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Setembro 1986
~"
Daly Esteves da Silva

Comissão Nacional de Energia Nuclear

R E S U M O ;

Este relatório contêm descrição resumida, sob o ponto de vista geral, do acidente de Chernobyl, no que
se refere as suas causas e conseqüências. As informa
ções aqui apresentadas representam um relato fiel da
quilo que foi apresentado pelos soviéticos, de forma
escrita e oral, durante a reunião de especialistas,
realizada na sede da Agência Internacional de Energia - AIEA, no período de 25 - 29 de agosto de 1986,
destinada a divulgar e analisar as causas e
conseqüências do acidente ocorrido na central nuclear de
Chernobyl.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta uma descrição geral do
acidente ocorrido na unidade 4 da central nuclear de Chernobyl,
no dia 26 de abril de 1986. A descrição inclui, de modo resumido, considerações e fatos referentes às causas e conseqüências
daquele evento. Trata-se de uma central nuclear com potência elétrica, total plamjad-* de 6.000 MWe, localizada na República
da Ucrânia, próximo à fronteira da República da Bielorussia, na
União Soviética - URSS. Até a ocasião do acidente, 4 unidades
de 1.000 MWe cada estavam ea operação e as duas outras unidades
em fase de construção.
As informações que fazem objeto do presente trabalho
são provenientes da cobertura f .
>or um técnico da CNEN sobre a reunião de 25 - 29 de ago. -o de 1986, realizada na Sede
da AIEA, com finalidade de divulgar e discutir as causas e conseqüências do acidente em questão. Esta reunião que contou com

participação de mais de 400 têcnxcos de todos os paísen íaetri>ros
da AIEA, desenvolveu-se em 3 fases:
A primeira parte, ocorrida no dia 25 de agosto constou de apresentações gerais por parte dos soviéticos, sobre cau
sas e conseqüências do acidente.
A segunda parte constou de discussões e respostas de
perguntas, o que foi feito durante os dias 26, 27 e 28 de agosto de 1986, segundo a divisão dos assuntos, em quatro grupos de
trabalho, divididos da maneira seguinte:
26/agosto: Grupos 1 e 2
Apresentação detalhada do projeto da central. Análise de Segurança e Descrição do Acidente. Causas, seqüência de Eventos, Liberações radioativas e Providências de curto e longo prazos.
Grupos 3 e 4
Apresentação detalhada sobre Medidas de Emergência e
Conseqüências Radiolõgicas. Ações a Evacuação e proteção Ambiental, Descontaminação e Aspectos de Saúde.
27/agosto: Grupo 1
Discussão sobre Fenômeno e Fatores Associados com a
Seqüência do Acidente a Curto Termo, Causa Inicial,
Seqüência de Eventos, Excursão de Reatividade, Ins,
trumentação, Resposta do Operador, Medidas de Estabi^
lização.
Grupo 4
Discussão sobre Conseqências Radiológicas. Formação
da Pluma, Dispersão de Aerosóis e Gases, Efeitos Ambientais, Avaliação de Doses para Operadores e Públi
co e Efeitos de saúde.

28/agosto: Grupo 2
Discussão sobre Fenômenos Associados com a Seqüência
do Acidente a Longo Prazo, Medidas de Restauração e
Liberações Radiolõgicas, Fogo de Grafite, Destruição
do Núcleo, Confiabilidade de Sistemas de Segurança a
Longo Prazo, Caracteristicas das Liberações.
Grupo 3
Discussão sobre Medidas de Emergência e Aspectos de
Saúde, Aspectos sobre Contaminação do Lençol Freãtico, Descontaminação, Base de decisão para Evacuação,
Profilaxia e Critérios para Tratamento Médico.
A terceira e última parte, realizada no dia 29/agosto
de 193ú constou de um resumo geral sobre as atividades da semana, apresentada pelos coordenadores dos grupos de trabalho. Na
ocasião foi ainda apresentada a lista de recomendações resultan
tes das discussões ocorridas nos quatro grupos de trabalho.
Segundo palavras do Professor V. LEGASOV, seriam apre
sentadas somente informações e/ou resultados obtidos por métodos que não evocavam controvérsias entre o grupo de especialistas que trabalharam duramente nos últimos três meses sobre o as>
suntc. Isto é, o que foi apresentado está dentro dos limites,
com suficiente margem de confiança, segundo concenso da equipe.
Estas informações representam resultados da análise
primária
realizada pelos soviéticos. Uma grande quantidade de
material
experimental foi coletado e continua ainda a ser coletado,
de
modo que o trabalho de análise e investigações recém começou.
O acidente ocorreu no dia 26 de abril de 1986,
a
Ih23m na unidade 4 da central de Chernobyl, destruindo a núcleo
do reator e parte do prédio que o abrigava. 0 acidente ocorreu
por ocasião da parada da central para serviços de
manutenção,
quando da realização de testes sobre aproveitamento de energia
mecânica no eixo de um dos Turbogeradores. No momento do aciden
te a reação nuclear do reator da unidade avariada foi estingüida. 0 incêndio que teve lugar também foi estingüido e em seguida foram tomadas providências para remediar, mitigar e limitar
as conseqüências do acidente, tendo tido evacuada a
população

da zona compreendida por um raio de 30 km em torno da
avariada.

