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RESUMO 

As lições aprendidas com o acidente de Fukushima mostrou que ainda há muito a ser feito com relação aos 
planos de segurança e de evacuação da população com necessidades especiais em casos de acidentes nucleares, 
principalmente em relação àquelas que possuem dificuldades de mobilidade. Considerando isto este trabalho 
tem como objetivo realizar uma análise crítica do plano de evacuação da central nuclear de Angra dos Reis no 
que diz respeito, em especial, ao transporte, alojamento, e infraestrutura adequada para pessoas com mobilidade 
reduzida.  

1. INTRODUÇÃO 

O tratado da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizado como norma 
constitucional brasileira através do Decreto 6.949 de 25/08/2009 [1], estabelece o pleno 
direito aos portadores de necessidades especiais a acessibilidade, inclusive no que se refere à 
informação, comunicação, incluindo serviços de emergência.  

Entretanto, lições aprendidas com o acidente de Fukushima mostraram que ainda há muito a 
ser feito com relação aos planos de segurança e de evacuação da população com necessidades 
especiais, em casos de acidentes nucleares. Na cidade de Minamisoma, localizada a 30 km da 
Usina, dos 70 mil habitantes a serem evacuados, cerca de 10 mil não conseguiram sair da 
cidade por condições próprias, por serem idosos, deficientes físicos e familiares cuidadores 
destes, mostrando despreparo no que diz respeito ao transporte adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida, especifico para estas situações. Ainda com relação à evacuação das 
cidades vizinhas à usina, muitas pessoas com deficiência perderam suas vidas durante este 
processo, por falta de um método adequado para evacuação de pessoas com deficiência, e 
outras perderam a vida pelo estresse acumulado de se mover de um centro de evacuação para 
outro, vivendo em desconforto, uma vez que os centros de evacuação e abrigos temporários 
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não foram construídos pensando também em pessoas com deficiência, mostrando a 
necessidade de incorporação destas condições na construção de novos abrigos, e reforma dos 
já existentes em conformidade com as normas de acessibilidade e mobilidade [2,3]. Estas 
informações mostram que o plano de evacuação era falho quando se tratava de lidar com as 
necessidades de grupos vulneráveis, uma lição que deve ser levada em conta para futuras 
preparações.  
Desde o acidente nuclear de Fukushima, em 2011, a Agência Internacional de Energia 
Atómica (AIEA), tem recomendado que os países que utilizam energia nuclear revisem seus 
planos de segurança e de evacuação da população em torno das usinas em caso de acidente. 
Considerando isto, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise crítica do Plano de 
Emergência das usinas nucleares Angra 1 e 2, sob a perspectiva da inclusão social de 
indivíduos com necessidades especiais, prioritariamente aqueles com problemas de 
mobilidade. Está previsto uma análise crítica da infraestrutura do município, do sistema de 
transporte em caso de evacuação, dos abrigos e do raio de evacuação que consta no Plano de 
Emergência. 

2. PLANO DE EMERGÊNCIA ATUAL 

A região onde estão instaladas as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 possui um Plano de 
Emergência Local (PEL) que tem como objetivo proteger a saúde e garantir a segurança dos 
trabalhadores das usinas e do público em geral presente na Área de Propriedade da 
Eletronuclear em qualquer situação de emergência radiológica em Angra 1 e/ou Angra 2. O 
PEL abrange toda a área das Centrais Nucleares, a Vila Residencial de Praia Brava e a região 
de Piraquara de Fora. A empresa Eletronuclear não dispõe informações sobre o número atual 
de funcionários e moradores que vivem na área do PEL. 

Para as demais áreas próximas das usinas que não estão sujeitas às ações do PEL, a empresa 
Eletronuclear definiu um Plano de Emergência Externo (PEE/RJ). No PEE/RJ constam ações 
específicas a serem implementadas nas Zonas de Planejamento de Emergência (ZPE), que 
são áreas vizinhas à CNAAA, delimitadas por círculos, com raios, respectivamente, de 3 km, 
5 km, 10 km e 15 km, centrados no Edifício do Reator de Angra 1. Essas áreas são 
nominadas ZPE-3, ZPE-5, ZPE-10 e ZPE-15, conforme apresenta a Fig 1. 
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Figura 1.  Zonas de Planejamento de Emergência 
da CNAAA. 

