áreas de

descanso/férias. Várias instalações tem expandido seus centros para visitantes,

oferecendo visitas guiadas ao sítio, permitindo o uso especial de seus centros de

conferência, permitindo o uso de áreas de recreação no sítio para comunidade. As

instalações tem percebido uma nova responsabilidade, relacionada com o

desenvolvimento de um suporte a diversidade econômica no sítio e nas áreas das

comunidades. Há casos, da instalação de parques industrias nas vizinhanças e até

adjacentes as instalações radioativas.

Conclui-se que é imperativo que a opinião e percepção pública do risco

associada com instalações radioativas seja considerada e que o debate continue

envolvendo legisladores, operadoras e o público em geral. Podemos ressalta, que o

público apresenta opiniões positivas, quando se trata da aplicação da tecnologia nuclear

na área médica, podendo servir como fonte energética importante para o futuro das

nações. Este debate, não tem tido a magnitude correspondente ao potencial existente

com o problema, quando da escolha de novos sítios, estocagem, vias de transporte, com

impactos sociais e econômicos resultantes significativos.

Como descrito anteriormente, existem algumas controvérsias, quando se

compara a percepções de risco do público em geral com cidadãos e trabalhadores que

convivem mais intimamente com instalações nucleares e radioativas. Entretanto, a

percepção de segurança, tem sido relacionada com a intensidade do envolvimento dos

trabalhadores nestas organizações, isto é, com o chamado comprometimento

organizacional. Conceitualmente, este inclui no mínimo três componentes, segundo

Mowdayem (Mowday, 1982): (1) aceitação das metas e valores da organização, (2) a
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vontade de manifestar empenho em favor da organização, e (3) o desejo de ficar junto à

organização.

A relação relativamente forte existente entre a percepção de riscos nucleares

e a apreensão da alta gerência nas organizações, provavelmente enfatiza o papel

fundamental da alta gerência, no gerenciamento da segurança (Sjõberg, 1991). A idéia

principal quando tratamos deste aspecto, é o de definir a segurança como uma das

principais metas da organização ou como tendo um valor equiparáve1 às outras funções

da empresa, como por exemplo, produção, controle de custos e controle de qualidade.

Na prática, o papel do alto gerenciamento em organizações com baixo índice

de acidentes, tem normalmente se baseado no direcionamento dos efeitos de segurança,

através da colocação, do planejamento, de mecanismos de controle e do fornecimento de

recursos, em favor metas atingíveis. A atitude positiva perceptível, entre o alto

gerenciamento e trabalhadores, se deve ao baixo nível de risco nuclear percebido e uma

alta aceitação das metas e valores impostas pela organização. Por outro lado, quando é

percebida uma desconfiança do alto gerenciamento, este fato está relacionado na

maioria das vezes com uma percepção de risco mais elevada e um desacordo existente

com as metas da organização. O risco nuclear não tem sido percebido pelos

trabalhadores, como sendo um risco tão concreto, que apenas dependa do

comportamento do supervisor. Riscos convencionais, comuns à trabalhadores de

industrias, em geral tem sido experimentados por trabalhadores de instalações nucleares,

como sendo bem mais reais.

É possível afirma, a partir do que foi descrito anteriormente, que o

gerenciamento do risco é claramente um processo político e social, e, que o impacto da

percepção de risco pública pode ser significativo. Entretanto, a importância do papel do

conhecimento público, deve ser avaliado adequadamente. O impacto real sobre a saúde

pública e segurança, através de uma participação pública maior, no tocante a deliberação

e tomada de decisão, também deve ser acessado e avaliado, quanto a sua efetividade. Os

diferentes métodos, que tem sido propostos para alcançar e desenvolver tal participação,

devem ser trabalhados com suficientes detalhes para serem testados completamente no

futuro (Okrent, 1998).
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Por outro lado, existem ainda outros aspectos mais amplos, concernentes a

atividades sociais envolvendo risco, para os quais guias de conduta e normas ainda

permanecem por ser determinadas. Podem ser incluídos entre estes, por exemplo, uma

proposta de metas para uma igualdade intra-gerações, e, uma alocação mais sistemática,

fundamentada, entre todas as atividades e recursos destinados para melhorar a saúde

pública e a segurança de gerações correntes e futuras.

É bem verdade, que na realidade, acabam sempre restando algumas questões

fundamentais. Deve a percepção pública de risco ser o princípio guia para o

gerenciamento do risco? Devemos alocar os recursos para redução do risco, segundo as

prioridades recomendadas pelas avaliações de risco de especialistas ou com base na

percepção do público leigo? Quem tem o direito de baixar normas que determinem a

fronteira entre níveis de risco toleráveis e intoleráveis.

O debate sobre o papel legítimo da percepção pública para gerenciamento do

risco, já se estende por cerca de duas ou três décadas (Renn, 1998). O maior problema

identificado para ambos os lados, é a questão filosófica em tomo do que representariam

as estimativas de risco baseadas em aspectos técnicos. Será que estas representam

probabilidades "objetivas" de dano ou refletem apenas convenções de um elite,

competindo por através de diferentes estimativas.

As agências de gerenciamento de risco, foram todas orientadas para basear

suas decisões em ambas as visões, ou seja, tanto na avaliação de especialistas como no

interesse público, estando assim engajadas num esforço concentrado procurando agradar

ambos os lados simultaneamente (Fischhoff, 1996). Se observarmos a característica dual

do risco, é possível concluir que esta, demanda uma estratégia dual para o

gerenciamento do risco. Valores públicos e interesses sociais devem atuar como agentes

guia para a identificação de tópicos para os quais uma avaliação de risco se faça ou

julgue necessária ou desejável.

Do ponto de vista de gerenciamento de risco, a racionalidade básica da

avaliação de risco esta baseada na suposição, de que o risco deve ser diminuído

proporcionalmente aos danos esperados ou modelados, para seres humanos ou

ecossistema. Cabe ressaltar, que esta suposição, vem sendo contestada fortemente por

cientistas sociais. Todos os conceitos de risco das ciências sociais partilham do princípio
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de que todas as causas e conseqüências de risco são mediadas através de processos

sociais em (Brehmer, 1987).

Logo, surgem então alguns questionamentos acerca das ciências sociais. O

que pode a ciência social, como um todo, oferecer para melhorar o gerenciamento de

risco ? Quais são os principais critérios e conclusões advindos de estudos sociais do

risco? Cabe ressaltar, que em contrapartida com as perspectivas técnicas e econômicas,

os conceitos de ciências sociais não oferecem um denominador comum para medir a

aceitabilidade cultural ou social.

Quais as maiores lições aprendidas da comparação entre avaliação de risco,

percepção de risco e do discurso em tomo do risco? A amplificação ou atenuação difere

entre indivíduos nos seus papéis como indivíduos privados, nos seus papéis como

trabalhadores, como membros de grupos sociais e instituições públicas. A metáfora da

amplificação social pode servir de ferramenta de comunicação para realçar o dualismo

existente no risco como uma ameaça objetiva ou um constructo social. Este esforço

conjunto entre especialistas e atores sociais, pode auxiliar no alcance de três metas: (1) a

de incluir os melhores especialistas em níveis de risco existentes e métodos de redução;

(2) a de garantir que as preocupações e valores daqueles afetados pelas decisões de

gerenciamento de risco, sejam integrados no processo de deliberação; e (3) a de ajustar

os regulamentos a valores e aspectos daqueles que necessitam e querem ser protegidos

de perigos.

Finalmente, a principal lição de todas estas experiências tem sido que

especialistas científicos, a tomada racional de decisão e os valores públicos, não se

encontram em vantagem uma sobre a outra, mas podem ser harmonizadas numa

discussão aberta e bem estruturada.

1-5. Processo Regulatório baseado em Risco

O primeiro objetivo e propósito de atividades regulatórias, é o de proteger e

manter a segurança e saúde do público em geral, contra quaisquer riscos indesejáveis.

Quando do desenvolvimento e determinação de regulamentos, questões fundamentais
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ascendem: O que é risco indesejável? Como o balanço adequado entre custo e beneficio

é alcançado, quando tratamos de redução de risco ?

Os regulamentos e normas, têm como função gerenciar o risco, não devendo

entretanto, sobrecarregar o desenvolvimento de uma atividade ou indústria, numa

tentativa vã, de eliminar o risco.

O Executivo e o Congresso de diferentes governos, têm externado suas

opiniões, acerca do excessivo número de regulamentos e normas existentes e a atual

tendência verificada de um crescente número de outras mais. É bem verdade, que existe

o desejo de se alcançar um equilíbrio entre o nível de risco e o custo associado à

redução deste risco, em termos destes regulamentos e normas.

Nos EUA o Congresso criou recentemente uma legislação, requerendo que

órgãos regulatórios, utilizem avaliações de risco, que contemplem análises de custo

beneficio, para justificar a criação de novos regulamentos e normas. Para que se consiga

avaliar adequadamente esta questão, que trata de encontrar um equilíbrio entre custos,

beneficios, regulamentos e normas, e, mais ainda, sem a introdução de riscos

indesejáveis, vale considerar a experiência adquirida na industria nuclear.

Dois processos que combinam, por assim dizer, a razão e a experiência, têm

sido utilizados correntemente pela indústria nuclear, a fim de regulamentar suas

atividades, determinar a segurança, saúde do público em geral, e alcançar, por outro

lado, o tão desejado equilíbrio. Os procedimentos disponíveis em instalações nucleares,

que tem como premissa básica garantir a segurança do público entre outras, vem

utilizando dois métodos fundamentalmente distintos de avaliação. Estes métodos, são

conhecido como avaliação determinística e probabilística de segurança. O método

determinístico, é aquele no qual guias de performance são definidos, para qualquer

sistema ou instalação nuclear. Estes guias de performance, tratam da ocorrência de

eventos durante a operação normal, referindo-se a base de projeto, incluindo também,

transientes e condições de acidente.

Nas últimas duas décadas, vários órgãos regulatórios têm crescentemente

utilizado métodos baseados em risco, para avaliar ou modificar regulamentos e normas

(NRC, 1992). Ambos os métodos, são qualitativos e quantitativos na avaliação de risco,

ajudando na formatação dos regulamentos e normas. A Avaliação Probabilística de
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Segurança - PSA de sistemas de engenharia, tem sido utilizada pela indústria nuclear, na

avaliação de riscos relativos e associados a atividades humanas, bem como, a

fenômenos naturais. O método probabilístico - PSA para sistemas de engenharia, é

aquele que complementa o método determinístico, (1) relacionando todos os eventos

com probabilidade de ocorrência, incluindo inclusive os eventos além base de projeto,

(2) utilizando um processo sistemático, racional para identificação e avaliação de

acidentes, e, (3) considerando meios alternativos para redução da freqüência e / ou

conseqüências de acidentes. Apesar dos métodos determinístico e probabilístico

(baseado em risco) terem sido utilizados com sucesso, existe a necessidade para uma

melhor compreensão de suas aplicações e papéis complementares.

O método determinístico, é o método tradicionalmente utilizado exclusiva e

anteriormente ao acidente de Three Mile Island nos EUA, em 1979. Cabe ressaltar, que

a avaliação determinística faz uso do conceito de defesa em profundidade, com

múltiplas barreiras contra emissões e material radioativo. O objetivo do conceito de

defesa em profundidade não é simplesmente o de reduzir o risco para o público, mas

também, o de prevenir e mitigar falhas, que possam resultar em conseqüências

catastróficas. A avaliação determinística, especifica ainda, requisitos para projeto,

construção, e manutenção da instalação. Estes, são normalmente expressos na forma de

guias de performance, mais especificamente, transientes e condições de acidente como

eventos de base de projeto, que possam ameaçar os limites de radioatividade e de

emissão. Os eventos de base de projeto por sua vez, são aqueles eventos de maior

probabilidade, os quais a instalação poderá vir a experimentar durante a sua vida útil.

Estes eventos, são estabelecidos através de uma análise de falhas postuladas pelo

requerente (operadora), experiência industrial, eventos reportados e avaliação

independente do órgão regulador. O projeto da instalação deve ser concebido de forma

que, no caso da ocorrência de eventos de base de projeto, os sistemas de segurança

sejam capazes de prevenir e mitigar as conseqüências, protegendo, mantendo a saúde e

segurança do público.

