
CHERNOBYL

O acidente com a central nucleoelétrica de
Chernobyl teve início "a 01323 hs do dia 23/04/86,
COM uma primeira explosão ocorrida na área do
separador de vapor - rompimento do tubo - com
perda de refrigerante do reator e dano - por
efeito da explosão - no sistema de arrefecimento
de emergência do reator. Uma segunda explosão
então teve lugar, provocada pela elevada
concentração de hidrogênio no núcleo do reatorr
devido 'a reação do vapor de água presente com o
Zircaloy empregado no material de
encapsulamento dos elementos combustíveis.

A usina encontrava-se em operaçáo desde 1984
c, na ocasião do acidente, era mantida ao nível
de 7% da sua potência nominal - 1000 MW - para
fins de manutenção. Suspeita-se que o acidente
teve origem quando o operador
realizava experiências modificando a configuração
de carga do núcleo. Uma súbita excursão de
potência teria se verificado sucedendo~se
então a explosão, em decorrência dos esforços
inúteis do operador em reconduzir o núcleo a sua
geometria ant'erior. Apesar da enorme estrutura
de aço e concreto que cobria o reator,
funcionando como estrutura de contenção, a
explosão arrebentou o teto da instalação,
enquanto a estrutura da ponte rolante desabava
sobre a área. As duas primeiras vft imãs
morreram por efeito de queimaduras e soterramento
pelos escombros.

Segundo estimativas, 50% da radioatividade
liberada constituiu-se de 1-131. A evacuação
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da população tevt início no dia 27/04, quando
48.000 habitantes, com prioridade para
mulheres e crianças, foram removidas das áreas
próximas , vila do Operador, Pripyat e outras
localidades . Mais 50.000 habitantes foram
evacuados nos restantes 3 dias. A população
recebeu tabletes de iodeto de potássio.

As taxas de dose medidas na periferia de ura área
com 30 Km de diâmetro, centrada na. Usina, foram
de 2 a 3 arem/h, em 05/05 , e 0,15 mrem/h eu
08/05. Entretanto valores da ordem de 10 a 15
mrem/h foram medidos em data anterior, não
revelada.

Os 204 funcionários da Central de Chernobyl,
hospitalizados devido *a exposição "a radiação,
teriam sofrido, de acordo com as estimativas
disponíveis, doses entre 2 e 10 Gy. Deste total,
18 teriam recebido doses entre 4 e 10 Gy. Para
5 funcionários, a dose recebida foi estimada em
mais de 10 Gy.

Em relação *a população, est ima-se que cerca de
50.000 dos habitantes evacuados tenham sido
expostos a valores de dose situados entre 0,01 e
10 Gy.

Por ocasião da vistoria feita pela IAEA, um
dos peritos integrantes da equipe, contou que
ao sobrevoar o local do acidente, tendo o
helicóptero em que se encontrava permanecido por 4
minutos exatamente sobre o reator, numa altitude
de 800 metros, o bastante para que o seu dosímetro
individual registrasse uma exposição de 3,5 «R -
a lei do inverso do quadrado óas distâncias, se
aplicada aqui, forneceria um valor de cerca de
34 KR/h,*a distância de 1 metro. Segundo suas
próprias palavras, i/4 da área do reator
" assemelhava-se a uma churrasqueira " devido a



14

combustão do grafite.

Os russos estava» " bombardeando " o reator
COM sacos plásticos contendo areia, argila,
dolomita, lascas de chumbo e boro, utilizando
helicópteros militares.

Situação Radiólogica na Polônia,

A elevação dos níveis da radioatividade no ar
foi detetada no dia seguinte ao acidente
com o reator soviético, dia 27/04, as 2ís00 hs,
por uma das estações permanentes do Serviço
Polonês de Monitoração da Radiação - SRM.
Imediatamente cerca de 200 estações deste tipo
passaram a atuar em regime de emergência,
abandonando a sua função normal de
medidas a longo prazo.

A partir de 28/04/86 as estações do sistema SRM
monitoraram itens como as taxas de dose externa e
a atividade beta total no ar, leite, água potável,
águas de superfície, pasto, solo e alguns produtos
comestíveis. Em várias estações foram feitas a
determinação da composição radioisotópica das
amostras por métodos radíoquímicos e de
espectrometría gama.

Em 29/04/84 iniciou-se a coleta de amostras de
ar com o emprego de aviões, selecionando-se
cinco altitudes entre 1 e 15 Km. Ao mesmo
tempo, equipes de monitoração foram embarcadas
em helicópteros com o objetivo de realizar
medidas radíométricas e coleta de amostras
ambientais e de alimentos nas regiões mais
atingidas do país. 0 Laboratório Central de
Proteção Radiológica, em Varsóvia, atuou como
centro de coordenação do programa de monitoração
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e analise.

No per Todo compreendido entre 28/04/86 até as
primeiras horas do dia 01/05/86, a concentração
de 1-131 presente na camada de ar próxima ao
solo variou entre 0rl e 200 Bq/m3 - 0,003 a 6
nCi/m3. Da manhã de 01/05/86 ate' a tarde do dia
03/05/86 estes valores estiveram entre 2 a 10
Bq/m3 - 0,06 a 0,3 nCi/»3. Durante 4 dias,
entre 28/04/86 e 01/05/86, a concentração maxina
de 1-131 no ar atingia a aproximadamente 2%
do nível de referência de emergência
adotado pelas autoridades polonesas - valor
baseado na Publicação IAEA Safety Series No
72.