central

Considerando-se as características excepcionais
do
acidente de Chernobyl foi constituída uma equipe de emergência,
dirigida por M.N.I. RYZHKOV, Presidente do Conselho de
Ministros da URSS, no contexto do Bureau político ao Comitê Central
do Partido Comunista da URSS. Essa equipe coordenou as atividades dos ministérios e de outros departamentos a fim de remediar
as conseqüências do acidente e fornecer ajuda â população. Uma
comissão governamental foi constituída para analisar as causas
do acidente e tomar as medidas de emergência e de cuidados espe
ciais necessários. Foram mobilizadas as disponibilidades cientí.
ficas, técnicas e econômicas do país que se faziam necessárias.
Representantes da AIEA foram convidados para irem a
URSS e tiveram a oportunidade de se informarem sobre a situação
da central acidentada e sobre as medidas tomadas para controlar
o acidente, cuja avaliação foi divulgada ã comunidade internacional logo em seguida.
O conteúdo deste relatório ê disposto na forma

se-

guinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Introdução
Panorama Energético da URSS
Características principais do Reator RBMK
Considerações Gerais e Seqüência de Eventos
Medidas Imediatas
Monitorações/Liberações Radioativas
Contaminação Ambiental e Conseqüências Ecológicas
Medidas de Emergência
Recomendações sobre Segurança Nuclear (URSS)
Recomendações dos Grupos de Trabalho 1, 2, 3 e e
(AIEA)
11. Conclusões

É conveniente esclarecer que as informações constantes do corpo deste relatório são mais de caráter qualitativo.In
formações de caráter específico podem ser obtidas a partir dos
seguintes documentos distribuídos pela AIEA â disposição no De
partamento de Reatores da CNEN.

Parte I - Elementos de Informações Gerais
Parte II - Anexos 1, 3, 4, 5, 6 (Liberações, Monitoração, Conseqüências Radio lógicas E t c . )
Parte II - Anexos 2, 7 (Dados de projeto e figuras)
Parte II - Cópia dis "Slides" apresentados (2 volumes) .
Finalmente, é ainda oportuno informar que muitas dúvidas ficaram sem resposta durante a reunião da AIEA. Muitas per;
guntas não puderam ser respondidas porque, simplesmente, segundo os camaradas soviéticos, ainda não existem respostas, e outras perguntas não foram respondidas simplesmente porque não hou
ve tempo físico para tal, durante a semana de trabalho. • Sobre
esta última questão os coordenadores dos grupos de trabalho pr£
meteram fazer algo no sentido de que seja encontrado ura meio p£
Io qual as perguntas possam ser respondidas pelos soviéticos e
as respectivas respostas enviadas aos interessados, pela AISA.

2. PANORAMA NUCLEAR SOVlfiTICO
O panorama nuclear soviético expande-se rapidamente
como conseqüência da decisão de reduzir o consumo de
petróleo
na geração de energia. A geração nucleoelétrica deverá suprir a
maior parte das necessidades crescentes da economia na URSS. O
planejamento é no sentido de uma utilização máxima do combustível nuclear para aquecimento urbano, calor industrial e criação
./ de complexos industriais nucleares. Entre 1973 (19 RBMK-1000 em
operação) e 1981 a capacidade de geraçio nucleoelétrica na URSS
cresceu de 3,2 a 14,6 GWe, sendo que 70% desse crescimento
de
11,4 GWe deveu-se â participação de reatores RBMK-1000. Até a
ocasião do acidente de Chernobyl, nove desses reatores estavam
em operação; 4 em Leningrado (LNPP) , 3 em Chernobyl (ChNPP) e 2
em Kursk (KNPP).
A URSS é pioneira no que se refere ao uso
pacifico
de energia nuclear. Este tipo de reator urãnio-grafite em tubos
de força tem sido estudado e testado por muitos anos
iniciando-se com o reator de Obninsk, em operação desde 1954.
O programa nuclear soviético contempla 4 tipos
de
reatores; W E R ,
GLWR,
RBMK (tipo BWR) e Superregeneradores
refrigerados a metal líquido. Atualmente as centrais dotadas de
reatores tipo W E R e RBMK garantem a geração elétrica de
base
na URSS. A potência instalada nó país é da ordem de 30 GWe.
Conforme as linhas diretrizes do desenvolvimento eco
nômico e social da URSS, a partir do corrente ano é previsto um
desenvolvimento bastante rápido do programa nuclear na parte eu
ropeia do pais. A tabela 2.1 ilustra com melhor propriedade
o
panorama do programa nucleoelétrico em curso na URSS. A tabela
mostra tanto o programa executado (centrais era operação), como
o programa em execução (centrais em construção) e ainda o programa sob encomendas, cobrindo todos os tipos de reatores acima
citados.

