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t

INTRODUÇÃO

O presente relatório representa um apanhado geral sobre fatos, dados de projeto, hipóteses,cálculos» avaliações, monitorações, requisitos normativos e considera ções diversas, tudo com relação ãs causas, efeitos e conseqüências do acidente ocorrido na central nuclear de Tcherno
byl, conforme bibliografia descrita neste trabalho.
Ê importante salientar que a maioria das considerações referentes ao acidente nuclear propriamente dito ,
aqui representadas, tanto pelo ponto de vista qualitativo
como quantitativo, ainda são de caráter especulativo.
Um
cenário mais realista, somente poderá ser apresentado após
divulgação oficial a ser feita no mês de agosto,
conforme
compromisso existente entre URSS e Agência Internacional de
Energia Atômica( IAEA ) .
Oportuno é ainda lembrar o fato de que o levantamento sobre medidas de precipitações radioativas executadas em diversos países e a reação internacional ea torno do
assunto, são o que existe de mais real com referência
aos
efeitos e conseqüências advindas da ocorrência do evento em
questão.
Dentre os países que mais intensamente foram atingidos por precipitações radioativas cita-se a Finlândia
cujo valor máximo medido ficou entre 15.37 para o 1131 e eri
tre 2-5,5 para o Csl37, valores expressos em kBq/m .
Quanto as conseqüências graves na URSS, informa
çõ^s de origem informam sobre morte de 18 pessoas, enquanto
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que as estimativas calculadas indicam un» numero de 20
soas.

2.

DESCRIÇÃO DO ACIDENTE
Descrição Geral do Acidenta

Conforzte tem sido amplamente ii'.ulgado
pela
imprensa de modo geral, no dia 2 6-04,66 ocorreu
explosão
seguida de incêndio na unidade 4 da Centrai Nuclear
de
Tchernobyl, localizada a 14 Km da cidade âe. ?chernobyl,que
deu o nome a usina.
Localização do sitio
O sitio de Tchernobyl situa-se próximo a fronteira entre as regiões da ükrania e BiolcrtiCisia, a aproximadamente 130Km dr. cidade de Kiev, com aproximadamente
2500.000 habitantes, sede administrativa da república
da
uma
UJuranfca* Em
região situada entre raí^s de 5Km e lOKm ,
a população ê estinada estar entre 20.000 e 25.000 habitan
tes, jã para uma zcna limitada por raio? de 10km e 50km, a
população e' estimada ser 400.000 a 600.CO0 habitantes.
A região é essencialmente agrícola e caracteri^
za-se por culturas de cereais, produção de açúcar e exis tência de algumas industrias químicas.
A figura 1 ilustra com mais clareza a posição
geográfica regional do sitio de Tchernobyl, ãs margens do
rio Pripiat que desempenha função auxiliar de refrigeração
da usina, através de um grande lago con 12Km de comprimento e 6Km de largura, conforme detalhada na figura 2.
Descrição do tipo da usina
A central nuclear de TchernoVyl é constituída
de 6 unidades de 1000 MWe cada. Quatro ur,j.dadea que estavam em operação foram conectadas à red<í elétrica em 1977,
1978, 1981 e 1984, enquanto que as unidactes 5 e 6 estavam
previstas para cor.eçarern a operar,, respectivamente,
em

1986 e 1988.
Os reatores componentes do projeto Tchernobyl
sao do tipo Água Fervente (Boiling Hater Reactor-BWR), re
frigerados com ãgua leve e moderados a grafite.
Na figura 3 são, encontrados dois tipos
de
reatores a Água Fervente. Aquele constante da figura 3a e
o tipo mais comum, ou seja, refrigerado e moderado a ãgua
leve, enquanto que aquele que consta da figura 3b repre senta o tipo de reator da usina russa em questão, e
que
leva a designação de RBMK, denominação russa para reato res a Ãgua Fervente, cujas características principais cors
tarn da tabela 1.

TABELA

1

Potência térmica
Vazão de vapor
Vazão máxima por canal
Pressão do fluido refrigerante
Temperatura de entrada
Temperatura de salda
Temperatura media do moderador
Temperatura max.local do moderador
Massa do moderador Cgrafite]
Massa do corbustlvel CUC^)
Fluxo superfície de calor
Taxa de queima
Duração de vida c/potência máxima