O método requer também, a aplicação de diferentes níveis de operação,

especificações técnicas, regulamentos e normas nacionais, encontradas nos guias

regulatórios. Necessitam além disso, de medidas de garantia de qualidade, para garantir
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margens de segurança adequadas no projeto, construção e manutenção da instalação. A

avaliação determinística restringe os limites de radiação e de emissão, de modo que o

risco para o público, durante operação normal ou ocorrência de eventos de base de

projeto, seja insignificante. Logo, ele fornece linhas de atuação específicas, requisitos e

limites, que simplificam a implementação, execução e atuação constante, do processo

regulatório.

Por outro lado, o processo probabilístico, isto é, método baseado em risco, é

utilizado para complementar o processo determinístico. Este, considera um amplo

espectro de incidentes e acidentes, incluindo os de baixa freqüência, também

denominados de acidentes severos. O método, não está voltado para as condições

normais de operação, a não ser que estas contribuam para a iniciação de incidentes ou

acidentes. Ele é constituído ainda, de processo sistemático para assistir instalações

nucleares, bem como, racionalizar regulamentos e normas de forma a garantir a

segurança do público. Entre suas principais características, podemos ressaltar o seu

potencial para avaliar (1) um modelo integrado de sistema, (2) perigos, (3) a freqüência

de eventos e / ou acidentes, (4) a conseqüência de eventos incluindo o comportamento

de sistemas, e, (5) uma quantificação de riscos. Quando for necessário, ele incorpora

uma avaliação detalhada de sistemas e suas interações, através de árvore de eventos e

falhas, a nível de componentes ou parte de componentes. Esta avaliação é poderosa,

requerendo, por outro lado, uma sólida base de dados e conhecimento dos sistemas, bem

como, de suas diversas aplicações. Em alguns casos, os dados ou conhecimento

disponíveis acerca dos sistemas são insuficientes, contribuindo, entre outros, para a

incerteza total da avaliação. É comum que em muitos dos casos a avaliação só pode ser

completada com a ajuda de julgamentos de especialistas e cálculos de engenharia, como

descrito em (Fragola, 1996).

Os resultados do processo baseado em fISCO, procuram caracterizar

normalmente, o risco existente devido a existência de uma instalação nuclear, através de

gráficos que representem as probabilidades cumulativas complementares, para as

diferentes seqüências de acidente e suas respectivas conseqüências. Cabe ressaltar, que

estes gráficos representam o conjunto possível de eventos relativos a acidentes severos,

com suas respectivas freqüências e probabilidades de ocorrência por ano.
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A importância na execução de uma avaliação de risco, não está apenas em

estimar o risco, mas sim, no processo de execução da própria avaliação (ANS/IEEE,

1983). Deste modo, o processo sistemático e metodológico de avaliação de cada

sistema, cada parte de equipamento, e, até um nível de componentes, fornece

informações acerca das fragilidades e vulnerabilidades, prováveis falhas, bem como, a

existência de potencial com graves conseqüências, não identificadas até então. Esta

avaliação, não identifica apenas problemas potenciais significativos, podendo também

indicar políticas que melhorem o comportamento do sistema, prevenindo contra falhas,

reduzindo sua taxa de falhas e / ou mitigando as conseqüências.

O método baseado em risco, pode ser de extrema valia na complementação

do método tradicional determinístico, principalmente nas fases de projeto, operação e

regulação, não podendo todavia, substituí-lo. A avaliação determinística, é um precursor

necessário para avaliação probabilística. Se levarmos em conta, que em muitos casos a

fase de projeto e regulação não consideram o método baseado em risco, é de

fundamental importância determinar, quando os custos relativos a esta análise

complementar, são benéficos.

A experiência tem demonstrado, três características de um sistema,

tecnologia ou projeto, que foram identificadas como sendo primordiais na utilização de

uma avaliação de risco:

• A magnitude dos perigos do sistema para o público em geral;

• As incertezas relativas ao projeto do sistema e seu uso; e

• Estimativas de risco necessárias para o subsídio ou desenvolvimento de

requisitos regulatórios.

Cabe ressaltar, que é de fundamental importância desenvolver critérios para

a identificação destas características, de forma a conduzir e direcionar as aplicações do

método de avaliação de risco.

Com base nestas informações, é fundamental que se tenha para as

instalações nucleares um sistema computadorizado, como por exemplo, um Sistema de

Monitoração de Risco - RMS, para a investigação de diversos parâmetros que

influenciem a disponibilidade de sistemas complexos ou de segurança de instalações

industriais. Um dos parâmetros de estudo poderia ser, por exemplo, a influência das
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diferentes políticas de teste e / ou manutenção, sobre a indisponibilidade dos sistemas

analisados, levando-se em conta o acréscimo do risco associado.

Por outro lado, sabe-se que um considerável número de modificações em

componentes e sistemas podem ocorrer durante a fase de construção e, uma série de

outras, durante a subsequente fase de operação. Estas constantes mudanças na

configuração da instalação, durante a operação normal, ou seja, a existência de inúmeras

configurações pelas quais a instalação passa na sua fase de operação, e, todas baseadas

em procedimentos de operação, fazem com que o operador possa fazer uso de uma

ferramenta de auxílio de tomada de decisão. Esta ferramenta ou mecanismo, poderia

estar baseada no desenvolvimento de um processo interativo, que apresentasse, por

exemplo, graficamente as estratégias de teste ou seqüências de reparo, de um ou mais

sistemas. Isto permitiria, que a gerência pudesse escolher entre a estratégia ou

seqüência, de menor risco ou menor custo. Certamente, isto seria um fator

simplificador, para os princípios de gerenciamento de uma instalação baseados em risco.

Na Figura 1.5-1, apresenta-se um exemplo dos princípios de gerenciamento

de risco, segundo o (INSAG-3, 1990), onde a cultura de segurança é a base do

gerenciamento de risco.

Pode-se verificar primeiramente na figura, que os procedimentos são

estabelecidos e todas as atividades são conduzidas estritamente segundo estes

procedimentos. Isto estabelece, por um lado, a cultura de segurança que esta sendo

aplicada na empresa, fazendo com que os empregados se mantenham informados,

quanto aos compromissos da gerência.

Neste contexto, o termo procedimento, deve ser entendido de forma ampla.

Ele não inclui apenas a operação, manutenção e procedimentos de treinamento, mas

também códigos, normas, fórmulas, especificações, instruções, regras, etc. As

atividades, por outro lado, incluem tarefas do ciclo das instalação, desde o sítio até a

operação. A história e a experiência operacional tem demonstrado, que as mudanças

são inevitáveis e resultam em desvios de práticas, anteriormente comprovadas. Todavia,

estes desvios devem ser monitorados e controlados. A monitoração, implica entre outras

coisas, em revisar, verificar, supervisionar, auditar, testar e inspecionar. O termo
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controlar engloba por similaridade os termos cornglr, modificar, reparar, manter,

alarmar, reforçar, regular, etc.

Este sistema de multicamadas de monitoramento e / ou controle, é

denominado na sua base, de programa de garantia da qualidade.

As atividades planejadas, como testes, manutenções e reparos, ou atividades

não planejadas como eventos aleatórios, falhas de componentes e sistemas, levam a uma

flutuação do nível de risco básico. Este também é denominado de risco de projeto,

durante a operação. Esta flutuação, é chamada de Perfil de Risco - RP da instalação.

Através de um sistema de monitoração de risco - RMS podemos avaliar este RP da

instalação.

Fig. 1.5-1 : Princípios de Gerenciamento de Risco Baseados em Cultura de

Segurança

Quando se utiliza uma ferramenta de gerenciamento adequada, que calcule e

avalie o chamado RP, tendo como objetivo a otimização da operação da instalação, com

relação ao nível de risco durante um período especificado de operação, obtém-se como

resultado, a chamada, Operação baseada em Risco e / ou Tolerante a Falhas - RB&FTO.
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Logo, quando utilizamos apenas a avaliação determinística, o conjunto de

conseqüências, bem como, o nível de risco para o público, não são claros. As normas e

regulamentos podem vir a ser, por este motivo, muito restritivas. Por vezes, tomam-se

pouco ou até não exeqüíveis, do ponto de vista de custo.

A avaliação baseada em risco, pode ser utilizada para balizar decisões,

garantindo uma proteção adequada ao público, através de regulamentos e normas

razoáveis. Quando os resultados de ambos os processos e / ou métodos são

complementares, e, além disso, estão em conformidade, os regulamentos e normas

provavelmente também estarão em equilíbrio, principalmente se houver uma

aceitabilidade, com relação a percepção do público em geral.

Pode-se concluir então, que a experiência nos últimos anos, tem

demonstrado que a combinação entre o método determinístico e o baseado em risco,

também denominado de probabilístico, no que tange as normas e regulamentos de

segurança para a indústria nuclear, tem se mostrado efetiva.

1-6. Cultura de Segurança

Com exceção de alguns casos, que podem ser chamados de casos de motivo

de força maior ou falhas de hardware, dentro do vasto universo de eventos que por

ventura possam ocorrer em uma instalação nuclear, através da avaliação das diferentes

experiências operacionais existentes e disponíveis, são na maioria dos casos originários

de um erro humano. O espírito humano dispõe todavia, de uma grande aptidão para

desvendar e eliminar potenciais problemas, que tenham efeitos consideráveis sobre a

segurança. Cientes disso, os indivíduos assumem então uma dupla responsabilidade. Se

por um lado, devem respeitar os procedimentos pré definidos, por outro, devem agir

segundo uma chamada cultura de segurança.

Os organismos que operam as instalações nucleares (operadoras) e todos os

outros, que de alguma forma estejam relacionados com a área nuclear, têm a

responsabilidade de, em termos de segurança, instituir uma cultura de segurança a fim

de prevenir os erros humanos e de tirar partido dos aspectos positivos das ações

humanas.
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Em resumo, a cultura de segurança, é o melO através do qual pode-se

assegurar que uma parcela considerável de atenção é dada à segurança, tanto pelos

organismos, bem como pelos indivíduos. O Grupo de Consultores Internacionais para a

Segurança Nuclear - INSAG, introduziu pela primeira vez a expressão cultura de

segurança em seu relatório, por ocasião da análise do acidente de Chernobyl (INSAG-l,

1987).

Num relatório anterior, intitulado de Princípios Fundamentais de Segurança

para Centrais Nucleares em (INSAG-3, 1990), foi reafinnado que a cultura de

segurança constitui um princípio fundamental de gestão. Uma das observações e

necessidades que surgiram a partir daí, foi a de que o conceito de cultura de segurança,

fosse esclarecido e definido de tal fonna, que a sua existência e uso, pudesse ser

confinnado através de referências específicas.

A segurança de uma instalação nuclear, depende entre outras coisas, de um

grande número de medidas daqueles que a concebem, constróem e a operam e / ou

colocam em serviço. Além disso, dependem também da comunidade científica e de

engenheiros em geral, dos organismos governamentais encarregados da regulação e

regulamentação de procedimentos e finalmente daqueles que se ocupam da pesquisa

fundamental relacionada.

O INSAG-3 ressalta principalmente aspectos particulares da cultura de

segurança, e, trata além disso, igualmente de questões anterionnente não consideradas,

tais quais, os aspectos correspondentes às praticas adequadas e fundamentais,

relacionadas com o comportamento e reações afins ao ser humano, nas diversas

atividades. A definição e natureza da cultura de segurança, segundo a filosofia da

Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, são expressas como:

"La culture de sureté est I' ensemble des caractéristique et des attitudes

qui, dans les organismes et chez les individus, font que les questions relatives à la

sureté des centrales nucléaires bénéflcient, en priorité, de I'attention qu'elles méritent

en raison de leur importance",

ou seja,

"A cultura de segurança é o conjunto de características e atitudes das

organizações e indivíduos através das quais são estabelecidas que, por meio de uma
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escala de prioridades dinâmica, as questões relativas a segurança de instalações

nucleares, recebam a atenção necessária, compatíveis com o seu grau de importância".

Pode-se dizer ainda, que um dos elementos chave no processo, é a existência

de um hábito ou regra genérica, de se pensar em termos de segurança. Isto implica, por

outro lado, em uma atitude voltada para um questionamento sistemático, uma constante

recusa em se contentar com os resultados adquiridos, uma procura permanente, pela

perfeição e um esforço e responsabilidade pessoal, bem como, de uma autodisciplina

grupal relativas a questões de segurança.

Muitos destes atributos citados anteriormente não são mensuráveis. Por

outro lado, seria importante que se pudesse fazer julgamentos e / ou avaliações, com

base no nível de cultura de segurança dos indivíduos de uma instalação. Na opinião do

INSAG, estes atributos se traduzem naturalmente na forma, de manifestações

perceptíveis e poderiam vir a servir, de indicadores da cultura de segurança.