3. DESCRIÇÃO DO SÍTIO E CARACTERÍSTICAS DA USINA
3.1 - Sítio
A central de Chernobyl está localizada ãs margens do
Rio Pripyat, afluente do rio Dnieper, na região denominada Polésia, na República da Ukrania, junto ã República da
Bielorússia, região caracterizada por um relevo plano. A
região apresenta baixa densidade populacional - 70 habitantes/Km2 , na época da construção da unidade 4 da usina.
No inicio do corrente ano de 1986 na área
limitada
por um raio de 30 km em torno da central de Chernobyl habitava uma população da ordem de 100.000 pessoas das quais
49.000 na cidade de Pripyat, localizada no limite da zona
de exclusão de 3 km, direção oeste e 12.500 na cidade de
Chernobyl, centro da região, a 15 km na direção sudeste.
A figura 3.1 fornece mais algumas informações sobre
a região, onde pode ser notado o grande reservatório que
garante água potável para a cidade de Krev (capital administrativa da República da Ukrania).
Agropecuária é a atividade de maior improtância

da

região, além de algumas indústrias químicas e engenhos de
açúcar.
A construção da usina" 'eve início em 1970 e eti
já havia 4 unidades em operação, sendo que as duas
des restantes estão ainda em fase de construção. Um
vatório de 22 km1 fornece água de refrigeração para
unidades e duas possantes torres de refrigeração são
truídas para operar em paralelo com o reservatório,
garantir refrigeração para as unidades 5 e 6.

1983
unida
reser
as 4
conspara

Na ocasião do acidente (noite 25 a 26 de abrilA936),
encontravam-se na usina 176 pessoas das equipes de turnos
e técnicos de oficinas. Além disso, 268 operários trabalhavam no canteiro de obras das unidades 5 e 6.
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3.2 - Características da Central
A central de Chernobyl tem potência elétrica
total
planejada de 6.000 MWe, sendo que 4 unidades de 1.000 MWe
cada estavam em operação desde o inicio de janeiro/36
e
2 outras também de 1.000 MWe em fase de construção. A cada reator são associados dois turboalternadores. A figura
3.2 representa uma maquete dos edifícios das unidades 1 é.
4. Os reatores que equipam a central são do tipo RBMK, de
signação russa para reatores do tipo a água fervente, raoderados a grafite. As principais características de concepção dos reatores RBMK são as seguintes:
1 - Canais verticais contendo o combustível e o refrigerante e permitindo recarregamento localizado, era marcha;
2 - Combustível constituído por feixes de elementos cilín
dricos em oxido de urânio, encamisados por tubo de zir
cônio;
3 - Moderador grafite entre os canais;
4 - Refrigerante constituído por água ordinária fervente
em circuito múltiplo de refrigeração forçada, alimentação em vapor diretamente da turbina.
Estas características de concepção conjuntamente determinam todas as características fundamentais do reator
e da central nuclear, que apresentam vantagens e desvan
tagens. Dentre as vantagens pode-se citar:
—

—
—
—

ausência de vaso de pressão de difícil fabricação e que
limita a potência unitária e a utilização produtiva do
reator;
ausência de gerador de vapor complexo e custoso;
possibilidade de recarga em marcha e bom balanço neutrônico (economia de neutrons);
facilmente adaptável às condiões comerciais do combustível;

—
—

possibilidade de superaquecimento do vapor ;
confiabilidade térmica elevada e durabilidade do reator graças a um controle da vazão canal por canal/ cojn

trole da integridade dos canais, controle dos parâmetros e da atividade do refrigerante em cada
canal e
substituição dos elementos combustíveis não herméticos,
em marcha.
Dentre as desvantagens cita-se:
—

possibilidade de que haja coeficiente de vazios positi
vos devido a uma transição de fase do fluido refr-je- '
rante que determina a evolução do fluxo de neutrons e
potência, em casos de acidente;
<

—

forte sensibilidade do fluxo neutrõnico a
diferentes
tipos de perturbações da reatividade de modo a exigir
um sistema complexo de controle para estabilizar a dis
tribuição da potência volumétrica no núcleo;

—

conexões complexas tanto para a entrada como para a sají
da do fluído refrigerante em cada canal;
forte acúmulo de energia térmica nas estruturas metáljL
cás, elementos combustíveis e empilhamenco de grafite;
presença de vapor ligeiramente radioativo na turbina.