O Plano de Emergência Externo (PEE) prevê evacuação apenas da população residente nas 
áreas ZPE-3 e ZPE-5, ou seja, em uma área de até 5 km em torno da Central Nuclear. As 
comunidades localizadas nesta região são: Condomínio Barlavento, Condomínio do Frade, 
Frade, Guaratiba, Pingo D’água, Piraquara de Dentro, Piraquara de Fora, Praia Vermelha e 
Sertãozinho do Frade. Em um primeiro momento, no caso de um acidente nuclear, a 
população da zona ZPE-3 é removida para abrigos localizados na zona ZPE-5, e no caso de 
um agravamento, a população do ZPE-5 será removida para a zona ZPE-15. O PEE prevê que 
a população será orientada pela defesa civil e apoiada pelas forças de segurança pública como 
a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. 

Esta região (ZPE-5) conta com um sistema de som constituído de 8 sirenes localizadas 
conforme indicado na Fig. 2. 
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Figura 2.  Localização das sirenes de alerta a 
população no caso de um acidente nuclear. 

O sistema de som formado pelas 8 sirenes são testados em modo silencioso todos os dias, e 
com som normal uma vez por mês. A população local é avisada do dia e horário do teste 
mensal das sirenes. O PEE prevê também que além das sirenes, a defesa civil disponibilizará 
carros de som para percorrer a região e avisar à população no caso da ocorrência de um 
acidente nas usinas.  

Para informar a população sobre o PEE, todos os anos são distribuídos mais de 50 mil 
calendários, com instruções sobre como os moradores devem agir em situação de emergência. 
Além de informar a população dos procedimentos que devem ser seguidos, o calendário 
destaca a data dos testes mensais das sirenes localizadas na ZPE-5. O PEE também prevê a 
realização de palestras em escolas e associações comunitárias, distribuição de cartilhas 
informativas e visitas as comunidades locais. 

Para treinar as equipes que atuarão no caso de um acidente nuclear junto à população, o PEE 
prevê Exercícios Gerais a cada dois anos. Os Exercícios Gerais contam com a participação de 
voluntários da população para tornar mais real o trabalho das equipes. Nos anos em que não 
ocorrem os Exercícios Gerais, ocorrem os Exercícios Parciais que não contam com a 
participação da população. 

2.1. Procedimentos da População em um Acidente Nuclear segundo o PEE  

Segundo o PEE, a população residente em um raio de até 5 km é instruída, no caso de ouvir o 
som das sirenes, a ligar a televisão ou o rádio nos canais e estações pré-definidos pela 
Eletronuclear. Os canais de televisão atualmente cadastrados são: TV Sul Fluminense, Master 
TV e TV Rio Sul; e as estações de rádio são: Rádio Angra, Rádio Venosa, Rádio Casta Azul e 
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Rádio 101 FM. Junto com as sirenes os funcionários da Defesa Civil e do Corpo de 
Bombeiros, através de auto-falantes, também darão informações para a população.  

Caso as instruções dadas pelas autoridades sejam de abrigagem, a população deve 
permanecer em suas casas, escolas, ou trabalhos e vedar janelas e portas com fitas adesivas, 
toalhas ou jornais molhados (por exemplo) e estar atentos às informações divulgadas pelos 
meios de comunicação cadastrados.  

Caso as instruções sejam para evacuar a área, a primeira indicação (além de manter a calma) 
é separar roupas, documentos e remédios, fechar a casa e caso tenha veículo particular se 
dirigir ao mesmo e sair do local para abrigos previamente cadastrados (escolas municipais e 
estaduais fora da ZPE-3 e/ou ZPE-5). Caso o indivíduo não possua veículo particular, o 
mesmo deve se dirigir a Pontos de Reunião e de Embarque previamente estabelecidos pela 
Defesa Civil, onde serão disponibilizados ônibus para a locomoção da população até os 
abrigos. Os pontos de Reunião e de Embarque atuais estão localizados: Condomínio 
Barlavento (Km 528), Praia vermelha (Km 528,5), Guariba (Km 517,5), Condomínio do 
Frade (Km 514), Frade e Sertãozinho do Frade (Km 511). 

3. ANÁLISE CRÍTICA 

3.1 Mobilidade Urbana 

De acordo com o PEE, caso as instruções sejam para evacuar a área, indivíduos que possuem 
veículo particular devem se dirigir ao mesmo e sair do local para abrigos previamente 
cadastrados (escolas municipais e estaduais fora da ZPE-3 e/ou ZPE-5). Caso o indivíduo não 
possua veículo particular, o mesmo deve se dirigir a Pontos de Reunião e de Embarque 
previamente estabelecidos pela Defesa Civil, onde serão disponibilizados ônibus para a 
locomoção da população até os abrigos.  