Entretanto, as boas práticas são certamente uma componente essencial da

cultura de segurança, não sendo por si só suficientes, caso sejam aplicadas formalmente.

Elas necessitam, que se vá além de sua aplicação estrita, de forma que todas as ações

relevantes para a segurança, sejam executadas corretamente, com diligência, de forma

pensada, com conhecimento de causa, tendo como base, um julgamento salutar e

finalmente com o senso de responsabilidade requerido.

Dentre as características universais da cultura de segurança, bem como, se

considerarmos ainda todos os tipos de atividades, organismos e indivíduos, em todos os

escalões e níveis, que interagem com a segurança, pode-se ressaltar:

• Consciência - entre os indivíduos, da importância da segurança;

• Conhecimento e competência - adquiridas pela formação teórica, prática

e pela auto-aprendizagem dos indivíduos;

• Dedicação - a qual pressupõem a demonstração, a nível da alta direção,

do elevado grau de prioridade dado à segurança, e, a adesão dos

indivíduos ao objetivo comum de segurança;
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• Motivação - que através de avaliação supenor, estabelece objetivos,

sistemas de recompensa e de sanções, com base nas atitudes adotadas

pelos próprios indivíduos;

• Supervisão - compreendendo práticas de auditoria e de exames, somadas

aos questionamentos externados através de atitudes individuais;

• Responsabilidade - baseadas na atribuição e descrição formal de tarefas e

sua compreensão pelos indivíduos.

É fundamental perceber, que a cultura de segurança se manifesta em dois

grandes domínios. O primeiro, sendo constituído pela estrutura criada no cerne de um

organismo, com hierarquias e funções claramente definidas. O segundo, através da

atitude adotada pelos indivíduos, em todos os níveis e escalões, inseridos nesta nova

estrutura, bem como, a sua capacidade de produção nos seus respectivos postos de

trabalho.

Segundo a AIEA, em todas atividades importantes, o modo pelos quais os

indivíduos agem, esta relacionado com as exigências impostas pelos escalões

governamentais superiores. Cabe ressaltar, que o nível mais elevado através do qual, são

exercidas as influências sobre a segurança de instalações nucleares, é o nível legislativo.

Neste, são definidos os fundamentos nacionais da cultura de segurança.

Os órgãos do governo, exercem suas responsabilidades através de

regulamentações, relativas a segurança de instalações nucleares, outras instalações, e,

atividades que apresentem perigo potencial. Estes tem com finalidade, a proteção dos

indivíduos, a população em geral, bem como, o meio ambiente.

Os legisladores são assessorados por órgãos consultivos e regulatórios, que

por sua vez dispõem de pessoal especializado, recursos financeiros e de poder

suficiente, para executar as diferentes tarefas, com liberdade suficiente, estando livres de

influências indesejáveis. Em qualquer país, isto propicia a instauração de um clima

favorável, de forma que a segurança possa vir a fazer parte, de uma preocupação

cotidiana.

Entre as diversas funções dos órgãos do governo, pode-se mencionar aquela,

que trata de encorajar os intercâmbios internacionais, objetivando uma melhoria na

segurança, comprometendo-se a reduzir os possíveis óbices comerciais e políticos, que
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por ventura, possam interferir nesta troca. Cabe ressaltar, que considerações similares se

aplicam aos diferentes organismos. As políticas aqui preconizadas, elevam o nível do

ambiente de trabalho, condicionando o comportamento dos indivíduos.

1-7. Eventos Operacionais Sil!nificativos

Cada vez mais, o público demanda a geração segura de eletricidade através

de instalações nucleares. As considerações probabilísticas que demonstram

possibilidades de ocorrência de acidentes, mesmo com valores de probabilidade baixos,

são recebidas e encaradas com restrições pelo público. Atualmente, os acidentes são

inaceitáveis e, portanto, os incidentes devem ser prevenidos. Os desvios devem ser

todos analisados para a pronta eliminação das causas raízes dos incidentes e acidentes.

Segundo o consenso encontrado e acordado internacionalmente, através da

Escala Internacional de Eventos Nucleares - INES, o principal objetivo de segurança, é

o de manter o impacto sobre a operação da instalação abaixo do limiar considerado

significativo do ponto de vista de segurança, ou seja, a fronteira entre os desvios e

incidentes.

Qualquer evento cujas conseqüências excedam o limiar inferior de um dos

três atributos de segurança (impacto na instalação, impacto fora da instalação e a

degradação da defesa em profundidade), é significativo para a segurança e é considerado

como sendo um incidente. Os incidentes podem ser classificados como sendo de nível I

a 3, com base no seu impacto dentro e fora da instalação ou sobre a defesa em

profundidade da instalação. Os acidentes, por outro lado, podem ser classificados com

níveis de 4 a 7 (Figura 1.7-1).

Sabemos que um projeto conservativo, a manufatura cuidadosa e construção

de boa qualidade são alguns dos atributos que fazem parte dos pré requisitos para que se

tenha uma instalação nuclear segura. Todavia, a sua segurança depende entre outras

coisas, da capacidade de se prevenir qualquer incidente durante a fase de operação.
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o programa ASSET, iniciado em 1986, não está restrito a nenhum grupo em

particular, mas sim disponível para países que tenham instalações nucleares em

operação ou em vias de entrar em operação. Este serviço, do Grupo de Avaliação de

Eventos Operacionais Significativos para a Segurança - ASSET, fornece assistência aos

países membros da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA para melhorar o

nível de segurança geral da instalação durante a aplicação das políticas de prevenção de

incidentes em instalações nucleares. As boas práticas recomendáveis são identificadas e

lições genéricas são comunicadas e passadas para as outras instalações para uma

operação mais segura a longo prazo.

Uma das tarefas da AIEA é estimular e contribuir para o processo, em

andamento, que procura alcançar a excelência na área de segurança operacional de

instalações nucleares existentes no mundo.

A metodologia ASSET é baseada em eventos (desvios, incidentes ou

acidentes), falhas (ocorrências), fraquezas latentes (causas diretas) e nas deficiências

existentes nos programas de surveillance (causa raiz) da instalação. Sabemos que o

objetivo principal das operadoras de instalações nucleares é perseguir uma operação

segura e confiável. A prevenção de qualquer impacto negativo sobre a segurança é o

objetivo primário da gerência da instalação: "OPERAÇÃO SEM INCIDENTES'.

A eficiência das políticas de prevenção de incidentes é, por este motivo, o

ponto em foco da metodologia ASSET baseada em princípios comuns compartilhados.

A operação segura e uma boa performance em instalações nucleares

requerem a todos os instantes a completa operabilidade das três funções operacionais

básicas a saber: o homem, a máquina e a interface homem-máquina.

A ocorrência de eventos (incidentes ou acidentes) demonstra apenas que as

fraquezas latentes existentes não foram detectadas e corrigidas a tempo. O técnicos,

equipamentos e procedimentos não devem, por este motivo, ser considerados culpados

por não apresentarem uma performance como a esperada. A garantia da qualidade

executada antes da operação e o surveil1ance durante a operação da instalação, nestes

casos, não demonstraram ser eficientes o suficiente para detectar e corrigir estas

fraquezas latentes.
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A detecção em tempo hábil das fraquezas latentes e a restauração efetiva

são, por este motivo, a última barreira do conceito de defesa em profundidade aplicado

para prevenção de incidentes.

O programa de detecção deve avaliar a proficiência dos técnicos, a

utilização adequada de procedimentos, a operabilidade de equipamentos de forma a ser

capaz de identificar as fraquezas latentes que levem a falhas humanas, de equipamento

ou procedimento, sob condições ou circunstâncias adversas.

O processo de restauração deve eliminar as falhas latentes detectadas de

modo a recuperar a operabilidade completa das funções, homem, máquina e da interface

homem-máquina, bem como, prevenindo a reocorrência de tais fraquezas. Da

metodologia ASSET podemos ressaltar três pontos principais:

• Questões de segurança são identificadas através de um programa

surveillance da instalação capaz de detectar prontamente qualquer

fraqueza latente entre técnicos, equipamentos e procedimentos.

• Grau de importância para a segurança é determinado com base na escala

INES.

• A atenção necessária é dada através da análise sistemática de causa raiz de

todos os desvios classificados como abaixo da escala para garantir a

prevenção de incidentes.

A escala INES em (ASSET, 1991) foi desenvolvida como um melO de

comunicação entre especialistas da área nuclear e o público em geral. Através da

classificação e um enquadramento adequado de eventos, a escala pode proporcionar um

melhor entendimento entre a comunidade nuclear, a mídia e os cidadãos.

Para os especialistas da área nuclear, quando da análise de eventos,

verificou-se uma constante dificuldade existente na comunicação de seus achados, para

outros indivíduos de uma maneira coloquial. Ele não será capaz de deixar de falar em

componentes, sistemas e fenômenos técnicos, que não serão compreendidos pela

sociedade composta naturalmente de leigos.

A escala não foi desenvolvida para substituir critérios adotados

nacionalmente e internacionalmente para reportar, descrever, definir e analisar
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tecnicamente eventos nucleares. Tão pouco ela deve ser empregada, em comparações de

performances de segurança entre países diferentes. Quando da ocorrência de uma

emergência radiológica nas proximidades de uma instalação nuclear, os procedimentos e

planos de emergência nacionais sempre terão precedência sobre a utilização da escala.

Ela possibilitou condensar a análise dos especialistas em apenas um dos oito (0-7) níveis

de severidade, onde o nível 7 representa um acidente de grandes conseqüências e o

nível O indica um evento com nenhuma influência na segurança nuclear. Acidentes

industriais ou outros eventos que não estejam relacionados com a operação de

instalações nucleares, não são classificados com a escala e são denominados de eventos

fora de escala. Cabe ressaltar que os eventos classificados pela escala estão relacionados

somente com a segurança nuclear ou radiológica (Figura 1.7-2).

Como os fundamentos da escala tem como base estimativas técnicas do

impacto do evento na instalação, fora da instalação ou sobre o potencial de defesa em

profundidade da instalação, a classificação INES não tem sido apenas de interesse para

o público leigo, fornecendo por outro lado, dados relevantes para a comunidade

científica. Deste modo, a escala INES é utilizada como ferramenta de classificação pelos

especialistas do ASSET, quando da reavaliação da experiência operacional em visitas a

instalações nucleares. Os dados obtidos da classificação dos eventos da instalação

formam uma base de dados que pode ser utilizada posteriormente na análise das causas

raízes.
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CAPÍTULO 11

PROGRAMADEGERAÇÃOTERMONUCLEAR

2-1. Histórico

Situada na Praia de Itaorna, Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de

Janeiro, a Central Nuclear de Angra está próxima dos principais centros consumidores

de energia do país. A escolha do local envolveu uma série de condicionantes, ligadas às

características do sistema de geração nuclear, tais como abundância de água de

refrigeração e facilidade de transporte e montagem de equipamentos pesados, A

proximidade dos grandes centros de consumo evita a construção de dispendiosos

sistemas de linhas de transmissão e a conseqüente elevação do custo da energia

produzida. A escolha do local foi precedida de inúmeros estudos desenvolvidos com o

apoio de empresas de consultoria internacionais, com ampla experiência em seleção de

sítios para a construção de usinas nucleares, dentre as quais podem ser destacadas a

NUS Corporation e a Weston Geophysical.

As usinas Angra 1, 2 e 3, que constituem a Central Nuclear Almirante

Álvaro Alberto - CNAAA, foram planejadas e projetadas dentro dos mais rigorosos

critérios de segurança adotados internacionalmente e são licenciadas pela Comissão

Nacional de Energia Nuclear. Seguem, além disso, também estritamente a legislação

ambiente vigente no país. Vale dizer que a operação de Angra 1 e a construção de Angra

2, são periodicamente avaliadas por organismos internacionais como a AIEA, a WANO e

oINPO.
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Angra 1

Em 1968, o Governo Brasileiro decidiu ingressar no campo da produção da

energIa nucleoelétrica, com o objetivo primordial de propiciar ao setor elétrico a

oportunidade de adquirir o conhecimento desta tecnologia e obter a experiência para

fazer frente às possíveis necessidades futuras.

Como, àquela época, já estava prevista uma complementação termoelétrica

na área do Rio de Janeiro, foi decidido que este aumento se fizesse mediante a

construção de uma usina nuclear de cerca de 600 MW.