3200 Mw
5400 T/hora
21,2 T/hora

68
bar
265 9C
284 9C
600 9C
760 9C
1700 T
200 T
83
W/cm2
19000MWd/T
1190 dias

A concepção deste tipo de reator conduz
ao
uso de tubos de força para evitar o contato entre fluido
refrigerante ãgua e material moderador grafite. Aléra di£
so, em lugar de vaso de pressão, que em outros tipos
de
reatores são concebidos para suportarem pressões da ordem de 70 bars, existe a concepção de um caixão metálico
no qual são fixados, (soldados) os tubos de força,que não
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resistem pressões superiores a 2 bars. Neste tipo de reator,
o combustível nuclear, em forma de pastilhas, é colocado den
tro de tubos de Zirconio (revestimento) que por sua vez são
colocados dentro de tubos de força.
Em sucessão às duas barreiras de proteção contra*
liberação de radioatividade (revestimento do combustível
e
tubos de força) , o 39 e último meio de confinamento previsto
sobre este tipo de reator é a concepção modular (diversos níveis de confinamento). Esta prática se distingue daquela uti
lizada pela maior parte dos países ocidentais,- que consiste
na concepção de um confinamento global (vaso de contenção me
tálico); envolvendo o essencial das partes sensíveis do reator, O principio deste confinamento consiste era. separar
os
módulos ou zonas que abrigam seja o núcleo, seja o sistema
de refrigeração, dimensionando (os módulos) afim de garan tir para cada ura confinamento especifico, em função do risco
interno, principalmente em relação a pressão que ocorre
em
case de uma ruptura do sistema ou de uma tubulação. Sobre a
figura 4 pode-se distinguir os três tipos de confinamento
sobre este tipo de reator, que são: caixão, que contém
os
tubos de força, a cavidade do reator que contém as conexões
dos tubos de força com as tubulações do fluido refrigerante
e finalmente a zona de tubulações principais, cujo nome
jã
indica sobre sua função.
Dentre as vantagens apresentados por este
tipo
de reator, podemos citar; recarregamento em marcha,
ciclo
econômico e flexível, bom fator de carga ( ~75%), não
hã
necessidade de meios tecnológicos complexos para a constru ção (não existe componentes pesados) e baixo custo de invés»
timento.
Os principais inconvenientes são: coeficiente
de vazio positivo, manobragem de operação (pilotage) compli
cada, grande porte do reator e ausência de contenção meta lica de confinamento.
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Cenário do acidente

Muitas informações alertam para o fato de que
antes da explosão ocorrida, na usina de Tchernobyl, tinhase detectado zonas de alta temperatura em um dentre
1693
canais que compõe o núcleo do reator. Naquele instante
a
chefia da usina decide reduzir a potência de lOOOMw
para
200 Mw, afim de que se pudesse corrigir o que se julgava
ser um pequeno incidente.
Dentre os fatos que foram verificados pode- se
citar: a) a parte superior do prédio do reator foi destrul^
do por uma explosão. As chamas cora 30 metros de altura indicavara ser provenientes de fogo de hidrogênio: estruturas
do prédio do reator encontrados nos arredores indicavam a
ocorrência de violenta explosão, b) pedaços de materiais
radioativos encontrados levaram crer que grande parte dos
tubos de força tinham sido destruídos, em grande parte dedivo a queda da máquina de carregamento de combustível
e
possivelmente a queda da ponte rolante.c) considerando- se
as condições meteorológicas, as medidas de atividade efe tuadas na Suécia e Finlândia, não podem ser explicados senão por uma importante elevação da pluma radioativa (estimada em 1500 ml; uma tamanha ascenção da nuvem radioativa
somente poderia ter sido causada por uma produção de energia bastante enérgica no reator.
Dentre as prováveis causas, podem ser citadas:
a) pelo que se sabe a explosão não pode se ter
originada senão pela inflamação de um bolsão de hidrogênio,
situado na sala de carregamento de combustível. Presume se que o hidrogênio tenha se originado de dois modos:
- Radiolise da água que se decompõe em hidrogênio e oxigênio, 0 rendimento da reação não é grar^ft'como
a difusão não é significativa, o mecanismo de
radiolise
não proporciona grandes quantidades de hidrogênio.
- 0 zirconio(material de revestimento do com bustlvel) quando submetido a temperaturas da orden
Ce
10009C se oxida em presença de uma atmosfera de vapor
ú-2

.6.

água, produzindo hidrogênio segundo a reação: Zr + 3» n. w
ZrO 2 + 2H2. Teoricamente, a oxidação total do
zirconio
contido em 1 tubo de força produz 40 m de hidrogênio. Por
tanto, a oxidação parcial de uma centena de canais, pro duz hidrogênio suficiente para que a energia liberada pela explosão seja suficiente para provocar a destruição da
sala de carregamento.Figura 4.
b) A reação Zr - H-0 pode ter sido
por um superaquecimento do combustível.