Mobilidade urbana tem sido um dos principais obstáculos para indivíduos com problemas de 
mobilidade no município de Angra dos Reis, principalmente para aqueles que não dispõe de 
veículo próprio para locomoção. Segundo reportagem do Bom Dia Rio de 17 de maio de 
2013, denominada “Falta de Acessibilidade Causa Transtornos a Cadeirantes de Angra dos 
Reis – RJ”, a cidade sofre pela falta de padronização e manutenção das calçadas. As calçadas 
são estreitas, com postes no meio do caminho, obrigando aos cadeirantes a andarem no meio 
das ruas, atrapalhando o fluxo de carros e correndo o risco de acidentes. A reportagem mostra 
ainda que muitas ruas da cidade ainda são de paralelepípedo, dificultando ainda mais a 
locomoção dos cadeirantes [4].  

Em diversos locais percebe-se a existência de rampas ou banheiros para pessoas com 
mobilidade reduzida, porém verifica-se que tais modificações foram feitas sem a preocupação 
de realmente atender às necessidades de quem precisa.  Nem mesmo os prédios públicos, em 
sua totalidade, oferecem acesso. 

Segundo reportagem do portal EcoDebate [5], em Guariba, comunidade mais próxima das 
usinas nucleares de Angra 1 e 2, a apenas 3 quilômetros de distância, o esgoto das casas corre 
a céu aberto e “deságua” na Rio-Santos. A única via é de terra e não há calçamento para os 
moradores caminharem até o ponto de ônibus da estrada. Apesar disso, o plano de 
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emergência de Angra prevê que Guariba seja o primeiro local evacuado em caso de alerta 
nuclear.  
A Fig. 3 ilustra as dificuldades de um cadeirante no centro de Angra dos Reis. 

Figura 3.  Locomoção de cadeirante em Angra dos 
Reis. 

3.2 Transporte 

“Caso o indivíduo não possua veículo particular, o mesmo deve se dirigir a Pontos de 
Reunião e de Embarque previamente estabelecidos pela Defesa Civil, onde serão 
disponibilizados ônibus para a locomoção da população até os abrigos”. Este é o 
procedimento a ser adotado segundo o PEL para indivíduos que não dispões de recursos 
próprios para deixar a cidade no caso de uma emergência nuclear. Ainda segundo o PEL, a 
retirada da população de Itaorna e Praia Brava será realizada pela Eletronuclear, enquanto das 
demais localidades será realizada pela Defesa Civil do Município, salvo alguns lugares que 
serão de responsabilidade da Marinha como o Colégio Naval. Também é prevista a utilização 
da frota de transporte rodoviário da cidade para fins de evacuação. 

A população do município de Angra dos Reis dispõe, para fins de evacuação da cidade, a 
infraestrutura de transporte da Defesa Civil, incluindo ambulâncias, viaturas, etc., e a 
infraestrutura de transporte da Eletronuclear, bem como dos veículos de empresas 
concessionárias de transporte da região. 

Embora uma das lições aprendidas com o acidente de Fukushima tenha sido a necessidade da 
existência de veículos específicos adaptados para o transporte de pessoas com mobilidade 
reduzida, em caso de emergência nuclear [3], não se observa nos veículos de comunicação 
tanto da Eletronuclear, bem como da Defesa Civil do Município, informações sobre a 
existência de transporte adaptado específico para a evacuação de indivíduos com problemas 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

de mobilidade. Com relação à frota de ônibus urbanos adaptados existentes, embora esta 
também possua veículos de três portas, sendo uma exclusiva para cadeirantes e deficientes 
físicos, equipada com elevador para a suspensão dos passageiros especiais, estes ônibus além 
de transportar somente um cadeirante por vez, também serão utilizados para o transporte da 
população em geral, demonstrando a necessidade da aquisição de veículos específicos para o 
transporte de cadeirantes em maior número, bem como para os demais indivíduos com 
dificuldade de mobilidade.   