Em 1969, por delegação da ELETOBRÁS, a empresa Fumas Centrais

Elétricas S.A. promoveu uma concorrência internacional para a construção da usina,

sendo vencedora a empresa norte-americana Westinghouse, que ficou responsável pelo

projeto e pelo fornecimento e montagem dos equipamentos em regime de contrato

"turn-key".

Para as atividades de engenharia de projeto, a Westinghouse subcontratou a

Gibbs & Hill nos Estados Unidos e a Promon Engenharia no Brasil, associando-se, para

as atividades de montagem, à EBE - Empresa Brasileira de Engenharia. As obras civis

foram contratadas diretamente à Construtora Norberto Odebrecht e o envoltório de

contenção de aço foi fornecido pela Chicago Bridge.

A construção de Angra 1 foi iniciada em 1972 e a primeira reação nuclear

em cadeia foi estabelecida em março de 1982. Após uma fase de testes e a correção de

alguns problemas de fabricação e montagem de equipamentos, detectados durante a fase

de comissionamento, a usina entrou em operação comercial em janeiro de 1985. Desde

então, já produziu mais de 25 milhões de MWh, energia suficiente para abastecer uma

cidade de aproximadamente 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes durante

este período.

Angra 2

Em junho de 1975, o Governo Brasileiro assinou com a República Federal

da Alemanha, o Acordo sobre Cooperação para Uso Pacífico da Energia Nuclear.

Dentro do âmbito deste acordo, foi concretizada, em julho de 1975, a aquisição das
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usinas Angra 2 e 3 à empresa alemã Kraftwerk Union A. G. - KWU, subsidiária da

SIEMENS.

As obras civis de Angra 2 foram contratadas por FURNAS à Construtora

Norberto Odebrecht e iniciadas em 19, cabendo à NUCLEN, sob supervisão da KWU, o

detalhamento do projeto básico.

Entretanto, a partir de 1985, o empreendimento deteve o seu ritmo

progressivamente desacelerado devido à redução dos recursos disponíveis.

Em 1991, o Governo decidiu retomar as obras de Angra 2 e, uma vez

definida a composição dos recursos financeiros necessários à conclusão do

empreendimento, ao final de 1994, foi autorizada a realização da concorrência para a

montagem eletromecânica da usina. As empresas vencedoras da concorrência se

associaram formando o consórcio UNAMON, que iniciou as suas atividades em janeiro

de 1996. Esta última fase da construção, prevista para ser concluída em 1998, permitiria

a entrada de Angra 2 em operação comercial no segundo semestre de 1999, caso todos

os cronogramas subseqüentes de montagem e testes de sistemas fossem cumpridos.

Angra 3

Dado o grande intervalo de tempo decorrido, o projeto de Angra 3 está

sendo totalmente revisto em termos técnicos e comerciais, para que a usina possa além

de gerar energia de forma segura também ser competitiva, compatível com o custo

marginal do setor elétrico. Sua entrada em operação estaria prevista para dezembro de

2005.

Futuramente de posse de Angra 1, 2 e 3 uma vez conjuntamente em

funcionamento, a Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR disporá de uma

capacidade de geração de 3.265 MW, passando a produzir cerca de 50% da energia

consumida no Estado do Rio de Janeiro.

Cabe ressaltar, que a ELETRONUCLEAR foi criada em 1997, como

resultado da fusão da área nuclear de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.,

proprietária e operadora de Angra 1 e responsável pela construção de Angra 2, com a

NUCLEN Engenharia e Serviços S.A., empresa de engenharia detentora da tecnologia

de projeto e construção de Angra 2 e 3. Desta forma, a nova empresa passou a dispor de
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competência e capacidade técnica nas áreas de projeto, construção e operação de usinas

termonucleares.

Ao reunir o que há de melhor no setor em termos de recursos humanos e

capacitação tecnológica, a empresa está plenamente estruturada para responder ao

desafio de consolidar a indústria de geração nucleoelétrica no Brasil, que não deve abrir

mão de uma tecnologia de ponta e de um combustível que possui em abundância.

Laboratório de Monitoração Ambiental

O Laboratório de Monitoração Ambiental da CNAAA foi criado em 1978,

com o objetivo de realizar os estudos ambientais necessários ao atendimento dos

requisitos de licenciamento. Dispondo de técnicos especializados e de modernos

equipamentos par a análise fisico- química e radiométrica de amostras coletadas na área

circunvizinha à Central, o Laboratório realiza permanentemente diversos programas de

monitoração, cujos resultados comprovam que a operação hoje em dia de Angra 1 não

causa impacto indevido ao ecossistema da região. Até o presente momento, as únicas

variações -certa diminuição da diversidade das algas pardas e aumento na população de

moluscos - foram observadas apenas no ponto de coleta mais próximo

(aproximadamente 200m) da descarga da água de refrigeração e são devido ao

incremento térmico proveniente da usina.

Armazenamento de Rejeitos

Os rejeitos líquidos e sólidos, de baixa e média atividade, gerados durante a

operação de Angra 1, são processados e acondicionados em tambores testados e

qualificados segundo Norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, de

acordo como padrões de segurança adotados internacionalmente.

Após devidamente lacrados e identificados, os tambores de rejeitos são

armazenados no Depósito Provisório de Rejeitos localizado na Praia de Itaorna,

próximo à usina, constituído por dois galpões construídos especialmente com este fim,

onde são permanentemente observados e monitorados e onde ficarão aguardando uma

futura transferência para o repositório final, a ser constituído pela CNEN.
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Os rejeitos de alta atividade, formados pelos elementos combustíveis

irradiados, estão estocados em piscina própria para este fim, localizada no Prédio do

Combustível, com acesso controlado, blindagem apropriada, sistema de ventilação

especial, enfim, cercados de todos os requisitos de segurança exigidos por Normas

Internacionais e requisitos do órgão regulatório. Cabe ressaltar, que para permitir a sua

utilização durante toda a vida útil da usina, a Piscina de Combustível Usado de Angra 1

teve sua capacidade de estocagem ampliada de 363 para 1.250 elementos combustíveis,

através da substituição dos seus racks originais por racks supercompactados de aço

borado, cumprindo os requisitos de segurança da CNEN.

Centro de Treinamento Avançado com Simulador

O Centro de Treinamento Avançado com Simulador - CTAS está localizado

na Vila Residencial de Mambucaba. A Sala de Controle do Simulador é uma réplica

funcional da salas de controle da Usina Nuclear Angra 2, contendo praticamente toda a

instrumentação desta e reproduzindo o mesmo comportamento dinâmico.

Além do treinamento para os operadores de Angra 2, o CTAS vem

ministrando treinamento para clientes estrangeiros - operadores e técnicos de usinas

nucleares e de outras entidades da Alemanha, Espanha, Argentina e Suiça e ao Institute

ofNuclear Power Operations - INPO dos EUA, bem como, nacionais: CNEN, IPEN e

ELETROPAULO.

Inserção Regional

A política de inserção regional adotada pela ELETRONUCLEAR busca

oferecer beneficios socioeconâmicos para a população residente na área de influência da

Central Nuclear. Dentro deste programa, podemos destacar, entre outros, a utilização,

pela comunidade, do hospital e das escolas construídas pela empresa em suas Vilas

Residenciais; o apoio, através de Convênios celebrados com Universidades e outras

instituições, a projetos que buscam viabilizar o desenvolvimento sustentável da região,

bem como, a uma séria de trabalhos realizados nas áreas de pesquisa e educação

ambiental; e, ainda, o apoio às organizações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil,
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ampliando e aperfeiçoando o seu aparelhamento, com o objetivo de assegurar a

implementação do Plano de Emergência.

2-2. O Órgão Regulatório (CNEN)

Estrutura e Diretrizes

Em 1956 foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN no

plano político e o Congresso Nacional promulgou, em 27 de agosto de 1962, a Lei 4.118

que criou o monopólio estatal para as atividades nucleares.

A Lei atribui a CNEN competência para propor a política nacional de

energia nuclear e pronunciar-se sobre compromissos internacionais de qualquer espécie;

promover o desenvolvimento da energia nuclear podendo realizar estudos, projetos de

construção e operação de usinas nucleares; estabelecer Regulamentos e Normas de

Segurança relativas ao uso das radiações e dos materiais nucleares e a instalação e

operação de estabelecimentos destinados a produzir materiais nucleares ou a utilizar a

energia nuclear e suas aplicações e fiscalizar o cumprimento dos referidos

Regulamentos e Normas. A União exerce o monopólio nuclear através da CNEN.

A estrutura organizacional da CNEN, do seu nascimento até os dias de hoje,

passou por diversas experiências no que tange a modelos de organização que viessem a

operacionalizar suas políticas e estratégias de ação

A CNEN é uma autarquia federal, vinculada à Ministério Extraordinário de

Projetos Especiais - MEPE e encontra-se estruturada em três diretorias:

• Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear - DRSN;

• Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD; e

• Diretoria de Apoio Logístico - DAL.

A área de radioproteção e segurança nuclear está voltada para a proteção do

público, dos trabalhadores do setor, das instalações que utilizam as radiações ionizantes

e do meio ambiente como um todo, além de também zelar pelas salvaguardas nacionais

e internacionais. Para melhor execução desses objetivos constituíram-se a
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Superintendência de Licenciamento e Controle -SLC e o Instituto de Radioproteção e

Dosimetria - IRD, ambos localizados no Rio de Janeiro.

A área de pesquisa e desenvolvimento encarrega-se da produção de novas

tecnologias para o setor nuclear, principalmente nas áreas de geração de energia elétrica,

medicina, agricultura e indústria, contando para o seu desenvolvimento, no Rio de

Janeiro, com o Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, em São Paulo, com o Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN e em Belo Horizonte, com o Centro de

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN.

Cabe ressaltar, que estas duas áreas, radioproteção e segurança nuclear, bem

como a de pesquisa e desenvolvimento, também contam com o apoio do Centro

Regional de Ciências Nucleares - CRCN, localizada em Pernambuco.

A área de apoio logístico, destina-se basicamente a formação de recursos

humanos, através dos sistemas de informação e de apoio técnico operacional,

necessários para o bom funcionamento da Instituição.

Atualmente, as principais diretrizes da CNEN estão relacionadas as

atividades destinadas a garantir a segurança do público, dos trabalhadores, das

instalações nucleares e ao desenvolvimento científico e tecnológico para fins pacíficos.

Dentre as mais relevantes podem ser citadas:

• Salvaguardas;

• Gerência de Rejeitos Radioativos;

• Segurança Nuclear e Radioproteção; e

• Pesquisa e Desenvolvimento.

É de fundamental importância ressaltar, que uma das áreas de vital

importância para a energia nuclear, é a que trata de rejeitos radioativos. A necessidade

deste setor, tanto no de geração de eletricidade, na medicina ou em outras aplicações,

envolve quantidades de materiais com um tempo de vida útil por vezes elevado,

devendo ser armazenados em depósitos.

As fontes radioativas, recolhidas de clínicas médicas, hospitais e indústrias,

são mantidas pelo órgão regulatório em seus institutos. O transporte, tratamento e

armazenamento desses materiais são feitos de forma segura e obedecem às Normas da

CNEN, seguindo então todos os padrões internacionais de segurança.
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Vale relembrar, que nos últimos anos foram recolhidos à CNEN 24.965

fontes, sendo 51,6% proveniente do Estado de São Paulo, 22,4% do Estado do Rio de

Janeiro, 9,9% do Estado de Minas Gerais, 3,52 % do Estado da Bahia, 2,24% do Estado

do Rio Grande do Sul e 10.34% dos demais Estados da Federação.

É importante citar, que já existe um depósito definitivo no país, em Abadia

de Goiás, no Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro Oeste - CRCN-CO.

Este depósito está dividido em dois setores, os quais estão destinados a abrigar os

rejeitos gerados do acidente radiológico com o Césio -137, ocorrido em Goiânia em

1987. Um dos setores armazena rejeitos com o teor de radioatividade muito baixo e o

outro com índices de radioatividade mais elevadas, isto é, relevantes do ponto de vista

de proteção radiológica.

Funções Constitucionais da CNEN

Segundo a constituição de 1988 as funções do órgão regulatório são:

• Inciso XXVI do artigo 22 da Constituição da República Federativa do

Brasil estabelece que compete privativamente à União legislar sobre

atividades nucleares de qualquer natureza.

• Exercício desse monopólio da União é conferido à Comissão Nacional de

Energia Nuclear, de acordo com a Lei 4118/62, alterada pela Lei

61897/74/62, Lei 7781/89 e Decreto 2210/97.