conduzida

c) Várias hipóteses são hoje levantadas para
explicar a situação de um superaquecimento do combustível*
Pode-se tanto imaginar uma falha do controle neutrônico do
reator, bem como uma perda local de fluído refrigerante ,
ou ainda uma combinação destes defeitos. Uma opinião defi_
nitlva somente poderá ser obtida apôs divulgação de noticias por parte da URSS.
Como conseqüências advindas da explosão de lú
drogenio, imagina-se a seguinte seqüência de eventos:
- Destruição da parte superior dos tubos
de
força, provoca a fuga de quase totalidade da água do circuito de refrigeração do reator em alguns minutos.
Além
do mais/ parece que os sistemas de refrigeração de emer gência foram tornados inoperáveis, seja por danos diretosC
ruptura de tubulações, bombas), seja pela perda total do
sistema de suprimento de energia elétrica. Em tal situa ção, o núcleo do reator não pode ser refrigerado e começa
a se aquecer de modo quase adiabático. A velocidade
com
que o núcleo se aquece ê proporcional ao montante de ener
gia gerada pelas três fontes descritas a seguir:
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- A potência residual - está fonte de energia
que provém da desintegração dos produtos de fissão, criada
com a operação do reator, ê proporcional, principalmente ,
ao nível de potência do reator, antes do desligamento.
- A reação Zr-t^O - esta reação de oxidação en
tre o zirconio dos revestimentos dos tubos de força e
o
vapor de água ê fortemente exotermica. Se esta reação
se
generalisa,a potência gerada pode alcançar um nível várias
vezes maior do que a potência residual, contudo depende do
vapor d'agua disponível.
- A potência neutrõnica - a explosão que teria
destruído as estruturas situadas acima do vaso do
reator
deve ter danificado o circuito de resfriamento de barras
de controle, as quais por falta de refrigeração perdem sua
integridade e sua eficacidade. Em virtude disso, uma parte
do núcleo pode ter sido palco de uma excursão de reatj.vida
de. Além disso, o efeito de vazio positivo do refrigerante,
introduziu- apôs o esvaziamento do circuito de refrigera ção, um pico de reatividade no conjunto do núcleo. A resul^
tante desses 2 efeitos deve ter levado pelo menos
parte
do núcleo a ser novamente critico, o que poderia ter produ
zido quantidade de energia superior aquela energia resi
dual.
Estando o núcleo do reator privado de qualquer
mecanismo de refrigeração, as temperaturas do combustível,
dos revestimentos, dos tubos de força e do empilhamento de
grafite, não param de aumentar. Para valores da ordem
de
16009C os revestimentos do combustível começam a fundir e
os elementos combustíveis se desfazem, desfazendo-se assim
a geometria critica do núcleo, levando este ultimo â condi,
ção subcritica, ficando eliminada uma importante fonte de
energia. Enquanto os tubos de força se fundem a massa
de
grafite atinge valores de temperatura que permitem,
sua
combustão em presença de ar C -12009C). Eis que a situação
torna-se incontrolável.
A partir do dia 29 de abril uma esquadria
de
helicópteros jogam aproximadamente 5000 toneladas de materiais í areias, chumbo, argila, boro) tanto para abafar o
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incêndio como para limitar as liberações radioativas. Contudo, a potência residual que é da ordem de lOMw mantinha,
o núcleo, sem refrigeração, em fusão.

*
Comportamento do conjunto após fusão do núcleo
Após a fusão do nücleo tem-se uma massa fundida constituída por metais e oxido de urânio com temperatura de 24009C. 0 concreto com temperatura de fusão no entor
no de 13009C começa logo a fundir,(decomposição).
A massa fundida (escoria) apresenta-se
• em
duas fases, senão uma metálica e outra fase de oxidos, ini_
cialmente mais densa do que a fase metálica. Com o decor rer do tempo,a fase oxida torna-se mais leve do
que
a
fase metálica devido a adição de ôxidos tais como SÍ02,
Al O
CaO, advindos da decomposição do concreto.
Em alguns minutos as fases se refrigeram ceden
do calor para a degradação do concreto, aquecendo os produ
tos da decomposição do concreto e trocando calor por radia
ção com estruturas superiores. A primeira etapa da interação entre a escória e o concreto, denominada de alta tempe
ratura acaba pela solidificação quase completa da fase metálica.
Cabe neste Item chamar a atenção para algumas
características particulares do reator de Tchernobyl tais
como:
- área de contato entre concreto e escoria da
2
ordem de 300 m , aproximadamente 10 vezes
maior do que no caso de um reator do
tipo
a água pressurizada (PWR). Isto implica que
para Tchernobyl, o fluxo de calor superfi ciai ê 10 vezes menor do que no caso de um
reator PWR.
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- para uma mesma potência residual, o volume
de escoria ê para Tchernobyl mais importan
te, ou seja, três vezes mais oxido de urânio e mais estruturas metálicas.
- a massa de zirconio para Tchernobyl e
de
150 toneladas contra 18 toneladas para um
reator do tipo PWR, portanto, mais zirco nio, maior quantidade de energia gerada pe
Ia oxidação deste metal.
- a espessura da camada de concreto que rece
be a escoria parece ser de 1,50 metros.
- abaixo da camada de concreto que recebe a
escória está uma cavidade tipo piscina,pro
jetada para supressão de pressão, como
é
pratica usual para casos de reatores tipo
BWR. Estima-se que a espessura daquela cavidade seja também de 1,50 m.
- tem sido ainda noticiado, que parece confir
mada a hipótese de que o reator estava ope
rando com apenas 7% da potência nominal no
momento do acidente.

AvaliacSes referentes a interação escorla-concreto
Os- resultados sobre a interação entre esco' ria-concreto apresentados neste relatório, constam
de
estudos realizados pelo Instituto de Proteção e Segurança Nuclear (1), utilizando-se os seguintes dados:
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- potência residual: 10Mw
- temperatura inicial da escoria : 24009C
- temperatura inicial do grafite : 12009C
- coriposição da escória : 200 + ÜO ?
75 t de Zr metálico
100 t de ZrO2
35Ó t de aço austenistico
- características do concreto:
~ tipo silicoso
- composição(% massa) CaCO 3
= 0,015
Ca(OH) 2 = 0,010
SiO 2
- 0,818
H2O
= 0,042
A1 2 O 3
= 0,115
-

temperatura de fusão
= 13009C
entalpia de decomposição
= 2010kJ/kg
massa volumétríca
- = 2320 kg/ia
incomparação de 0,1 kg de ferro/kg de concreto