—
—

O reator RBMX-1000 com potência térmica de 3.200 MWt
(Figura 3.3) possui dois circuitos de refrigeração idênt^
cos; a cada circuito são conectados 840 canais verticais,
paralelos contendo os elementos combustíveis. Cada circuji.
to de refrigeração compreende 4 bombas de circulação priri
cipal (das quais 3 em operação normal 3 1 de reserva). Cada bomba atende vazão de 7.000 T/h sobre pressão de 15 atan.
a mistura de vapor-água que é evacuada da parte superior
dos canais e vai aos separadores de vapor horizontais, em
número de de dois para cada circuito de refrigeração
de
onde o vapor seco é conduzido às turbinas.
O vapor condensado proveniente das turbinas é reciclado pelas bombas de condensado (em número de cinco para
toda a usina, estando uma de reserva (Figura 3.4), através
dos separadores, o que leva a água à temperatura de saturação, recomeçando-se o ciclo.
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O Sistema de Controle e Proteção (SC?) do reator ê
baseado sobre o deslocamento de 211 barras de absorvedorcs sólidos, em canais especiais, refrigerados a água por
siste-aa automático (Figura 3.5). 0 sistema garante a manu
tenção automática da potência a ura nivel dado.
24 barras da proteção de emergência do reator (P,
" P max }
139 barras da controle manual
24 barras do sistema de controle automático local (es>
tabiliza pot volum.)
24 barras para correção do fluxo vertical na parte
parte inferior do núcleo.
Em caso de emergência, o reator é protegido pela inserção automática de todas as barras absorvedoras, com ex
ceção daquelas 24 barras curtas que servem para correção
do fluxo vertical de neutrons.
«
As centrais RBMK-1000 operam essencialmente em regime de base (nível de potência constante)
Por razões técnicas e econômicas, devido â potência
elevada da central, o reator somente é desligado automatj.
camente quando: as indicações instrumentais de potência,•
pressão e nível de água nos separadores saea dos limites
admissíveis; em caso de perda de alimentação elétrica geral; em caso de "TRIP" simultâneo de 2 turboalternadores
ou 2 bombas principais de recirculação; em caso da vazão
de água de alimentação secundária cair mais de 50%; em ca
so de ruptura do coletor da bomba de circulação de 9C0 mm
de diâmetro. Em outros casos de falha de material, somente é prevista uma diminuição controlada automática da po
tência, até um nível compatível com a falha.
As principais características físicas do reator, con»
tarn da tabela 3.1. A Fig.3.6 mostra alguns componentes do reator.
Uma característica física importante do ponto de vis
ta de controle e segurança do reator é a grandeza física
denominada de "margem de reatividade" em funcionamento ou
excedente de reatividade. Ela é definida como sendo a rea^

tividade
correspondente a um número determinado de bar
ras do SCP, inseridas completamente no núcleo do rsator,
na região de alta eficácia diferencial. Considera-se que
o excedente de reatividade para os reatores RBMK-1000
ê
igual a 30 barras de comando radiais. E a velocidade
de
inserção da antireatividade, em caso de operação do sist£
ma de proteção de emergência é de 1B/S (8 = fração de neu
trons atrasados), o que é suficiente para neutralizar os
efeitos da reatividade positiva.
Como reator a água fervente moderado a grafite,
os
parâmetros importantes principais para a confiabilidade da
operação e da segurança são: a temperatura dos combustíveis, a margem de DNB e a temperatura do grafite.
Cálculos executados por computador informam periodicamente ao operador sobre as configurações do núcleo, através de indicações sobre o tipo de carregamento do núcleo, posição das barras de controle, disposição de capto_
res no interior do núcleo, repartição de potência, vazões
de água, margens de potência crítica e margens de cargas
térmicas admissíveis para os elementos combustíveis para
cada canal. O computador indica ainda a potência térmicaglobal do reator, a repartição da mistura água-vapor nos
jeparadores, a potência integral, o título do vapor na saí^
da de cada canal e outros parâmetros necessários ao controle do reator.

ço
do
as
de

A experiência de operação de reatores RBMK em servimostra que os meios existentes de controle e de comandestes reatores permite manter, a níveis admissíveis,
temperaturas do combustível e do grafite e as margens
temperaturas críticas.

A central dispõe ainda de sistemas de refrigeração
de emergência do núcleo, sistemas de localização de perda
de estanqueidade do circuito primário de refrigeração,si£
tema a*- garantia de suprimento elétrico, sistema de fisca
lização da radioatividade, etc...
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No dia 25 de abril de 1986 estavam em serviço as
4
unidades de 1.000 MWe cada, os sistemas auxiliares e
as
instalações do sitio indispensáveis para a operação normal das 4 unidades.