No exercício de sua competência, estabelecida nas leis acima, é atribuição

daCNEN:

Autorizar, fiscalizar e controlar:

• A produção e o comércio de materiais nucleares;

• A construção e a operação de instalações nucleares, a saber: as usinas

nucleares (Angra I, 11, e III), reatores de pesquisa (4 em operação,

pertencentes à CNEN, e um, no Centro Tecnológico da Marinha - SP),

minas e usinas de beneficiamento de minérios de urânio (Complexos

Minero-Industriais de Poços de Caldas - MG e Caitité - BA), fábricas

de elementos combustíveis (Complexo Industrial de Resende - RJ);
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• A construção e a operação de instalações radiativas (cerca de 2600

instalações, tais como: hospitais, clínicas de radioterapia, laboratórios,

centros de pesquisa, irradiadores de grande porte para alimentos e para

material médico-hospitalar, etc.), no que se refere a ações de comércio

de radioisótopos; e

• Transporte de materiais nucleares e radioativos.

Estabelecer normas regulatórias e fiscalizar o cumprimento dessas normas,

visando garantir aos trabalhadores, aos indivíduos do público e ao meio ambiente, a

segurança na utilização de energia nuclear.

Controlar os estoques e reservas estratégicas do país, no que se refere aos

materiais nucleares.

Supervisionar e fiscalizar a aplicação das normas e diretrizes do Sistema de

Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), no que se refere à proteção fisica,

salvaguardas nacionais, segurança nuclear e radioproteção do trabalhador e dos

indivíduos do público.

Atender às situações de emergência radiológica e nuclear, ou seja, acidentes

envolvendo materiais radioativos.

Compete ainda, à CNEN, como órgão normativo, licenciador, fiscalizador e

controlador, garantir que o Brasil cumpra os objetivos da· Convenção Internacional de

Segurança Nuclear, realizada em abril passado na Agência Internacional de Energia

Atômica, da qual o País é signatário. Esses objetivos vão ao encontro daqueles

estabelecidos na Constituição Federal citados acima. Nessa Convenção fica

explicitamente acordado que é responsabilidade da União as atividades nucleares

relacionadas à geração de eletricidade, incluindo sua regulamentação, licenciamento e

controle da segurança nuclear (cap. 3 art. 7 do National Report of Brazil - Nuclear

Safety Convention - september/98).

Para o cumprimento de suas atribuições legais, a CNEN, por melO da

Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear - DRSN, conta com um corpo de 230

fiscais. Esses fiscais que, em sua maioria, são profissionais de Nível Superior, com grau

de Especialização, Mestrado ou Doutorado, adquiridos, inclusive no exterior, se

encontram hoje, enquadrados na carreira de Ciência e Tecnologia. A credencial de fiscal
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lhes é conferida conforme Instrução Normativa da CNEN, que determina que esses

profissionais deverão concluir, com aproveitamento e retreinamento periódico, um curso

específico, adequado às instalações a serem fiscalizadas.

Em janeiro de 1991, foi assinado entre a CNEN e o mAMA um convênio

que entre outras metas visa:

• Compatibilizar as legislações nuclear e ambiental, bem como os

procedimentos do exercício do poder de fiscalização destas duas

entidades; e

• Regular ações conjuntas, para otimizar o exercício das competências da

CNEN e do mAMA, quanto ao licenciamento e fiscalização das

atividades nucleares e não-nucleares que gerem subprodutos radioativos,

no que tange à preservação do meio ambiente.

Cabe ressaltar, que embora exercidas por órgãos diferentes, tratam-se de

atividades de fiscalização complementares no setor nuclear.

2-3. O Processo Regulatório

É possível identificar ao longo da história da energia nuclear, quais são os

dois processos utilizados correntemente pela indústria nuclear, a fim de regulamentar

suas atividades~ estejam elas relacionadas com a segurança ou saúde do público em

geral. Os dois métodos fundamentalmente distintos de avaliação, são o determinístico e

por outro lado o probabilístico.

Cabe ressaltar, que o processo utilizado através de Guias e Normas

aplicadas pela CNEN, são baseadas no método determinístico, que é aquele no qual

guias de performance são definidos para qualquer sistema ou instalação nuclear. Estes

guias, tratam da ocorrência de eventos durante todas as fases de operação normal e em

acidente.

Serão listadas a seguir as bases, em termos de Requisitos e Normas

Regulatórias, disponíveis e necessárias para que a CNEN possa desempenhar o seu
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papel de forma adequada, principalmente através da Diretoria de Radioproteção e

Segurança Nuclear -DRSN.

Programa de Licenciamento e Controle

É de competência da CNEN, desenvolver o Programa de Licenciamento e

Controle do setor nuclear no país, que está restrito à área de atuação da DRSN, através

da Superintendência de Licenciamento e Controle - SLC. Cabe a esta, atuar diretamente

e se responsabilizar pelo planejamento, execução e controle dos programas de

regulamentação e fiscalização. Conta para tal, com o apoio do Instituto de

Radioproteção e Dosimetria - IRD, na área de fiscalização. Dentre suas principais

atribuições, podem ser destacadas:

• Condução dos processos de licenciamento de instalações nucleares, bem

como de avaliação de segurança de instalações radiativas, de indústrias

de extração e beneficiamento de minérios associados com urânio e tório,

do transporte de materiais nucleares e radiativos e de depósitos de rejeitos

radioativos;

• Propor ao Diretor da DRSN cotas para exportação de minérios nucleares e

minérios de interesse nuclear; e

• Controlar a custódia e movimentação de compostos nucleares e outros de

interesse nuclear de propriedade da CNEN.

No âmbito da função de Fiscalização devem ser citadas:

• A construção, operação e descomissionamento de instalações nucleares e

radiativas, bem como de depósitos de rejeitos radioativos;

• A produção e o comércio de materiais nucleares e radioativos;

• As atividades relacionadas com minérios nucleares, minérios de

elementos de interesse nuclear, bem como minérios associados com

urânio e tório;

• Conduzir o processo de fiscalização do cumprimento das normas de

radioproteção e segurança nuclear relativas à proteção dos trabalhadores,

da população e do meio ambiente, contra possíveis efeitos causados pela

radiação ionizante;
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• Propor e participar na elaboração de normas de radioproteção e segurança

nuclear;

• Coordenar o gerenciamento de rejeitos radioativos;

• Autorizar a utilização de radioisótopos para pesquisas e usos na medicina,

agricultura, indústria e atividades correlatas;

• Autorizar e controlar a importação, exportação e aquisição de

radioisótopos no País;

• Controlar o comércio de minérios nucleares, minérios de elementos de

interesse nuclear, bem como minérios associados com urânio e tório;

• Desenvolver e aplicar técnicas experimentais, voltadas para a

caracterização de materiais e parâmetros fisico-químicos, em apoio ao

licenciamento de instalações nucleares, à avaliação de segurança de

instalações radiativas e de depósitos de rejeitos radioativos e ao controle

de minérios associados com urânio e tório;

• Conduzir os processos de licenciamento de operadores de reatores

nucleares e de certificação de qualificação de supervisores de

radioproteção; e

• Coordenar o sistema nacional de averiguação de eventos radiológicos,

com o objetivo de determinar a necessidade ou não de acionamento do

plano de emergência da CNEN.

Para um entendimento mais apurado da atuação e responsabilidades da SLC

nas áreas de Segurança Nuclear e Radioproteção, destacam-se por áreas de aplicação e

de forma sucinta a seguir, as normas da CNEN de interesse para este trabalho:

Elaboração, Redação e Apresentação de Normas:

NN-O.Ol: Elaboração e Apresentação de Normas - tem por função

estabelecer as regras e recomendações que devem ser aplicadas na elaboração das

Normas da CNEN.

NN-O.02: Comissões de Estudo para Elaboração de Normas - tem por

finalidade estabelecer as regras e recomendações aplicáveis à instituição, organização e
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funcionamento das Comissões de Estudo encarregadas da elaboração de normas a serem

baixadas pela CNEN.

Instalações Nucleares:

NE-1.01: Licenciamento de Operadores de Reatores Nucleares - estabelece

os requisitos necessários ao licenciamento de operadores de reatores nucleares de

unidades licenciadas.

NE-l.04: Licenciamento de Instalações Nucleares - estabelece o processo

de licenciamento de instalações nucleares aplicado às atividades relacionadas com a

localização, a construção e a operação de tais instalações.

NE-1.06: Requisitos de Saúde para Operadores de Reatores Nucleares 

estabelece os requisitos de saúde para a qualificação de operadores de reatores

nucleares, aplicados a candidatos e a licenciados, os quais constituem o mínimo

necessário para assegurar que as condições físicas e a saúde geral dos operadores não

venham a causar erros operacionais capazes de colocar em risco a segurança dos

empregados da Organização Operadora, dos indivíduos do público e da população em

geral.

NE-1.lO: Segurança de Sistemas de Barragem de Rejeitos contendo

Radionuclídeos - estabelece as informações e requisitos mínimos exigidos para a

emissão do certificado de aprovação do Relatório de Análise de Segurança - RAS

relativo a um sistema de barragem de rejeitos contendo radionuclídeos de meia-vida

longa, tendo em vista assegurar níveis de contribuição de radioatividade ao meio

ambiente tão baixos quanto razoavelmente exeqüível.

NE-1.12: Qualificação de Órgãos de Supervisão Técnica Independente em

Instalações Nucleares - estabelece os requisitos exigidos para a qualificação de uma

entidade como Órgão de Supervisão Técnica Independente em área específica de

instalações nucleares, em atividades que influem na qualidade, abrangidas nos

Programas de Garantia da Qualidade, nas áreas de construção civil, metal-mecânica,

elétrica, eletrônica e instrumentação e controle, e de operação e manutenção.

NE-1.14: Relatórios de Operação de Usinas Nucleoelétricas - estabelece

requisitos visando a uniformizar o programa de relatórios de operação de usinas
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nuc1eoelétricas, exigidos pela CNEN para proceder à avaliação das atividades

relacionadas à segurança técnica nuclear e à radioproteção durante a fase operacional

das unidades.

NN-1.15: Supervisão Técnica Independente em Atividades de Garantia da

Qualidade em Usinas Nucleoelétricas - especifica as seguintes atividades que o Órgão

de Supervisão Técnica Independente indica obrigatoriamente pelo requerente quando da

apresentação do seu programa de Garantia da Qualidade.

NE-1.16: Garantia da Qualidade para Usinas Nucleoelétricas - estabelece

os princípios, critérios e sistemática a serem adotados no estabelecimento e na

implementação de programas de garantia da qualidade para Usinas Nucleoelétricas,

aplicados às atividades que influem na qualidade de itens importantes à segurança,

desenvolvidas no gerenciamento e nas fases de projeto, aquisição, fabricação,

construção e operação, constituintes do empreendimento global de uma usina.

NN-1.17: Qualificação de Pessoal e Certificação, para Ensaios não

Destrutivos em Itens de Instalações Nucleares - estabelece os requisitos para

qualificação de pessoal, bem como o processo para a certificação da qualidade, relativos

a atividades de ensaios não destrutivos (END) de itens importantes à segurança de

instalações nucleares.

NE-I.18: Conservação Preventiva em Usinas Nucleoelétricas - estabelece

os requisitos para a conservação preventiva durante a construção e operação de usinas

nuc1eoelétricas.

NE-I.19: Qualificação de Programas de Cálculo para Análise de Acidentes

de Perda de Refrigerante em Reatores a Agua Pressurizada - estabelece os requisitos

mínimos que devem ser satisfeitos por programas de cálculo a serem usados em análises

de Acidentes de Perda de Refrigerante para fins de licenciamento de usinas

nuc1eoelétricas com reatores a água pressurizada.

NE-l.20: Aceitação de Sistemas de Resfriamento de Emergência do Núcleo

de Reatores a Agua Leve - estabelece os critérios de aceitação (base-de-projeto e limites

de segurança) de sistemas de resfriamento de emergência do núcleo de reatores a água

leve de usinas nucleoelétricas.
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NE-l.2l: Manutenção de Usinas Nucleoelétricas - determina os requisitos

administrativos e organizacionais aplicáveis ao estabelecimento e implementação de um

programa de manutenção de usinas nuc1eoelétricas, sem especificar os detalhes técnicos

dessa manutenção.

NE-l.22: Programas de Meteorologia de Apoio de Usinas Nucleoelétricas

- estabelece requisitos mínimos para que os programas de meteorologia de apoio de

usinas nuc1eoelétricas sejam adequadas à obtenção e aplicação de informações e dados

confiáveis.