Os cálculos realizados indicam que a erosão
do concreto é muito rápida no inicio da interação,
ou
seja, nos primeiros minutos, atingindo o valor máximo de
400 cm/h, Ia pelos 3 minutos de duração, conforme figura
5. Esta fase dura 10 minutos e acaba com a solidificação
da fase metálica, cuja espessura £e concreto decomposto
atinge 40 cm. Apôs, a erosão prossegue com uma velocidade
entre 12-14 cm/h. A fase de alta temperatura se estende
até 6300 segundos guando a espessura calculada de concre
to decomposto atinge 65 cm. Figura 5;
Quanto ã influência da temperatura do grafite, pode-se dizer que ela comanda as trocas por radiação
entre a escoria e as estruturas periféricas em grafite .
Quanto mais elevada for a temperatura do grafite menos
calor ê evacuado da escória e mais o concreto é decompose
to. Ver figura 6. O estudo mostra que a elevação da tem*
peratura do grafite prolonga a fase de alta temperatura,
de interação escoria-concreto, a velocidade mantendo- se
constante apôs os 10 primeiros minutos de processo.
Outros fatores influem para uma maior decora-
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posição do concreto tais como, a potência residual,
a
quantidade de zircônio oxidado antes do inicio da intera
ção escoria-concreto e a quantidade de massa metálica in
cluida na escoria, bem como a granulometria final da mis
tura.
Devido ao fato de que o processo de fusão do
núcleo do reator de Tchernobyl é" ainda mal conhecido não
foi possível resultados fortemente confiáveis,
contudo
as estimativas do estudo aqui enfocado indicam que a pro
fundidade de erosão no concreto, durante a fase de alta
temperatura (2-3 horas) é da ordem de 90 cm.
Os cálculos referentes a fase de baixa tempe
ratura foram realizados pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial do Commissarial à L'Energie
Atomique, considerando o grafite a uma temperatura
de
13009C. Os resultados conduzem a uma progressão da escoria no concreto da ordem de 1 cn por hora ou (25cm/dia )
Estes estudos indicam que os soviéticos dis>
puseram de alguns dias para tomarem algumas providencias»
antes que a escoria pudesse decompor ,-\ totalidade da pia
ca de concreto existente abaixo do núcleo do reator.

PROVIDÊNCIAS

IMEDIATAS

Extinsão do incêndio e encobrimento do reator
Para apagar o fogo de grafite e parar com a
liberação de radioatividade para a.atmosfera, entre dia)
29 e 30 de abril foram despejados aproximadamente 5000
toneladas de materiais (areias, chumbo, argila, boro),por
uma esquadria de helicóptero;, sobre os escombros do edificio do reator.
Evacuação da população
A evacuação da população que habitava a área
considerada como zona de emergência começou a ser realizada no dia 27 de abril.
Ao todo, 98000 pessoas foram evacuadas
de
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, Tchernobyl, Pripyat e outras localidades no raio de 30Km,
no período de 3 dias, sendo que 48000 foram evacuados no
domingo, dia 27 e 50.000 nos dias restantes.

Providências referentes ao confinamento da escoria
Segundo informações recebidas da URSS graças
a uma intervenção humana, os soviéticos tiveram tempo para esvaziar a cavidade contendo água (dispositivo para supressão de presrão), abaixo da cavidade do reator. Se
a
1
escoria fundid:, tivesse alcançado es JI cavidade ainda com
água, teria ocorrido o que se denomina de "explosão de vapor" (interação violenta entre água e materiais em fusão),
que poderia ter destruido cor Retamente o prédio do rea tor, dispersar escória fundida nas vizinhanças.aumentando
ainda mais a amplitude da catástrofe.
Algumas informações de fontes não identificadas dão conta de que os soviéticos puderam encher a cavidade da piscina, então vazia, de concreto, seja com o objetivo de melhor confinar os rejeitos radioativos,
seja
para retardar o eventual avanço da escoria era direção ao
sub-solo. Se esta operação foi bem realizada, não é imposj
sivel que tenham conseguido parar o avanço da escoria.
Paralelamente outras iniciativas também eram
iniciadas com relação a proteção do meio ambiente,
tais
como o uso de Azo to, talvez com intuito de refrigerar
o
concreto,retardando a progressão da escória,e gelar o len
çol freãtico para evitar as infiltrações de ãgua contami
nada. Foi ainda providenciada a construção de uma galeria
em torno do reator, com 6 m de fundo por 160m de compri men to, certamente com a função de evitar progressão
da
escória,* evitar fuga de material radioativo. É uma espê cie de caixão para esperar a escória ou ãgua contaminada.

CONSEQÜÊNCIAS
Conseqüências radiológicas (2)
Termo-fonte
O termo-fonte i o parâmetro mais importante pa
ra avaliações referentes a conseqüências radiolõgicas.Este
termo-fonte nada mais é do que a atividade disponível para
ser liberada no meio ambiente, após um acidente que põe era
causa o confinamento e leva em consideração fatores de retenção correspondentes as barreiras sucessivas. Este t e n o
é geralmente expresso como fração do inventário do núcleo(
quantidade de material radioativo) na condição de equilí brio.
Em alguns países,como por exemplo a França > as
autoridades de segurança definem três níveis de termo-fcnte, a saber:
S-/: acidente máximo crível Cf usão do núcleo com fuça
precoce da contenção de confinamento do reator antes de 3 horas1
liberações:ICO% dos gases raros + 50% de Iodo CD e
• Césio CCs)
$2' fusão do núcleo mais a fuga na atmosfera e< diferen
ciada de 24 horas.
i

liberações : 75% dos gases raros + 3% dos I e Cs
S 3 : fusão do núcleo com manutenção da estanqueidade da
contenção nas com fuga para o solo por interação
. da escória com o concreto.
liberações: 75% dos gases raros + 0 , 3 % dos I e Cs
Do ponto de vista de doses, os 3 termos se diferenciam por um fator de 10 uns em relação aos outros
:
S