1-3

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS E SEQÜÊNCIA DE EVENTOS
4.1 - Considerações gerais
A quarta unidade da central de Chernobyl operava des
de dezembro de 1983. Na ocasião da parada da unidade para
manutenção, programada para 25 de abril de 1986, o núcleo
do reator continha 1659 elementos combustíveis de uma taxa de queima (burnup) média de 10,3 MWd/Kg, ou 10.300 MWd
/T. A maioria dos elementos combustíveis (75%) eram feixes da 1? carga, com uma taxa de queima de 12.000 a 15.000
MWd/T.
Havia um programa para realizar testes de aproveitamento da energia mecânica contida no eixo do turboalterna
dor, para alimentar a central em energia elétrica, em fun
cionamento por inércia, antes da parada completa da unida
de. Esses ensaios tinham por objetivo verificar experimen
talmente a possibilidade de utilizar a energia mecânica de
um rotor de turboalternador, não alimentado em vapor, para produzir eletricidade necessária à unidade por
algum
tempo, em caso de "blackout", ou por perda total de suprjL
mento elétrico no sítio, Se as regras estabelecidas para
a realização de tais ensaios tivessem sido respeitadas e
se lo.eiidas suplementares de segurança tivessem sido aplicadas, não teria havido inconveniência em se realizar tais
ensaios em uma central nuclear.
Ensaios similares haviam sido já anteriormente efetuados na central de Chernobyl, mas aconteceu que a tensão no barramento do alternador caiu bem antes que a ene£
gia mecânica do rotor tivesse se esgotado durante o funcionamento por inércia. Para resolver este problema tinha
sido previsto utilizar um regulador especial de campo ma2
nético do alternador, por ocasião dos ensaios de 25/abril
de 1986. Todavia, o programa de ensaio do turboalternador
n9 8 da central de Chernobyl, sobre o qual os ensaios deveriam ser realizados, não havia sido corretamente preparado, nem tão pouco tinha recebid, a aprovação requerida.
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O programa do teste era de má qualidade e o capítulo relativo às medidas de segurança tinha sido estabelecido de forma completamente formal (na realidade havia si
do unicamente especificado que durante os ensaios, qualquer operação de bloqueio e de manobras de troca somente
poderiam ser efetuadas com autorização do chefe áe turno
da central, e que em caso de situação de emergência o pes^
soai deveria se comportar conforme os procedimentos previstos para a central e que, antes do início dos ensaios,
o responsável pelos mesmos, a saber um engenheiro eletricista, que não era um especialista em reatores, daria as
instruções para a equipe do turno. Excetuando-se o
fato
de que o programa de ensaio realmente não previa medidas
de segurança suplementares, ele prescrevia que o circuito
de refrigeração de emergência do núcleo fosse desconectado. Ou seja, durante toda a duração dos ensaios,
quatro
horas aproximadamente, a segurança do reator estaria consideravelmente reduzida.
Devido ao fato de que para esses ensaios a segurança
não tinha sido objeto de uma atenção suficiente, os opera
dores não estavam corretamente preparados, bem como
não
estavam conscientes de perigos eventuais. Além disso, como se verá mais adiante, o programa previsto tambén
não
fora obedecido, criando assim condições propícias
para
uma situação de emergência. A seqüência de eventos que se
segue, seção 4.2 foi estabelecida com a ajuda de dados do
computador, depoimentos, registros e resultados de avalia
ções simuladas através do programa de cálculo qm?
pode
ser ajustado para tal.
4.2 - Seqüência de Eventos
25/abri]/1986
13.00.00 - Os operadores deram início ã redução de potência do reator que operava até então
sob
condições nominais {inicio da parada planejei
da da unidade e a preparação para os testes
no turboalternador);
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13.05.00 - O reator atinge 1600 MWt, 50% da potência nominal e o turboalternador.n9 7 foi desconectado (TRIPPED); A alimentação elétrica inte£
na passou a ser feita pelo barramento do tur
Lo alternador n<? 8.
14.00.00 - 0 ECCS foi isolado (de acordo com os procedi_
mentos do programa de ensaio). Todavia, por
solicitação da demanda do sistema, o chefe da
sala de controle não permitiu que a central
fosse desligada. Violando-se
procedimentos
administrativos, a central continuou funcionando com o ECCS desconectado.
23.10.00 - Teve continuação a redução de potência
(de
acordo com o programa de ensaio o reator deveria estar com potência entre 700 - lOOOMWt).
Finalmente, após 9 horas de espera, foi autorizada a retomada da redução de potência.
26/abril/1986
00.28.00 - A potência do reator cai a nível inferior a
30 MWt. Erro do operador que não deveria ter
resetado o SET-POINT do controle automático).
A manobra que consistiu em passar o reator do
sistema automático de controle local - SACL,
que segundo procedimentos operacionais só é
permitido para baixos níveis de potência) pai
ra o sistema automático de controle - SAC, o
operador não conseguiu eliminar, com suficiente rapidez, o desequilíbrio que
apareceu
no sistema de controle e medida do regulador
automático.
01.00.00 - O operador consegue reconduzir o reator ãpotência de 200 MWt em regime estável (como o
i