NE-l.25: Inspeção em Serviço em Usinas Nucleoelétricas - estabelece os

requisitos mínimos aplicáveis às inspeções em serviço em usinas nucleoelétricas e se

aplica aos indivíduos e organizações que realizam essas inspeções.

NE-1.27: Garantia da Qualidade na Aquisição, Projeto, e Fabricação de

Elementos Combustíveis - estabelece requisitos para Programas de Garantia da

Qualidade (PGQ) aplicáveis ao trabalho do indivíduo ou organização que participe das

atividades de aquisição, projeto e fabricação de elementos combustíveis para usinas

nucleoelétricas.

Proteção Ambiental. Salvaguardas. Proteção Física e Contra Incêndio:

NE-2.0l: Proteção Física de Unidades Operacionais da Area Nuclear 

estabelece os princípios gerais e requisitos básicos exigidos para a proteção fisica de

Unidades Operacionais cujas atividades se relacionam com produção, utilização,

processamento, reprocessamento, manuseio, transporte ou estocagem de materiais do

interesse do Programa Nuclear Brasileiro.

NE-2.03: Proteção contra Incêndio em Usinas Nucleoelétricas - estabelece

os critérios e os requisitos para a proteção contra incêndio aplicáveis aos itens e

dependências de usinas nuc1eoelétricas durante as fases de projeto, construção e

operação.

Radioproteção:

NE-3.0l: Diretrizes Básicas de Radioproteção - estabelece as Diretrizes,

abrangendo os princípios, limites, obrigações e controles básicos para a proteção do
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homem e do seu melO ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela

radiação ionizante.

NE-3.02: Serviços de Radioproteção - estabelece os requisitos relativos à

implantação e ao funcionamento de serviços de radioproteção em instalações nucleares e

radioativas.

NN-3.03: Certificação da Qualidade de Supervisores de Radioproteção 

estabelece os requisitos relativos à certificação da qualidade de supervisores de

radioproteção, para atuação em Instalações Nucleares e Radiativas, bem como no

Transporte de Material Radioativo.

Materiais. Minérios e Minerais Nucleares:

É importante ressaltar que, até o momento, não foi emitida qualquer Norma

referente a este grupo.

Transporte:

NE-S.Ol: Transporte de Materiais Radioativos - estabelece os requisitos de

Radioproteção e Segurança, referentes ao Transporte de Materiais Radioativos,

necessários para garantir um nível adequado de controle da eventual exposição de

pessoas, bens e meio ambiente à radiação ionizante.

NE-S.02: Transporte, Recebimento, Armazenagem e Manuseio de

Elementos Combustíveis de Usinas Nucleoelétricas - estabelece os requisitos para o

transporte, recebimento, armazenagem e manuseio seguros de elementos combustíveis

de Usinas Nucleoelétricas, aplicados ao trabalho do indivíduo ou organização que

participe de tais atividades.

NE-S.03: Transporte, Recebimento, Armazenagem e Manuseio de Itens de

Usinas Nucleoelétricas - estabelece os requisitos para transporte, recebimento,

armazenagem e manuseio de itens importantes à segurança de Usinas Nucleoelétricas,

que tratam da proteção e do controle necessários para garantir que a qualidade de tais

itens seja preservada desde o término da fabricação até a incorporação dos mesmos à

Usina.
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Instalações Radiativas:

NE-6.06: Seleção e Escolha de Locais para Depósito de Rejeitos

Radioativos - estabelece os requisitos mínimos aplicáveis ao processo de seleção e

escolha de locais para depósito de rejeitos radioativos, tendo em vista garantir o

confinamento seguro desses materiais pelo tempo que se fizer necessário à proteção e

segurança do homem e do meio ambiente.

O programa atual da CNEN, no tocante ao Licenciamento e Controle, se

restringe a fiscalização de suas Normas, Códigos, Regulamentos e Resoluções relativos

à construção e operação de instalações nucleares e de instalações radiativas e à

utilização de fontes de radiação. Quando estas são violadas, a única alternativa é o

cancelamento de uma das etapas do processo de licenciamento, ficando o infrator

impune, a qualquer tipo de penalidade, por parte da CNEN.

Quando são verificadas infrações consideradas graves e que coloquem em

risco a saúde do homem, em especial a dos trabalhadores ocupacionalmente expostos às

radiações e ao meio ambiente, a CNEN aciona burocraticamente outros órgãos, que

possam caracterizar tais infrações em leis específicas para a aplicação das sanções

previstas.

Não pode ser exigida da CNEN, a responsabilidade pela fiscalização de

hospitais, clínicas e serviços que utilizem fontes de radiação ionizantes. Esta

responsabilidade, consta de textos legais, como sendo da competência de outros órgãos,

exceto quando envolver atos decorrentes do monopólio, ou seja, o comércio de

substâncias radioativas.

Embora na CNEN exista competência técnica, não existe em contrapartida a

competência legal, para o cumprimento total de suas atribuições, no que se refere ao ato

de fiscalizar. Segundo a legislação vigente, cabe aos Estados da Federação a

incumbência de fiscalizar e controlar entidades e instalações sob sua jurisdição, através

de alvarás. Portanto, as atividades ali desenvolvidas, ficam a cargo dos Departamentos

de Vigilância Sanitárias das Secretarias de Saúde dos Estados, que com raríssimas

exceções possuem competência técnica para execução desses programas.
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CAPÍTULO IH

UMA VISÃO CONJUNTURAL DA ENGENHARIA NUCLEAR

3-1. Avaliação da Situação Nacional e Internacional da Energia Nuclear

o papel da ciência e tecnologia nuclear na sociedade nos dias de hoje, é bem

maIOr que a simples produção de energia através de instalações de geração

termonuclear. Estudos têm demonstrado que os beneficios econômicos em termos de

trabalhos diretos e indiretos advindos do uso da ciência e tecnologia nuclear em

medicina, em aplicações de manufatura, pesquisa biológica e espacial, irradiação de

alimentos, agricultura, política de gerenciamento de rejeitos, transporte, consumidores

genéricos potenciais e outros, tem sido aproximadamente de quatro a cinco vezes maior

que os beneficios econômicos advindos da geração termonuclear.

Desta forma, quando se pretende fazer as previsões e determinar os

possíveis rumos do século 21, em temos de usos da energia nuclear e da avaliação

ambiental global, é importante que se pense em ciência e tecnologia nuclear de maneira

ampla, isto é, em sua totalidade, não focalizando somente nos sistemas nucleares de

potência. Logo, dois conceitos fundamentais devem ser considerados quando se

desenvolve predições futuras tais quais: a taxa de crescimento de idéias novas que

levem a tecnologias avançadas e a importância de avanços em paralelo em outras áreas.

É bem provável que nos próximos cinqüenta anos, o número de novas aplicações e o

número de avanços em técnicas já estabelecidas irá crescer a uma escala de progressão

similar àquela dos últimos cinqüenta anos multiplicada por um fator exponencial
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similar, dado o estímulo. Assim, o conhecimento do que ocorreu nos últimos cinqüenta

anos pode ser considerado um prognóstico pobre para o que poderá ocorrer a seguir. Se

a taxa de crescimento de novas idéias fosse linear, a história seria um prognóstico válido

do futuro, mas quando consideramos um crescimento exponencial tudo é possível.

Mais de vinte dois anos se passaram desde a última crise de petróleo e

mudanças fundamentais transformaram os perfis das indústrias geradoras de energia e os

mercados de energia do mundo. Esta claro para todos nós que a economia do mundo é

crescentemente globalizada. Esta globalização tem sido conduzida por um crescimento

em negócios, investimentos internacionais, expansão de mercados financeiros, e uma

tendência cada vez maior de integração política entre o leste e o oeste. Num mercado

energético globalizado, ser proprietário de recursos continua a ser um bem nacional

significativo, mas criar as condições que permitam sua explotação a custos compatíveis

e competitivos afiora como sendo a verdadeira questão a ser considerada. A mobilização

de capital internacional e tecnologia dos países consumidores de energia será necessária

para alcançar e determinar metas de exploração, desenvolvimento e produção.

Mudanças globais no clima, a redução de biodiversidade e as implicações

potenciais de emissões químicas tóxicas e de pesticidas, têm aumentado a apreensão do

público com relação a questões ambientais nas últimas décadas. Não menos espetacular

tem sido a abundância de novos jornais dedicados a veiculação dos vários aspectos

relacionados com a avaliação do impacto de atividades antropogênicas no meio

ambiente. Entre estes poderíamos citar Environmental Modeling & Assessment, Human

and Ecological Risk Assessment, Ecotoxicology e o Journal of Acquatic Ecosystem

Stress and Recovery. Além de todos estes jornais, seus leitores e seus autores, estão as

questões relacionadas com o uso, abuso e desenvolvimento da prática de avaliação de

risco ecológico. Cabe ainda ressaltar, que a apreensão relacionada com a questão de

sustentabilidade global do meio ambiente, recebeu tratamento político na Rio Summit

em 1992 (Eco - 92).

O setor energético responsável por 90% das emissões reportadas de CO2, é a

parte majoritária do problema e nada menos que a parte necessária da solução. As

questões ambientais são nos dias de hoje parte da força motriz para a determinação de

políticas energéticas. Atualmente, a segurança na geração de energia é vista como
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estando relacionada com os mercados de energia em geral e, mais ainda, intimamente

ligada com a chamada sensibilidade ambiental.

Deveria a percepção de risco pública ser o princípio indicado e/ou utilizado

para guiar o gerenciamento de risco? Deveriam os recursos para diminuição de risco ser

alocados de acordo com as prioridades recomendadas pelas avaliações de risco

desenvolvidas por técnicos especialistas ou pela percepção de risco do público leigo?

Durante muitos anos, todas estas e outras questões tem preocupado a comunidade que

trata de risco. As respostas para estas questões variam consideravelmente dependendo

da disciplina e posição política do respectivo avaliador. Intuitivamente poderíamos

afirmar que a ignorância e percepção inadequada não deveriam governar as prioridades

relacionadas com o gerenciamento de risco.

Os interesses regulatórios e científicos têm ambos tido um papel importante

no desenvolvimento de técnicas de avaliação de risco. Os interesses regulatórios tem

enfocado questões legais rondando a necessidade de completar as avaliações e o

desenvolvimento de protocolos de gerenciamento. Além disso, quando resultam em

legislações eles tem forçado decisões, como por exemplo, na utilização e depósitos de

material contaminante. Indubitavelmente, uma estrutura genérica para uma avaliação de

risco ecológico será composta também por valores heurísticos, além das questões

científicas e regulatórias a serem alcançadas em cada caso específico. Se as técnicas de

avaliação de risco devem alcançar o sucesso e contribuir para o contínuo refinamento

dos guias ambientais, então métodos cientificamente críveis devem ser desenvolvidos e

debatidos.

Os debates em tomo do papel legítimo da percepção do público para

gerenciamento dos riscos tem se dado nas últimas duas ou três décadas. O maior

problema para ambos os lados, ou seja, os que defendem o conceito construtivista

versus realista, tem sido a questão filosófica se as estimativas técnicas de risco

representam valores de probabilidades acerca de ameaças ou refletem apenas

convenções ou um constructo de um grupo ou elite que na realidade não demanda

nenhum grau a mais de validade ou aplicabilidade global além da já conhecida

competição entre estimativas de probabilidades propostas por grupos de interesse ou

publico leigo. Como resultado verifica-se na maioria destes estudos uma discrepância
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clara entre as listas de prioridades proposta por especialistas e valores médios

pertencentes ao público em geral. É de se perceber que obviamente alguns riscos são

amplificados socialmente durante o processo de percepção do público, enquanto outros

são atenuados. Este diferencial existente entre especialistas e o público, tem se

transformado em inúmeros diferenciais entre especialistas e entre o público. Estando

diante de tal quadro confuso e variado, vários gerentes de risco abandonaram a idéia da

participação de valores percebidos pelo público como entrada de dados, optando e

recorrendo para as instituições e seus especialistas de posse das informações técnicas e

seguras.