3 ~

S
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Na França,o termo-fonke s 3 i tomado em consideração para estabelecer cs "Planos Particulares de Inter
venção"9 referentes as medidas de evacuação da população
vizinha à usina. Os cenários S± são considerados fortemen
te improváveis e os cenários do tipo S- suas conseqüências
foram reportadas ao nível S, para a efetivação de procedi,
roentos de emergência.
Para ó caso de Tchernobyl, pela razão de não
existir a contenção metálica de confinamento, o termo-fon
te corresponde a um nível ligeiramente superior a Sj.
Avaliado a partir do cenário suposto, a liberação no meio ambiente deve ter sido, pelo menos, 10% do
inventário do núcleo no equilíbrio, ou seja, as libera ções cujos valores foram confirmados por medidas disponíveis são:
Produtos de fissão gasosos: 80% dos gases raros + 10% I + aprox.20% Cs

-1%

Produtos de fissão sólidos: Ruthenio e Stroncio
Produtos de ativação : transuranios -1%

Doses: para que a compreensão deste Item seja
facilitada, ã conveniente lembrar alguns valores de referências , como:
Doses anuais '
rem
radiação natural sobre a terra
0,1 - 0,3
limite para a população
0,5
limite para os trabalhadores
profissionalmente expostos
5
Dose instantânea para o individuo normal '
sem efeito a curto prazo
50% de mortes nos 30 dias (sem
tratam.médico)
morte em alguns dias

100
500
1000

A avaliação do Instituto francês de Segurança
nuclear - IPSN sobre doses integradas por irradiação ex terna devido a passagem da nuvem radioativa, conduz aos
resultados seguintes:

Distância(Km)
Doses (rem)

1

2

5

10

30

50

100

190

55

30

3

1

0,35

0,10

As taxas de dose devidas aos materiais deposi^
tados sobre o solo e, em distancias pequenas, devido
ao
depósito em estruturas do reator, calculados a partir da
passagem da pluma radiaotiva, são:

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

30

Ia. hora (rem/h)

2500

1600

70

7,2

2,2

1,1

0,1

0,03

I9dia(rem/dia)

19000

12000

600

53

16

8

0,8

0,2

49dia(rem/dia)

6500

4000

192

10

3,1

1,5

0,15

0,04

Distância(Km)

A partir das doses calculadas e levando em consideração a direção do vento e da densidade de população,
nas vizinhanças de Tchernobyl, e como a evacuação começou
somente no dia 27 de abril, o IPSN estimou o número de in
dividuos irradiados bem como as doses corrrespondentes ,
cujo quadro i traduzido pela tabela abaixo.

?

N9de Pessoas
-10
-10

Doses(rem)

Situação sanitaria

2000

mortes no dia

1000 -2000

mortes no dia

>

30 a 40

500 -1000

em tratamento medico

-300

100 - 500

ocm supervisão médica

25000 a 30000

10 - 100

Segundo informações fornecidas pelo grupo
de
técnicos e diretores da IAEA que visitaram o local do aciL
dente (2), dois trabalhadores morreram imediatamente
ao
acidente. Cerca de 200 trabalhadores foram levados ao ho£
pitai sendo que 18 desses foram submetidos ã doses tão altos de radiação que suas situações eram criticas.
As ultimas informações publicadas em revistas
como "TIMES". falam sobre a ocorrência de 28 mortes.

Meio Ambiente
Medidas de radioatividade feitas nos países nór
dicos indicam a chegada de pluma radioativa apôs um tempo
de trânsito ligeiramente inferior a 48 h que não pode ser
explicado que por um transporte da radiação por ventos em
altitude de velocidade 8-10m/s e então para uma
subida
inicial importante da pluma.
Duas razões podem ser expliradas para a subida
da pluma âs alturas: a) energia da pluma na origem, em se
gulda b) as condições meteorológicas apôs o nascer do sol
(atmosfera instável caracterizada por movimentos convecti
vos (efeito chaminé) de grande amplitude).
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Estimativa da energia da pluma na origem;
a) potência residual do reator -20 Mw correspondendo
a um tempo de resfriamento de algumas horas após
um reator funcionando a plena potência.
b) oxidação de 150t de zirconio das camisas e dos tu
bos de força conduz ã formação de 6,6t de hidroge
nio. A combustão de metade deste H~ em 2 horas des
prende 50 Mw.
c) o grafite é suposto queimar Centrar em combustão) com
taxa de 20t/dia, desprendendo 8 Mw.
A potência total da pluma na fonte é então no
máximo 78 Mw e no mínimo 28 Mw após extinção do fogo de hi
drogênio.
Para as 1 — . horas de ejeção, supondo-se que
isto ocorreu suficientemente cedo na manhã de 26/4 e
na
hipótese da potência mãxina, os cálculos mostram que esta
potência foi justo o suficiente para permitir a pluma atrí*
vessar a camada de inversão de tempo.
Apôs a travessia, esta camada de inversão te ria desempenhado o papel de cobertura, impedindo a
pluma
de recair ao solo, protegendo as regiões próxima da usina.
Para as horas seguintes, apôs o desaparecimento da inversão e então que o H» estava inteiramente consumido, os cálculos mostram que coro uma potência de 28 Mw e
supondo atmosfera neutra, a pluma poderia atingir uma alt:L
tude de 800m. Com a instabilidade se desenvolvendo no longo do dia, cálculos mostram que uma forte extensão verti cal da pluma poderia explicar a subida, ao menos de
uma
parte da pluma, até a 500-2000m, uma outra parte tocando o
solo.
Mo decorrer de noites seguidas(27 e 28/4) a in
versão ao nível do solo parece mais espessa, bloqueando a
pluma aproximadamente a 100m de altitude quando a instabilidade se estabelece. Durante os dias 27 e 28/4 se repete
o mesmo cenário que no dia 26/4.
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Parece então que a elevação da pluma
explica
pois não scrctente o transporte rápido das substâncias radioativas pelas correntes de altitude, mas também a
proteção
relativa da qual foram beneficiadas as regiões próximas do
sitio, pelo menos durante as primeiras horas do acidente.
As trajetórias de materiais radioativos constan
tes da figura 9, idealizadas através de cálculos pela Meteo
rologia Nacional da França, com ajuda de modelo de cálculo
implantado no Centro de Meteorologia Europeu Readi ig(GB), a
partir de mapa de ventos observados, são apresentados para
altitudes de 1500m a cada 6 horas. Pela figura pode ser observado que as emissões do dia 26/4 chegaram nos países nõr
dicos (Suécia, Finlândia, Noruega)48 horas mais tarde
que
as chegadas de emissões de 27/4 no Leste Europeu, Alemanha,
França e GB e chegada de emissões de 6 e 12 horas do mesmo
dia no norte da Itália, leste da França, Benelux e Dinamarca. A partir das 18 horas do dia 27/4 e dias seguintes, os
materiais radioativos foram transportados na direção Leste,
não atingindo mais a Europa Odicental.
Medidas realizadas em vários países indicam haver boa concordância entre estas e aquelas trajetórias que
constam da figura 8. Na tabela 2, abaixo, são apresentados
alguns destes valores mais significativos, com relação
as
conseqüências radiolõgicas na Europa.