-

reator continuava sendo envenenado com produ
tos de fissão, não era possível aumentar mais
a potência devido ã pequena margem de reativiàade em excesso que, naquele momento
era
inferior ao nível regulamentar. CK procedimentos do ensaio foram portanto violados).
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01.03.00 - Não obtante, foi decidido que os ensaios seriam realizados e a 4? bomba de
circulação
principal de reserva do loop esquerdo foi pos.
ta em operação (devido ã baixa potência
io
reator e o aumento da vazão de refrigerante
no primário, a temperatura da água
aproxima-se do valor que corresponde ã saturação).
01.07.00 - A 43 bomba de circulação principal de reserva do loop direito foi também posta em operação. Houve importantes variações dos nível
de água e pressão de vapor nos separadores e
a vazão de água excede a valores
permissiveis em algumas bombas (reator torna-se sensível ã variação dos parâmetros e tentativa
de controle manual) . As oito bombas foram li.
gadas pelo fato de que durante o teste 4 delas seriam alimentadas por inércia do turboalternador e as outras 4 seriam alimentadas
por outros sistemas de suprimento/ para refrigerar o reator. A operação das 8
bombas
provoca o aumento da vazão de água no reator
que contribui para diminuir formação de vapor e a pressão nos separadores e modificar
outros parâmetros do reator. Os
operadores
tentaram manter os principais parâmetros do
reator manualmente, tais como pressão de vapor de água nos separadores. Para evitar que
o reator fosse desligado nestas condições os
operadores bloquearam os
dispositivos
de
"TRIP" referentes àqueles parâmetros.
01.19.00 - Iniciam-se sucessivas manobras de injeção de
água nos separadores de vapor (com propósito
de restabelecer o nível perdido). Os operado
res observaram que a pressão de vapor caía de
6 atm e que o nível de água atingia valores
inferiores ã cota de alarme e então decidem
iniciar injeções de água de alimentação nos
separadores do vapor.
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01.19.30 - O nível de água nos separadores de vapor aumenta (a taxa de água fornecida excede ã taxa de formação de vapor nos separadores) .
A taxa de descarga de água de alimentação atinge valores 3 vezes superior ao valor
de
equilíbrio (excesso de intervenção do operador devido ã ação retardada do processo).
As barras de controle automáticas
reagiram
se retiraram até o nível da placa
superior
do núcleo (água mais fria chegava ao núcleo,
diminuindo o valor do título de vapor).
As barras de controle manual foram retiradas..
A pressão nos separadores de vapor decresce
(redução na geração de vapor devido ã entrada no núcleo cte água mais fria
proveniente
dos separadores).
01.19.58 - A válvula principal de bypass de vapor para
cor.densador foi fechada (com o propósito de
diminuir a taxa de queda de pressão de
vapor) .
01.21.50 - A vazão de descarga de água de alimentação para os separadores excede a 4 vezes o
valor
de equilíbrio (propósito: restabelecer nível
perdido).
Inicia-se então brusca diminuição da
vazão
de descarga de água de alimentação (com propósito de se eliminar um posterior aumento
no nível de água nos separadores).
01.22.10 - Começa a crescer o valor do título de vapor
(água mais quente alcança o núcleo).
As barras de controle automático começam a
descer (compensação do incremento de reativi^
dade positiva devido ao aumento do título de
vapor).
A reatividade do reator continuava a baixar
i

lentamente.
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01.22.30 - Acaba o processo de decréscimo da taxa de descarga de água de alimentação e a taxa de descarga torna-se 1,5 menor do que a
taxa de
equilíbrio ( erro na operação manual).
A distribuição de densidade de potência e posições de cada barra de controle foram
impressos pelo computador. A margem de reativiflade operacional já era da ordem de 50% daquela permisslvel (com propósito de redefinir o fluxo de neutrons e a margem de reatividade, antes do inicio dos testes rom o tur;
boalternador n9 8 ) .
Muito embora a margem de reatividade
tenha
atingido valores que exigiam a parada imedia
ta da unidade, os operadores não deixaram de
iniciar os ensaios.
01.22.45 - Interrompe-se o processo de aumento do titulo de vapor no núcleo (estabilizam-se a va
zão de água de alimentação e pressão de vapor nos separadores de vapor).
01.23.04 - Fecham-se as válvulas de parada de emergência (stop valves) do turboalteraador n9 3 (tem
início o testa de inércia no turboalternador
n9 8) .
O reator continua operando a uma potência de
200 MWt (os operadores observaram "TRIP ALARM"
nos dois turboalternadores. Isto não estava
previsto no programa de teste). O sistema de
proteção disponível após o fechamento
das
"STOP VALVES" dos dois turboalternadores (o
de n9 7 já tinha sido parado no dia 25/abril
/1986) , tinha sido bloqueado de modo a permi.
tir que novo teste pudesse ser recomeçado, em
caso de resultados não conclusivos na 19 vez.
j