Será que esta clara mudança de paradigma é o início e passagem para uma

nova era de dominação de especialistas e suas políticas de risco? As tendências parecem

demonstrar e confirmar este caminho. Ao mesmo tempo, todavia, vários analistas de

políticas e cientistas sociais tem alertado que ignorar a percepção do público não irá

apenas alienar àqueles que se sentem legitimados para serem parte do processo de

tomada de decisão, bem como, caracterizar uma violação dos princípios democráticos,

podendo além disso, subestimar o potencial de entrada no processo de tomada de

decisão que o público é capaz de fornecer aos gerentes de risco. Se estes falharem em

encontrar e/ou determinar um procedimento prático para integrar dados de especialistas

e de percepção, o reaparecimento do conflito entre o assessor de risco profissional e

aqueles considerados leigos, continuarão a pressionar os gerentes de risco e irão

interferir no papel da sociedade de acompanhar no gerenciamento de riscos de acordo

com critérios racionais de redução de risco e uma adequada política de distribuição de

recursos e responsabilidades.

Sabemos, que este é o cenário que configura nos dias de hoje, como descrito

anteriormente nesta introdução, a área de ciência e tecnologia nuclear, com óbices na

sua grande maioria causados por um desconhecimento por vezes tecnológico e por vezes

de natureza filosófica em tomo de conceitos fundamentais e de grande importância

como a segurança e risco. Ao longo destes anos de trabalhos desenvolvidos no setor

nuclear, foi possível perceber seqüelas no chamado público leigo, provocadas por um

longo período de abstinência. Este gerou e gera um desconhecimento e ignorância cada

vez maiores neste nosso mundo globalizado que tem como uma de suas características
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um extremo dmamIsmo, pnncIpalmente naqueles setores com um consIderável

potencial de impacto ambiental, uma vez que estas questões ambientais tem ganhado

cada vez mais em importância. Este desconhecimento e ignorância tem criado um vazio

cada vez maior no background destes indivíduos que compõem elites, que nos dias de

hoje tem uma participação cada vez mais intensa nos diferentes processo de tomada de

decisão relacionados com o meio ambiente. Tais conceitos quando exercitados

inadequadamente irão servir de base para a construção dos chamados modelos mentais

da área nuclear por exemplo e seus diferentes setores de aplicação. Estes constructos,

quando mal formados, certamente gerarão parte dos conflitos descritos anteriormente,

que são de dificil gerencia dada a polêmica que naturalmente permeia o tema e a área

em questão.

3-2. Óbices relativos a Aceitação da Energia Nuclear

Responsabilidades

Cabe ao órgão regulatório brasileiro, CNEN, assumIr a função de

interlocutor entre o Governo e população, quando do esclarecimento e comunicação da

segurança e risco nuclear, bem como, a regulamentação e fiscalização de toda e

qualquer atividade referente ao desenvolvimento da tecnologia nuclear no país. Como

órgão regulatório, tem a função de fornecer informações imparciais, adequadas,

baseadas no conhecimento tecnológico e independentes sobre questões relacionadas à

energia nuclear no país.

Deve ficar claro à população e diversas organizações, que ao órgão

regulatório cabe apenas, o controle nacional relativo ao uso da tecnologia nuclear e das

fontes de radiação e não a promoção da desta indústria.

O diálogo aberto, claro e franco, é o caminho para o estabelecimento de uma

confiança e entendimento entre população, a opinião pública e o Governo. Tal meta,

poderá ser alcançada e mantida, a partir do desenvolvimento de uma denominada rotina

de comunicação.
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Está estabelecido em Lei, que o órgão representante do Governo, a CNEN,

tem o dever e a responsabilidade, como porta-voz, de informar e esclarecer a

população, quando da ocorrência de incidente ou acidente nuclear com ou sem impacto

sobre a segurança, bem como, em qualquer caso potencial de risco existente ou não para

a população.

Cabe ressaltar, que a CNEN desenvolve atividades de comunicação com a

população, como por exemplo, no caso de Goiânia e através da DIANG em Angra dos

Reis, com a mídia. Fica patente, por outro lado, a falta de um plano e / ou programa

explícito de comunicação, quando da verificação dos esclarecimentos pontuais feitos e

estimulados pela mídia.

Óbices

O exercício de interlocutor, bem como, do estabelecimento de uma

sistemática de comunicação acerca de segurança e riscos nucleares, entre o público e o

Governo, faz com que alguns óbices possam ser identificados. Cabe ressaltar, que estes

óbices, são os comumente encontrados nos diversos países que fazem uso da tecnologia

nuclear.

Entre os principais óbices podem ser citados os seguintes:

(a) A linguagem eminentemente técnica utilizada por especialistas da área

nuClear é inacessível a população leiga;

(b) A falta de aplicação de um mecanismo de interlocução entre

especialistas e população leiga, como por exemplo, a escala INES

apresentada anteriormente;

(c) A identificação de engenheiros e pesquisadores do órgão regulatório

não capacitados na área de comunicação social, ou seja, a falta de

recursos humanos especializados em comunicação social nuclear;

(d) A determinação de prioridades, dentre as várias atribuições do órgão

regulatório, privilegiando impreterivelmente as questões técnicas, em

detrimento ao estabelecimento de uma sistemática de comunicação

entre Governo e população;
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(e) A falta de um plano e / ou programa de comunicação, envolvendo

segurança nuclear e potencial de risco com ou sem impacto para a

população;

(f) A associação da produção de energia nuclear com a herança negativa

militar, ou seja, armas nucleares de grande poder de destruição;

(g) A ausência de orçamento destinado ao desenvolvimento do programa

de comunicação, devido a falta de conscientização por parte gestores

governamentais;

(h) A ausência do estabelecimento de critérios de risco e regulamentos

baseados em risco, permitindo uma operação das instalações nucleares

baseada em risco, ou seja, gerenciamento do risco, permitindo a

operação baseada em risco com conseqüente flexibilização e

diminuição de custos; e

(i) A ausência de um processo envolvendo a participação do Governo,

população e organismos não governamentais, para o estabelecimento

de um plano para determinação dos locais para estocagem final de

rejeitos, ou seja, repositórios no país, legitimando a participação da

população no processo de tomada de decisão.

Outros óbices serão listados, mesmo que estes sejam de responsabilidade de

órgãos e áreas do Governo, que estão direta ou indiretamente relacionados com a

aceitação da energia nuclear:

(a) A ausência de uma educação ambiental adequada, em face aos

requisitos regulatórios ambientais cada vez mais restritivos; e

(b) A ausência de um critério único de segurança, risco, com conseqüências

potenciais para a saúde da população, e, conseqüências ambientais,

causado por qualquer tipo de ato, de instalação ou tecnologia

apresentando este potencial, para uma formulação de uma política

energética justa.
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3-3. Uma Visão das Políticas e Estratégias relativas a Aceitação da Energia Nuclear

Alguns aspectos fundamentais do desenvolvimento da tecnologia nuclear no

país serão ressaltados, sabendo que eles já foram citados ao longo do trabalho, com o

objetivo de caracterizá-los como indicadores da importância estratégica, alcançada pela

energia nuclear e suas diversas aplicações no país e no mundo. Entre eles devem ser

citados:

(1) 17% de toda energia elétrica do mundo, é gerada através do processo

nuclear, devendo-se ressaltar, que alguns países fizeram claramente a

opção pela geração nuclear, impulsionados certamente pela conjuntura

estabelecida, como por exemplo a França, com 73% de geração elétrica

via sistemas nucleares;

(2) Geração de cerca de 1900 MWe, referentes a produção de energIa

elétrica via sistema nuclear advindos da CNAAA, Unidade 1 (620

MWe) e Unidade 2 (1300 MWe) em processo de licenciamento e

operação prevista para o ano 2000, o empreendimento caracteriza o

estado do Rio de Janeiro como o único estado a desenvolver a

tecnologia nuclear para fins de geração de eletricidade;

(3) Adesão ao Tratado de Tlatelolco e assinaturas dos Acordo Quatripartite

e do Tratado de Não Proliferação, caracterizando o uso da energia

nuclear para fins pacíficos;

(4) 15% das reservas mundiais de urânio (sexta maior reserva) pertence ao

Brasil, fato este que deve ser considerado, quando da determinação de

políticas para produção estratégica de energia elétrica;

(5) O país desenvolveu o seu ciclo de enriquecimento de urânio, cUJo

mercado mundial é da ordem de US$ 4 bilhões/ano, dominando o ciclo

do combustível nuclear, caracterizando um conhecimento estratégico

relevante; e
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(6) A sociedade já usufrui dos beneficios advindos da aplicação de

radioisótopos nas áreas de saúde, agricultura, meio ambiente e indústria.

Políticas

Obtenção da aceitação pública da energia nuclear e tecnologias associadas,

para o desenvolvimento continuado do Programa Nuclear Brasileiro, especificamente no

que se refere à operação das centrais termonucleares, CNAAA Unidades 1 e 2,

ressaltando as atividades do órgão regulatório brasileiro, Comissão Nacional de Energia

Nuclear - CNEN, com a função de regulamentar e fiscalizar toda e qualquer atividade

referente ao desenvolvimento da tecnologia nuclear, garantindo além disso, o uso seguro

e pacífico da energia nuclear no país.

Estratégias

Neste item serão apresentadas as propostas de estratégias, através de

elementos básicos da segurança nuclear, que podem ser utilizado pelo órgão

regulatório CNEN nas suas atividades estabelecidas em Lei, a saber, assumir a

função de interlocutor entre o Governo e população, quando do esclarecimento e

comunicação da segurança e risco nuclear, bem como, a regulamentação e fiscalização

de toda e qualquer atividade referente ao desenvolvimento da tecnologia nuclear no país.

Entre as estratégias propostas podemos citar:

(1) Coordenar as atividades de comunicação nuclear nos diferentes centros

regionais (do Centro-Oeste e Nordeste), através de medidas e

mecanismos efetivos, evitando a disseminação de informações

contraditórias pelas diferentes unidades organizacionais;

(2) Facilitar a tomada de decisão quanto a orçamento e infra-estrutura

organizacional condizentes com a política energética e de segurança

nuclear em vigor, através da abertura de um canal de comunicação

exclusivo sobre segurança nuclear, dinamizando e otimizando o

processo;

(3) Manter o contínuo desenvolvimento e capacitação de recursos humana,

intercâmbios de especialistas, participação em congressos, convenções,
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reuniões técnicas nos países membros da Agência Internacional de

Energia Atômica - AIEA, através dos projetos BRN9/050, "Licensing

and Operational Safety of Nuclear Reactors - Phase lI" , BRNO/O17,

"Human Resourses Development" e RLA/O/016, "Nuclear Tecnology

Support", bem como através do Acordo Bilateral Brasil- Alemanha de

cooperação técnica com o "Gesellschaft für Anlagen und

Reaktorsicherhelt mbH - GRS", na área de licenciamento de centrais

nucleares, mantendo o estado da arte em termos da tecnologia nuclear;

(4) O processo de intercâmbio de informações e experiências, através do

inter-relacionamento com órgãos regulatórios de outros países, sendo de

grande valia no desenvolvimento de suas atividades de comunicação e

informação pública;

(5) Iniciar o desenvolvimento do processo de aceitação pública relacionado

à construção de repositórios de rejeitos radioativos, através da vinda de

um especialista neste processo da Espanha indicado pela AIEA;

(6) Incentivar o intercâmbio técnico-científico, de informações e

experiências, através de discussões com universidades, organizações

não-governamentais, organizações profissionais e associações de

representantes da área nuclear, permitindo um melhor entendimento e

direcionamento das questões levantadas por essas comunidades

científicas;

(7) Considerar o fato da facilidade dos meios de comunicação, através do

acesso à documentação de pessoas leigas, tais quais simples usuários,

representantes de organizações não-governamentais ou mesmo apenas

como observadores críticos, da interpretação inadequada acerca de

termos e ou declarações técnicas emitidas pela CNEN;

(8) A transmissão de mensagens, através de linguagem clara, fácil,

imparcial e balanceada, função que cabe ao órgão regulatório,

permitindo a compreensão dos fatos pela comunidade não-nuclear;

(9) Apresentação de aspectos ou ocorrências relevantes ao público, através

de informações e explicações simplificadas sobre a energia nuclear,
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permitindo-lhes a formação de uma Imagem ou constructo sobre a

questão indagada; e

(10) Divulgação de atividades do órgão regulatório - CNEN, através do

direcionamento para a segurança, riscos e o controle das fontes de

radiação e a proteção do público e do meio ambiente, deve permanecer

em sua posição de independência, de modo a poder garantir o controle

isento de qualquer atividade relacionada a fontes de radiação.