As análises preliminares das medidas, efetuadas
pela rede de monitoração polonesa, indicaram
que o país esteve submetido a uma concentração
média de 1-131, no ar, de cerca de 100 Bq/m3 -
3nCi/m3.

As taxas de exposição medidas no ar, a 1 metro do
solo, ao longo do período acima mencionado,
variaram entre 0,02 a 0,45 mR/h - o valor médio
antes do acidente era de cerca de 0,012 «R/h.

A partir desses valores, concluiu-se que a
dose equivalente de corpo inteiro acumulada,
em média, durante aqueles quatro dias foi da ordem
de 25 mrem; correspondendo aproximadamente a 5%
do limite anual de dose para a população
em situações normais, ou a 0,25% do nivel
de referência para emergências vingente na Polônia

Os niveis de 1-131 no leite, para a maior
parte do território polonês, estiveram situados
de " zero " a cerca de 600 Bq/1 - 18 nCi/1.
Nas regiões correspondentes os valores máximos
não excederam os respectivos níveis de
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referência de emergência, que são de 1000 Bq/1 -
30 nCi/1 - para crianças e 10.000 Bq/1 - 300
nCi/1 - para adultos. Entretanto, em algumas
regiões no nordeste da Polônia, a contaminação
do leite excedeu o valor de 1000 Bq/1,
determinando que o leite proveniente dessas
áreas fosse direcionado para processamento
industrial.

Em 28/04/86 as autoridades polonesas começaram a
adminstrar iodo estável "as crianças e adolescentes
com menos de dezessete anos de idade, enquanto que
em diversas regiões do país proibia-se o consumo
de leite fresco pelas crianças c de pasto ou
forragem nova pelo gado.

As doses de radiação recebidas pelo publico nào
excederam os valores estabelecidos pelas normas
polonesas para condições normais, sendo inclusive
consideravelmente inferiores aos valores
recomendados pela IAEA para a implementação de
ações de proteção em emergências - Safety Series
No 74.

A IAEA, no seu " Press Release " PR 86/4,
considera que as ações e providencias prontamente
tomadas pelas autoridades polonesas foram
apropriadas para as circunstancias, tendo em conta
a necessidade de minimizar riscos futuros "a saúde
da população, e que as medidas efetuadas mostram
nao haver r-ísco significativo algum "a saúde de
qualquer pessoa na Polônia.

Situação Radiológica na Hungria.

0 comunicado da Embaixada da Hungria referia-se a
situação radiológica naquele país no dia 11 de
maio de 1986 e continha uma série de resultados de
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medidas e outras informações relativas às
conseqüências do acidente de Chernobyl sobre
o território húngaro.

Segundo o comunicado, os últimos resultados das
medidas da atividade beta no ar, indicaram valores
médios inferiores a 0,2 Bq/m3 - 0r006 nCi/m3 -
em todo o território húngaro, e concentrações de
isótopos tais como n Te-132 e o 1-131, de
0,02 Bq/m3 e 0,21 Bq/m3 respectivamen+£. Logo após
o acidente de Chernobyl, os valores iniciais
registrados foram: atividade beta, 22 Bq/m3 e
concentrações de Te-132 e e 1-131 de 6,4 Bq/m3 e
4 Bq/m3 respectivamente. Informou-se a ocorrência
de uma acentuada redução dos níveis de atividade
no ar, entre os dias 9 e 10 de maio, devido *a
precipitação pluviométrica ocorrida neste período,
que a nível nacional atingiu 10 - 12 mm.

Quanto *a contaminação da superfície do solo,
os valores correspondentes estavam compreendidos
entre 20 e 100 KBq/m3, mas vinham decrescendo
rapidamente em função dos emissores de meia-vida
curta presentes. 0 comunicado húngaro assinalava
que esta tendência deveria ser mantida daquela
época en diante, devido aos baixos níveis da
concentração de atividade no ar.

As medidas da atividade beta total em amostras
de água de superfície variaram entre 10 e 13 Bq/1,
ocorrendo uma ligeira elevação dos níveis de
concentração, após as chuvas, em alguns trechos
do Danúbio. Entretanto, os valores máximos medidos
anteriormente chegaram a ser, aproximadamente,
cinco vezes maiores. A água destinada ao consumo
humano, apresentou, de acordo com os resultados
então obtidos, valores de atividade de 1,4 a 3,5
Bq/1, embora ja' tivessem sido observados valores
máximos de cerca de 40% mais elevados. Nenhuma
restrição foi imposta a utilização dessas águas.
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Informou-se também que prosseguiam os trabalhos
de controle dos níveis de atividade presentes
no leite. Os valores mais recentes eram de 600
a 800 Bq/1t ou seja l/S dos valores máximos
verificados apôs o acidente. A concentração de
1-131 no leite embalado para consumo era inferior
a IX do limite estipulado pela World Health
Organization - WHO.

Quanto a contaminação de hortigranjeiros e
similares, os níveis medidos aparentemente
situavam-se no intervalo de 0,9 a 1,6 KBq/Kg,
correspondendo a 2/3 dos valores máximos
observados. Todos os gêneros alimentícios
liberados para consumo passavam antes por um
controle apropriado dos níveis de atividade.

0 pasto foi liberado para alimentação do gado.
As taxas de dose de radiação gama na época,
medidas a 1 m da superfície do solo, eram,
conforme deduziu-se, da ordem de 40 rad/h,
praticamente a metade dos níveis máximos medidos
por ocasião do acidente. Para fins de
comparação, informou-se que a taxa de radiação do
" background " natural era de cerca de 8 rad/h.

José* Luiz Bacelar Leio