Assim o pessoal mais uma vez agiram em desacordo ao programa de teste que não previa o
bloqueio dos sistema de proteção do
reator
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após o desligamento dos 2 turboalternadores.
Apôs o inicio do teste a potência do reator
começou a aumentar lentamente.
01.23.10 - As barras de controle do sistema automático
sobem saindo do núcleo (decresce o titulo de
vapor no núcleo devido ao acréscimo da pressão de vapor). "
:
01.23.21 - As barras do sistema automático de controle
começam a descer (a redução da taxa de vazão
de refrigerante provoca chegada de água mais
morna no núcleo).
01.23.31 - Aparece um aumento da reatividade total e da
potência neutrõnica (o sistema automático de
controle não consegue compensar o incremento
de reatividade provocada pelo aumento do título do vapor).
01.23.40 - Foi acionado o botão A2-5 (que comanda a inserção no núcleo de todas as barras de cornan
do e barras do sistema de parada de emergência) . As barras começaram a ser introduzidas
mas após alguns segundos o operador notou que
as barras absorvedoras estavam paradas
sem
saber em que ponto de elevação. Ele então co£
tou a alimentação elétrica dos mecanismos de
acionamento a fim de que as barras pudessem
descer conduzidas por seu próprio peso.
01.23.43 - Aparecem alarmes indicando alta potência
e
valores de Período T muito pequenos (o siste_
ma de proteção de emergência não foi suficientemente eficiente para evitar a
excursão
de potência).
Há um crescimento abrupto da temperatura do
combustível (ocorre crise de
transferência
de calor).
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01.23.44 - Ocorre a primeira excursão de potência (a rea
tividade positiva foi compensada pelo efeito
Doppler e pela inserção de barras de controle) . Em 3 segundos a potência atingiu 530 MWt
e a excursão não durou mais de 20 segundos.
01.23.45 - Ocorre um abrupto aumento do valor do titulo
de vapor (o combustível se fragmenta).
Ocorre uma excursão de potência abrupta (inserção imediata de reatividade positiva devi
do a ebulição nucleada do refrigerante água).
Ocorre drástica redução da vazão de
fluido
refrigerante no núcleo (válvulas de não retorno tinham sido fechadas devido ao aumento
de pressão do núcleo).
01.23.46 - A pressão de vapor nos separadores atinge valores que excede ao nível considerado
para
acidente ( devido a uma intensa geração
de
vapor).
01.23.47 - Aumenta a vazão de refrigerante (devido
ruptura de canais de refrigeração).

ã

01.23.48 - Explosão térmica
—

A pressão,no núcleo aumentou de tal manei^
ra que a vazão de água das bombas de circulação praticamente cessou (porque
as
válvulas de não retorno estavam fechadas).
Somente a ruptura de canais de combustíveis permitiu o restabelecimento parcial
da vazão de água.

—

A formação de vapor e o aumento brusco da
temperatura do núcleo favoreceram uma rea
ção entre o vapor e o zircõnio e
outras
reações químicas exotérmicas cujo efeito
da explosão foi traduzido por quem viu co
mo uma espécie de fogos de artifício
de
partículas incandescentes.

2i

—

Em seguida, após essas reações, se formou
lima mistura de gases contendo hidrogênio
e monõxido de carbono que provocou uma ex
plosão térmica com o contato do hoxigênio
do ar que entrou através das paredes destruídas do prédio do reator (Fig.4.2).

4.3 - Causas do acidente
Após a análise precedente, ficou bastante claro que
o acidente em questão é classificado na categoria dos acjl
dentes concernentes ã introdução de uma reatividade em ex
cesso. A concepção do reator previa uma proteção
contra
esse tipo de acidente, considerando-se as características
físicas e inclusive um coeficiente de vazio positivo.
Os dispositivos técnicos de proteção compreendem sis
temas previstos para o comando do reator e sua
proteção
contra uma sobrepotência, para a redução do Período T
e
para proteção contra as anomalias advindas de operações de
bloqueio ou transferências referentes aos sistemas do rea
tor e ECCS.
Além dos meios de proteção técnica, há ainda regras
e instruções (procedimentos operacionais). Dentre outras,
cita-se como importante o .procedimento que estipula que é
inaceitável reduzir o excedente de radioatividade en operação (margem de reatividade) a menos de 30 barras.
Durante a preparação e execução do teste do turboalternador n9 8, foram bloqueados diversos sistemas importantes de proteção e foram violados vários princípios de
segurança constantes dos procedimentos de operação.
As
violações mais perigosas cometidas pela equipe de
turno
são resumidas na tabela a seguir:
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N9

VIOLAÇÃO

M O T I V O

CONSEQÜÊNCIA

1 Redução da margem de Tentativa para esca 0 sistema de protereatividade em opera par ao efeito do v£ ção do reator estava
ção bem abaixo do ní neno (Iodo).
sem efeito.
vel admissível.
2 Queda da potência bem
abaixo do nível previsto no programa de
ensaio.

Erro do operador bloqueio do sistema
de controle automático local.

O reator se encor.tra
va em situação difícil de ser controlada.

3 Em operação todas as Execução do prograbombas de circulação ma de ensaio.
e vazão maior que a
prevista nos procedi,
mentos operacionais.

A temperatura do refrigerante aproxiiaa-se da temperatura de
saturação.

4 Bloqueio dos sistemas Intenção, se neces- Perda da possibilida
de proteção do reator
sem sinal de TRIP vjui
do dos turboalternadores.

sário repetir a ex- de de parada autemáperiência com os tur tica do reator.
boalternadores livres .

5 Bloqueio dos sistemas
de proteção dependen
tes do nível de água
e pressão de
vapor
nos separadores
de
vapor.

Esforço para executar os ensaios malgrado o funcionamen
to instável do reator.