TABELA

Deposição de
lcdo-131

País

Taxft dp f*xposirv?ff>

Austria

2-230
0 r 2-2

—

-500

1500*
1000*

1-2

3

0

30

externa

Czechoslovakia
Dinamarca

-250
0-370
24-43
I"2

REA

Finlândia
lungria
Israel
rim

i nil

• ,u

j-.

mxeuiuuL^o
«alta
folanda
toruega

Polônia
Etortugal
Suécia
Suiça
Reino Unido
Jugoslavia

Concentração de Iodo131 no leite CBq/1)
l e i t e em
l e i t e da
fazenda
balado
—

1200*
0,6-120
80-150
—
—

7

20-40
50-200

2600*

0-7

—

" —•

—

1

1-12
6-22
10-440

0,5-3
20-80
0.1-200

15-57
0-600

0

0

0

2-500
5-130
1-50
- 150

0.1-170
1.6-7
0.7-3

2-56
7-110
2-15
50-150

175

1700*
2900*
440
190

* .- valores máximos para pequenos grupos de pessoas.

Política economico-social
Sob a ponto de vista político, a ocorrência do
acidente de Tchernobyl tem bastante contribuido para acirrar o confronto Leste-Oeste a propósito do desarmamento nuclear, ao mesmo tempo em que surgem pressões prircipalmente
por parte dos países da Europa, contra os oligopólios nuclea
res e normativos.
Os países europeus formam ponto de vista comum
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a respeito da necessidade da existência de tratados inter
nacionais obrigando e disciplinando a divulgação de infor
ntaçÕes imediatas, em caso de ocorrência de acidente nu clear, pelo pais respectivo. Neste contexto e enfocado tam
bém como imperativo a necessidade de se estabelecer bases
para acordos ou tratados de ajuda mútua entre países
em
caso de situações de emergêncxa,decorrentes de incidentes
ou acidentes em usina nucleares.
Invoca-se ainda a necessidade de novos requisitos de segurança no sentido de se evitar acidentes e mi
tigar os efeitos da ocorrência de tais acidentes, minimizando as conseqüências radiolõgicas no meio ambiente.
Finalmente vale também ressaltar que na atualidade se cogita, além de outras medidas, que sejam provi
denciadas normas de caráter internacional regulando elimi_
nação e/ou liberações de rejeitos e/ou outras substâncias
radioativas no meio ambiente. Isto porque, principalmente
na Europa, não tem sentido o fato de que as normas refe rentes ao assunto, sejam restringidas somente a âmbito na
cional.
Sob o ponto de vista econômico, sabe-se que,
para muitos países, não há outra fonte de energia que seja competitiva com aquela de origem nuclear. Por isso,não
obstante o impacto causado pelo acidente de Tchernobyl, a
opinião internacional é de que a tendência ê que o
uso
da energia nuclear para geração de energia elétrica seja
cada vez mais incrementado. Pode acontecer que o
custo
desta energia de origem nuclear venha a sofrer um acresci
mo, em virtude de incorporação ao projeto de novos dispositivos de segurança adicional e pode ocorrer também atra
zo em programas nucleoelêtricos de alguns países que ainda dispõe de outras alternativas economicamente viáveis.
Contudo em países tais como França, Alemanha, Bélgica,etc
não é previsto haver desaceleração de qualquer plano
de
expansão planejado anteriormente.