3.3 Os Abrigos 

De acordo com o PEL, no caso de ser necessária a remoção da população, os moradores de 
Piraquara de Fora, Pingo D’Água, Guariba e Piraquara de Dentro irão inicialmente para o 
abrigo localizado no Frade. Mais tarde, se necessário, serão levados, juntamente com os 
moradores do Frade, Condomínio do Frade e Sertãozinho do Frade para as escolas municipais 
e estaduais, localizadas na região da Grande Japuíba, no município de Angra dos Reis, 
designadas como abrigo no Plano de Emergência. Os moradores das ilhas serão levados para 
o Colégio Naval e os moradores dos Condomínios Barlavento e Praia Vermelha serão 
levados, se necessário, para abrigos localizados na região do Perequê, no município de Angra 
dos Reis. A retirada da população de Itaorna e Praia Brava será realizada pela Eletronuclear, 
de acordo com o PEL. Os abrigos para onde a população será levada terão assistência médica, 
sistema de segurança, instalações sanitárias, cozinha e assistência social. As pessoas serão 
cadastradas e catalogadas por idade, procedência e urgência de cuidados médicos. As 
crianças, os idosos e os enfermos terão cuidados especiais.  

Os abrigos cadastrados para o recebimento de pessoas em caso de necessidade de evacuação 
por emergência nuclear são escolas municipais e estaduais fora da ZPE-3 e/ou ZPE-5, não 
participando qualquer associação ou entidade diretamente ligada aos deficientes físicos. 
Embora muitas destas instituições já possuam em suas instalações banheiros adaptados para 
cadeirantes, o fato de estas não terem sido construídas em concordância com as normas de 
acessibilidade e mobilidade poderá representar uma fonte de desconforto para portadores de 
necessidades especiais, sugerindo a construção de abrigos específicos em concordância com a 
legislação vigente de acessibilidade e mobilidade, capaz de receber não somente os 
deficientes, mas também seus familiares e/ou cuidadores. 

3.4 Raios de Evacuação. 

Durante o acidente na usina nuclear de Fukushima, o Governo japonês acionou o Plano de 
Emergência Externo da central, evacuando preventivamente os já desabrigados habitantes da 
primeira zona de 5 km de raio. Vendo a situação se agravar, o raio de evacuação preventivo 
foi ampliado inicialmente para 10 e depois para 20 km, com a população entre 20 e 30 km 
sob abrigagem. O Plano acionado ultrapassou as normas internacionais de evacuação máxima 
de 5 km, e de abrigagem de 15 km, porque as normas são para acidente grave em 1 usina e 
não em várias na mesma central [6]. Durante este processo de evacuação das cidades vizinhas 
à usina, muitas pessoas com deficiência perderam suas vidas, por falta de um método 
adequado para evacuação de pessoas com dificuldade de mobilidade [3]. 

Como visto anteriormente, em um primeiro momento, no caso de um acidente nuclear, a 
população da zona ZPE-3 será removida para abrigos localizados na zona ZPE-5, e no caso 
de um agravamento, a população do ZPE-5 será removida para a zona ZPE-15. Embora o 
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complexo nuclear de Angra dos Reis seja composto por duas usinas, com uma terceira em 
construção, cidades como Rio Claro, Mangaratiba, Barra Mansa e Volta Redonda não estão 
incluídas no Plano Emergencial por estarem localizadas a mais de 15 quilômetros das usinas, 
mesmo sendo consideradas como rota de escape em caso de um acidente nuclear.  Tais 
cidades não recebem treinamentos, palestras ou qualquer documento de orientação sobre 
como atuar em casos de emergências nucleares, estando a Defesa Civil destes municípios 
inaptas a conduzir a situação para evitar tumulto entre a população, refletindo diretamente no 
tratamento à indivíduos com dificuldade de mobilidade como cadeirantes.  

CONCLUSÕES 

O acidente de Fukushima mostrou uma realidade até então não considerada em caso de 
acidente nuclear: a evacuação de indivíduos com problemas de mobilidade. As autoridades 
japonesas tiveram que lidar com vários contratempos como, a falta de pessoal treinado para 
lidar com pessoas com problemas de mobilidade, a falta de veículos específicos destinados ao 
transporte destes bem como a inexistência de abrigos completamente adaptados para atendê-
los. Embora a possibilidade de um acidente nas usinas nucleares de Angra do Reis seja 
remota, observa-se que a cidade de Angra dos Reis e adjacências enfrentariam grandes 
problemas em caso de emergência radiológica, com relação à evacuação de indivíduos com 
problemas de mobilidade, demonstrando a necessidade da revisão dos planos de emergência 
tanto da Eletronuclear como da Defesa Civil do município, com vistas a acessibilidade e 
mobilidade de indivíduos com necessidades especiais, principalmente cadeirantes.  
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