Existem ainda, algumas características estratégicas concernentes a

tecnologia nuclear, relevantes de serem transmitidas ao público, visto refletirem os

fundamentos de segurança e as bases do desenvolvimento da área nuclear. Dentre esses

elementos, alguns já foram mencionados explicitamente, como por exemplo, a cultura

de segurança, o conhecimento decorrente da experiência operacional, as diversas

cooperações internacionais, as convenções de segurança operacionalizadas e

estabelecidas pela AIEA, as normas internacionais de segurança, as normas e

procedimentos regulatórios nacionais, revisão independente realizada por peritos com

alto grau de qualificação técnica e competência reconhecida, bem como, os processos

públicos, tais quais, consultas informais ou audiências públicas, que permitem que a

população participe e explicite suas opiniões.

3-4. Desenvolvimento de Atividades relacionadas com a Aceitação da Energia

Nuclear

Fundamentos

Do ponto de vista do órgão regulador - CNEN, o preceito básico para um

programa de inter-relacionamento com o público leigo, é o de mantê-lo informado

através de uma sistemática contínua de informação, acerca das ocorrências envolvendo a

segurança e riscos nucleares no país.
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Durante a implementação desta sistemática, deve-se considerar enter outras

COIsas, a definição clara dos objetivos, definição do público alvo, a realimentação

através da condução de pesquisas de opinião para a identificação de necessidades, o

estabelecimento de um especialista em ciências sociais com conhecimentos na área de

tecnologias nucleares, bem como, dos mecanismos de comunicação e finalmente o

estabelecimento de um método de avaliação da eficácia do programa.

Cabe ressaltar, que todo a implementação da sistemática de comunicação

deve ser conduzida por profissionais da área de comunicação, com o apoio de

especialistas da área de tecnologia nuclear.

Historicamente tem sido demonstrado, através da experiência internacional,

que a implementação destas sistemáticas feitas sem a orientação e supervisão de

especialistas das respectivas áreas, pode ocasionar efeitos reversos aos desejados, com

uma evidente perda de credibilidade da população, nos órgãos responsáveis pela

segurança nuclear.

Objetivos

Os objetivos da sistemática de comunicação, devem ser claramente

estabelecidos e devem estar de acordo com as atribuições legais do órgão regulatório.

Uma das missões fundamentais identificadas seria, o fornecimento de proteção

adequada segurança e riscos da tecnologia nuclear, minimizando seus impactos sobre a

saúde do público e do meio ambiente. Logo, o objetivo relacionado com esta missão

visa, o reconhecimento do órgão regulatório como tendo um atuação eficaz, quanto a

sua missão de proteção adequada da população em relação as atividades relacionadas

com a tecnologia nuclear.

Público Alvo

Um dos principais aspectos a serem destacados, quando da implementação

de uma sistemática de comunicação, é a identificação dos clientes, ou seja, que tipos de

audiências são esperados. Esta, mostra-se de extrema relevância, para a seleção das

características, isto é, forma e conteúdo, que as informações devem ter, de maneira a

selecionar adequadamente as estratégias de comunicação passíveis de uso.
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Tem sido mostrado em diversas pesquisas em diversas áreas, que o público

alvo, acaba impreterivelmente, sendo um produto do meio, sendo recomendado

inclusive por especialistas internacionais, a utilização de métodos científicos de

pesqUIsa para o levantamento acerca das opiniões destes distintos subgrupos da

população.

Dentre os pnnclpals grupos de interesse, já mencionados ao longo do

trabalho e relacionados com a tecnologia nuclear, podemos citar, entre outros, a

imprensa, representantes do Governo, Parlamentares e empresários com interesses na

indústria nuclear, médicos e profissionais da área da saúde, usuários de tecnologias

nucleares (médicos, organizações industriais e empresas de geração de energia elétrica),

acadêmicos da área nuclear, peritos não envolvidos em atividades relacionadas com a

tecnologia nuclear, bem como, com atividades regulatórias, professores acadêmicos de

fora da comunidade nuclear, a autoridade regulatória (comunicação interna) e outros

órgãos reguladores, grupos de interesse público, sindicatos de trabalhadores e

organizações não governamentais, a população, como descrito em item anterior,

residente nas cercanias ou não das instalações. Deve-se avaliar com muita acuidade as

necessidades da população que vive nas cercanias de uma instalação nuclear, como

mencionado em item anterior, visto que, estes recebem os beneficios da proximidade,

tais quais, empregos, educação e serviços de saúde, ou seja, o bônus e o ônus da

proximidade, que certamente difere em muito das necessidades daqueles que vivem em

comunidades distantes.

A Pesquisas de Opinião

A utilização de métodos científicos de pesqUIsa, como citado aCIma,

permitirá o entendimento de opiniões, valores, prioridades, níveis de conhecimento,

percepções e expectativas, em relação a população. Estas opiniões poderão e deverão ser

comparadas às emitidas pelo órgão regulatório, que poderá a partir daí, verificar a

eficiência de sua sistemática de comunicação, através das interpretações dadas,

mudanças ocorridas ao longo do tempo e, quando necessário, o porque dessas

mudanças.
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Uma organização acredita, muitas vezes, estar passando uma certa imagem,

que através de pesquisa independente, verifica-se ser uma crença falsa. O entendimento

desta afirmação geralmente economiza tempo e dinheiro, pois as pesquisas de opinião

focam sua atenção nas necessidades do público alvo.

O desenvolvimento de um banco de dados, contendo os dados acerca do

entendimento de cada público alvo, pode permitir avaliações, que revelem percepções

distintas entre a população e o órgão regulatório sobre uma mesma questão,

reorientando assim as ações para a sistemática de comunicação.

Métodos de Comunicação

As sistemáticas de comunicação maIS comumente utilizadas são as

comunicações escritas, as orais, as visuais, as entrevistas, as visitas técnicas, as

realizadas através de computadores e as feitas em congressos, seminários e "work

shops".

O órgão regulatório - CNEN, como a maioria das autoridades regulatórias de

outros países, possui sua página na Internet. Este meio permite que sejam respondidos

todos os questionamentos feitos ou solicitados por distintos indivíduos, existindo ainda

um canal de ligação direta, com o presidente do órgão. Por meio de uma "home page" é

possível ter acesso a uma descrição das atribuições legais do órgão na área da segurança,

suas normas técnicas, procedimentos e outros documentos emitidos pela Instituição.

Este tem sido o principal meio de comunicação utilizado pela CNEN, na divulgação de

suas atividades de regulamentação e fiscalização da área nuclear no país.

Um CD-ROM descrevendo as atividades implementadas nos últimos 4 anos,

encontra-se em fase de elaboração, tendo como objetivo, a sua distribuição à

parlamentares, membros do governo e a comunidade científica, para um melhor

entendimento por estes setores da s atividades em execução.

Muitas vezes, por razões de segurança ou confidencialidade, o acesso do

público ou da imprensa à uma determinada instalação nuclear, pode ser vetada, podendo

entretanto ser criadas outras oportunidades para mostrar as distintas atividades nessas

instalações. Cabe ressaltar, que as CNAAA Unidade 1 e 2, por exemplo, criaram um

centro de informações, aberto diariamente ao público e a imprensa, onde é possível
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obter-se explicações técnicas sobre o funcionamento da usma nuclear através da

utilização de um fluxograma eletrônico esquemático.

A entrega de comendas, por ocasião do aniversário de criação da CNEN, a

pessoas fisicas e jurídicas, que tenham se destacado no incentivo e promoção da

tecnologia nuclear, tem se mostrado um meio eficaz de divulgação da área nuclear.

Comunicação durante a Situação de Crise

A situação de crise, esta relacionada com um evento não usual, não

planejado e além disso, inesperado, que expressa. um potencial real ou não, de

degradação da segurança com possível risco para a população na sua saúde, bem como,

ao meio ambiente, ao "status" financeiro ou à credibilidade de uma organização.

A existência e a implementação de uma sistemática de comunicação

rotineira, entre o órgão regulatório e o público, baseado na credibilidade e confiança

mútua, certamente é a melhor política, para garantir e manter um adequado processo de

comunicação durante a situação de crise. Cabe ressaltar, que neste caso o órgão

regulatório deverá agir sempre de forma reativa, respondendo rapidamente aos

diferentes questionamentos da imprensa e do público.

Avaliação da eficácia da sistemática

É fundamental que se implemente, quando da criação de qualquer

sistemática, o chamado processo de avaliação da eficácia, de modo que se possa

determinar de forma contínua, o seu desempenho, podendo a partir daí priorizar

recursos e quando necessário for, atividades para sua modificação.

É comum desenvolver-se indicadores de desempenho, que permitam

proceder uma avaliação, determinando então, se os objetivos de comunicação vem

sendo alcançados.

Este processo de avaliação requer, a coleta de dados estatísticos

representativos sobre a percepção do público alvo, quanto as mensagens transmitidas

pela sistemática de comunicação do órgão regulatório. A partir da análise desses dados,

a sistemática poderá ser otimizada.
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CONCLUSÃO

Quando analisamos e avaliamos a conjuntura mundial existente, caracterizada

por mudanças cada vez mais dinâmicas, como o processo da globalização, verificamos o

papel reservado ao Brasil, identificado por muitos como estando na condição de país

emergente, através de uma função bem definida e clara a ser desempenhada no próximo

milênio.

Esta função, vai desde a vontade de assumir o papel de protagonista na

formação do cone sul, ou seja, o desenvolvimento do Mercosul, até o cumprimento de

normas de comportamento, quando da aplicação de tecnologias relacionadas com o uso

pacífico da energia nuclear. A questão nuclear, através da própria geração de energia

elétrica, gerenciamento participativo entre população e governo, questões ambientais não

resolvidas e a grande preocupação com a não proliferação de armas nucleares, tem afligido

claramente, todos os países detentores desta tecnologia, bem como, aqueles que ainda não

puderam disponibilizá-la. Cabe ressaltar, que a questão nuclear não irá encontrar a

respostas aos seus questionamentos, ainda neste milênio.

É possível perceber, uma vontade de participar cada vez maior, tanto por parte

da população leiga em termos de energia nuclear, associações, bem como, das

organizações não governamentais. Esta participação no processo de tomada de decisão, em

questões relevantes relacionadas com a tecnologia nuclear, que possam potencialmente

gerar riscos, devido a uma degradação na segurança, através de impactos diretamente sobre

a saúde das populações, bem como sobre o meio ambiente, tem encontrado seu caminho. É

verdade, que um longo caminho ainda necessita ser percorrido, entretanto o passo inicial,

em direção a um entendimento, já está sendo dado.

Por outro lado, chegou o momento em que o Governo brasileiro, deve adotar

medidas de esclarecimento da opinião pública em todo o país. Estas medidas, devem ser
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caracterizadas, por um processo transparente, participativo, legitimando assim o processo

democrático que tem-se instaurado no país. Ele deve ainda esclarecer a população, quanto

ao atual estágio do Programa Nuclear Brasileiro, seu papel estratégico como fonte

alternativa de energia, não devendo esquecer-se das grandes reservas de urânio existentes

no país, bem como, seus beneficios sociais já alcançados principalmente nas áreas da

saúde, indústria, agricultura e meio ambiente.

Cabe relembrar, que as questões ambientais ganharam em importância, no final

deste milênio, acordando o adormecido conceito de preservação ambiental, ou seja, a luta

pela preservação do meio em que vivemos e iremos viver. Com o advento de Processos

Regulatórios cada vez mais restritivos quanto a aspectos ambientais, estes, na realidade,

procuram orientar tecnologias em desenvolvimento, ascensão e / ou aquelas tecnologias

que ainda irão surgir.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão regulatório do Governo,

responsável pela regulamentação e fiscalização de toda atividade referente ao uso da

energia nuclear no Brasil e, considerando seu grau de independência frente à indústria

nuclear, deve assumir papel de destaque neste processo de esclarecimento à população,

fornecendo informações imparciais, baseadas em conhecimento técnico adquirido nacional

e internacionalmente. Sua atuação deve garantir a segurança dessa atividade, possibilitando

desta forma, que sejam dirimidas quaisquer dúvidas quanto à segurança e ao risco de

tecnologias nucleares, que por ventura ainda possam existir, desenvolvendo desta maneira

a consciência coletiva em torno da importância e os riscos da utilização desta energia.

Finalmente, dentro do método de planejamento da ação política preconizado

pela Escola Superior de Guerra, foram apresentadas neste trabalho a política e propostas de

estratégias, as quais podem ser seguidas pela CNEN, com o objetivo de desenvolver e

alcançar um nível de aceitação pública cada vez maior, em termos da utilização da energia

nuclear no país.
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