Sob o ponto de vista social, mais uma vez
um
acidente nuclear traz um desconforto muito grande para a
população que, na falta de conhecimento sobre o assunto,
e principalmente privado de informações ê levado a
ter
receios e até mesmo pânico, muitas vezes por indução de
porta-vozes inescrupulosos, que por motivos diversos não
divulgam o verdadeiro sentido da situação(causas, efeitos
conseqüências, etc).
O receio da população com referência ãs conse quências advindas de um acidente nuclear pode ser bastan
te amenizado e diminuído, até nível que se julga verda deiro, através de campanhas de esclarecimento público atravês da imprensa em geral. Para tanto é necessário for
mar e treinar equipe de porta-vozes com grande poder de
comunicação.

5. ANGRA 1
Diferenças básicas
A usina nuclear denominada de Central Nuclear Al.
mirante Álvaro Alberto-Unidade I,(CNAAA-1),mais conhecida pela designação de Angra-1, em operação desde o
ano
próximo passado, apresenta algumas diferenças básicas ,
quando comparada com a usina de Tchernobyl.
Inicialmente é útil lembrar que a primeira diferença básica importante é que o reator de Angra 1 é do
tipo â Água leve pressutizada CPWR), conforme esquema
constante da figura 10, projeto caracterizado por interca
lar um trocador de calor (gerador de vapor) entre o circuito primário de refrigeração do reator e o circuito se
cundãrio de vapor.
A segunda grande diferença básica consta da contenção metálica como 3a. barreira de Angra 1 contra
a
liberação de radioatividade para o ambiente, que não exis
te no projeto Tchernobyl. Em lugar disso há um caixão metálico dimensionado para resistir 1,9 bar e a filosofia
compartimentos confinados que não preenchem função simi-
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lar a uma contenção como no caso de Angra 1.
As outras diferenças básicas, algumas delas não
mencs importantes são descritas a seguir:
- a 2a. barreira de confinamento que em Angra 1
constituida pelo circuito primário do reator,
Tchernobyl consta dos tubos de força.

ê.
em

- em Angra 1, o moderador e o fluido refrigerante cons
tarn do mesmo material água leve (H_O), e consequentemente com coeficiente negativo de vazio. Isto
ê,
o coeficiente de reatividade é tal que quanto menos
água maior é a segurança em favor da extinsão
da
reação em cadeia. Enquanto que no projeto Tcherno byl, tem-se coeficiente de vazio positivo, com efei^
tos contrários aqueles descritos para Angra 1. Isto
porque no projeto Tchernobyl, o moderador é o grafi
te e o fluido refrigerante ê a água leve (H-0),
o
grafite como se sabe e bom material moderador, permitindo boa economia de neutrons, mas por outro lado
oferece o risco de entrar em combustão, quando atin
ge temperaturas acima de 10009C, em presença de ar,
como efetivamente ocorreu no acidente de Tchernobyl
Outras diferenças, podem ser constatadas na tabela 3.
A figura 11 ilustra, para Angra 1, as diversas
barreiras de confinamento de substâncias radioativas, ve nham a ser liberadas pelo combustível do reator.
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TABELA

3

CHERNOBYL
RBMK-1000

ANGRA 1

Reator

BWR

PWR

água leve

Potência e l é t r i c a liquida (Mwe)
Potência térmica (Ifa^-TH)

Grafite
(1400-1800T)
1000
3200
31,3
7,0

PARÂMETROS

Rendimento %
Altura do nvc\jo (m)
Diâmetro Cm)
Numero de elementos ccrcustíveis
Carga i n i c i a l de urânio Gtans)
Ccnfoustível
Enriqueciirento %
l
Burnup"inédio Mwd/EcnttJ)
Revestimento do combustível
diâmetro
espessura
Material do revestimento
Vazão da água de refrigeração
através do núceloCT/h)
Pressão nos separadores de

11,8
2693
192

°°2

626
1876
33

3,65
2,46
121
56,4

1,8
18.500

2,6
33000

13,5
0,9
Zircaloy

0,95
0#057

37.500

21,490

vapor (Bars)

70

_-

Produção de vapor (T/hl
Fluxo de vapor p/ar das
turbinas (T/h)
Parâmetros de funcionamento
da turbina:
- Pressão de entrada (Bars)
- Temperatura de entrada 09C)

5.800

3.700

5.400

3.530

65

62,6
279,2

280

Zircaloy

:

;
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6.

CONSEQÜÊNCIAS NO BRASIL
Opinião Pública

O acidente de Tchernobyl, como foi o caso tara
bém para o acidente de Three Mile Island(TMI) nos USA em
1979/ causou um impacto importante na opirião pública.
As preocupações que haviam sido amornadas por
ocasião do evento de TMI, esquentaram-se com muito maior
Ímpeto apôs o acidente de Tchernobyl. As manifestações de
clamar popular se fizeram realizar em diversos locais
e
certamente devem ter influído na liminar julgada pelo Juiz
da Comarca de Angra dos Reis em favor de interditar a ope
ração da usina de Angra 1, fato ocorrido no mês de junho
p.passado.
Tem havido muitas discussões e debates em to£
no da utilização de usinas nucleoelétricas no Brasil, com
participação de defensores e opositores, com ampla divulgação por parte da imprensa em geral, contudo parece- me
que< a opinião pública não dispõe ainda de suficiente qcin
tidade e qualidade de informações para que possa fazer me_
lhor juizo com relação ao problema. Ê portanto
urgente
que se pense em formar equipes bem treinados para bem informar a população a respeito das vantagens, das desvanta
gens e com relação aos verdadeiros riscos envolvidos.
Todavia parece ainda prematuro discutir sobre
a influência da opinião pública no desenvolvimento presen
te ou futuro do programa nuclear brasileiro de geração de
energia elétrica.

Vigilância radioativa
A exemplo de outros países, o Brasil por inter
médio da CMEN, tem também exercido, uma permanente vigilân
cia radiológica desde a ocorrência do Acic.ente de Tchernobyl,
com objetivo de proteger a população no caso improvável de
risco de radiação, proveniente da URSS.Isto está sendo fei
to pelo Instituto de Radioproteçao e Dosimetria(IRD), con-
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forme transcrição do Boletim Informativo n9 46 de 22.05.86,
da CNEN, apresentada abaixo.
O Instituto de Radioproteção e Dosimetria(IRD) tem
sido exaustivamente procurado nas últimas semanas pela ira prensa,(TV,Rádio,e Jornais) bem como por diversos viajantes
procedentes da Europa, todos preocupados con a segurança nu
clear, em virtude do acidente de "Tchernobyl", na Russia.
Isto levou o IRD a incrementar suas rotinas em uma série de
medidas para dar satisfação ao público brasileiro do trabalho que a CNEN realiza com respeito â radioproteção da popu
lação.
Entre essas medidas, o IRD tem feito uma série
de
análises dos aviões provenientes de linhas internacionais C
13 vôos) e nacionais (8 vôos) na base de 2 análises por avião. São analisados a ague do gelo de condensação e os depósitos de poeira das turbinas. Para os viajantes mais preo
cupados que o procuraram (cerca de 50 pessoas) foram feitas
monitorações de corpo inteiro na câmara apropriada
para
isso, construída pelo IRD. Uma equipe com a instrumentação
apropriada, seque esta semana para Santos a fim de verifi car possível contaminação de um navio do Lloid Brasileiro ,
proveniente de Gdan.iky, na Polônia. Alguns elementos
da
sua tripulação(amostragem) serão trazidos ao IRD para serem
monitorados individualmente. Diversos amostradores de ar fo
ram instalados em várias cidades brasileiras, como Curitiba,
São Paulo, Recife, Brasília, Manaus, etc. para monitoração
de possíveis contaminações que por ventura penetrem no He misfério Sul. O resultado de todas essas análises mostram ,
quando muito, um ligeiro acréscimo da radioatividade natu ral, totalmente sem importância do ponto de vista da seguran
ça nuclear e de Radioproteção, o que faz deixar os brasilei
ros seguros de que nenhum risco existe para o país e mesmo
para os viajantes que chegam ou deixam o Brasil com destino
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à Europa. Como fruto secundário desse trabalho, diversas re
portagens foram realizadas, tendo a imprensa, com firmeza e
seriedade, veiculado notícias corretas, tranqüilizando
a
população e fazendo com que o publico tone conhecimento de
que existe gente séria e preocupada com a sua segurança. As
equipes do IRD têm mostrado excelente espírito de dedicação
ao trabalho, num esforço muito além da obrigação, para en grandecimento da área nuclear tão desconhecida do público.
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EXPOSIÇÃO AS RADIAÇÕES
DIFERENTES FONTES

67.6%
RADIAÇÃO NATURAL
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NUCLEARES

*y
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EFEITOS IMEDIATOS DA RADIAÇÃO

DOSE (REM)

EFEITOS

O-IOO

NENHUM

100-200

NÁUSEA E VÔMITOS, NAO OCORREM SEVEROS
DANOS A' MEDULA ÓSSEA,

200-500

INCIDÊNCIA DE MORTES DE O A 80Z NUM
PERÍODO DE DOIS MESES,

60CHL000

INCIDÊNCIA DE MORTES DE 80 A 100Z NUM
PERÍODO DE-DOIS Í1ESES.

1000-5000

90 A 100Z DE MORTES NUM PERÍODO
DUAS SEMANAS,

DE

ACIMA DE 5000

90 A 100% DE MORTES NUM PERÍODO

DE

DOIS DIAS','

ASSU".7O

Produtos Visuais

39

REFERÊNCIAS

[1]

-

Conaiissiariat a L'Energie Atomique -

. - Institut de Protection et de Surité Nucléaire
- Raport IPSN N9 2/86, Revision 2 - Juin 1986
[2]

-

Accident de Tchernobyl
Análise do acidente feito por Framatome
Paris - Franga - 4 de junho de 1986

[3]

-

sûreté des centrales RBMK - Emilianov
Congresso da Salzbourg - 1977

[4]

-

Comunication-cadre de la Commission au Conseil
Sur les conséquences de l'accident de Tchernobyl
- Commission des Communautés Européennes
- Bruxelles, 12 Juin 1986

I5J

-

Graphite water steam generating reactor in the
USSR - Dolterhal, Nuclear Energy 1981 - Vol. 20 n9 5

[6]

-

Press Bulletin (Permanent. Mission of the Soviet
Union - Mikhail Gorbachyov (TV address) - May 14, 1986

[7]

-

Chernobyl reactor accident - Information received on
public health measured in Member States (A compilation
received directly from Member States and from WHO 29/05/86

[8]

-

Chernobyl Reactor accident Report of a Consultation World Health Organization Regional Office for Europe
- Copenhagen, 6 May 1986

[9]

-

Coletânea de outros comunicados, artigos, noticias de
jornais, reuniões técnicas, informações transmitidos
por embaixadas em Moscow e em outros países, etc... em
poder da CNEN.