0 sistema de proteção
do reator em função
dos parâmetros termo
dinâmicos estava totalmente fora de sei:
viço.

6 Bloqueio do sistema
de proteção contra o
acidente máximo de re
ferência e bloqueio
do ECCS.

Desejo de evitar o Impossibilidade
de
funcionamento intem reduzir a amplitude do
pestivo do ECCS du- acidente.
rante a realização
do ensaio.

0 objetivo principal do pessoal era de executar
os
ensaios o quanto antes possível. Desrespeito a instruções
durante a preparação e execução dos ensaios, o desrespeito ao programa de ensaio propriamente dito e à imprudência no comando do reator, testemunham uma compreensão insuficiente, por parte do pessoal, das características especiais dos processos tecnológicos num reator nuclear
e
de uma perda do sentido de perigo.
Os projetistas do reator mio tinham previsto sistemas de segurança para evitar um acidente devido ã combina
ção de circunstâncias que ocorreram na unidade 4 da central de Chernobyl. Isto é, o bloqueio voluntário dos sis-
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temas técnicos de proteção conjugados a violações de procedimentos operacionais. Na ocasião dá concepção deste ti
po de reator julgava-se impossível uma tal conjunção
de
eventos.
Assim, a causa primeira do acidente foi uma combinação bastante improvável de violações de procedimentos
e
regras de operação, cometidas pelo pessoal da central.
T.s proporções catastróficas do acidente são devidas
ao fato de que os operadores conduziram o reator a um estado não conforme as instruções, na qual o coeficiente de
vazios positivos pode amplificar consideravelmente a excursão de potência.
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5. MEDIDAS IMEDIATAS APÔS O ACIDENTE
Como medidas imediatas após o acidente, serão descri
tas neste relatório aquelas pertinentes ãs medidas tomadas para
limitar a extensão do acidente e para atenuar as conseqüências
advindas.
5.1 - Combate ao Fogo
Após o acidente, a luta contra o incêndio impunha-se
como tarefa prioritária. Apôs as explosões havia fogo em
mais de 30 diferentes locais, na sala do reator, na sala
das turbinas e em locais adjacentes parcialmente destruídos. A 1h30m chegaram ao local bombeiros que estavam
de
plantão na brigada das cidades de Pripyat e Chernobyl, que
eram responsáveis pela proteção da central. A prineira pr£
ocupação foi evitar que o fogo se propagasse pelo prédio
de turbinas em locais das turbinas das outras unidades.
Os principais focos de incêndio foram extinguidos aproximadamente às 2hl0m para o t«3lhado da sala de máquinas
e
âs 2h30m para o teto do prédio do reator. Por volta de 5
horas da manhã, o incêndio de modo geral havia sido extiri
guido.
5.2 - Avaliação sobre o Estado do Combustível após o Acidente
0 acidente provocou a destruição parcial do núcleo do
reator e a destruição total do seu sistema de refrigeração, de modo que o estado do núcleo era definido pelos f£
nômenos seguintes:
—
—

~

produção de calor residual devido ao decaimento
dos
produtos de fissão;
liberação de calor por diversas reações químicas no nú_
cleo do reator (combustão de hidrogênio, oxidação
do
grafite e do zircônio, etc...);
evacuação do calor do núcleo por ar atmosférico passan
do através de fissuras nos blocos procedentemente herméticos que circundam o núcleo.
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A fim de resolver os problemas que se
apresentavam
para impedir que o acidente se amplificasse e para limitar suas conseqüências foram envidados esforços considera
veis desde as primeiras horas, para avaliar o estado
do
combustível e qualquer mudança neste estado com o tempo.
Para tanto, se fez necessário executar as pesquisas següin
tes:
—
—

—

avaliar o grau possível de fusão (sob o efeito do calor residual) do combustível no núcleo;
estudar os fenômenos de interação entre o combustível
em fusão e os materiais de construção do reator e
da
cuba que abriga o reator (metais, concreto, etc...);
avaliar a possibilidade de fusão dos materiais da cons
trução do reator e da cuba sob o efeito da
liberação
de calor do combustível.

Os primeiros cálculos efetuados
referiam-se a esti
mativas sobre o estado do combustível, considerando-se a
fuga de produtos de fissão em função do tempo, após o aci
dente.
A variação da temperatura do combustível, em função
do tempo, loçjo após o acidente era de modo não monótono,
segundo estudos sobre a dinâmic i de fuga de produtos
de
fissão do reator. Assim é que supõem-se várias etapas no
regime térmico do combustível, a saber: no momento da explosão houve um aquecimento do combustível. Estimativa com
base no valor relativo de fuga de Iodo indica que a temper
ratura do combustível do núcleo era da ordem de 1600-1800°K
após a explosão. Após algumas dezenas de minutos esta tem
peratura baixou por transferência de calor para o grafite
e para as estruturas do reator. Estimou-se que a quantida,
de de produtos de fissão liberados do núcleo foi essencialmente determinada pela combustão do grafite e pela migração concomitante de cc .bustível finamente disperso e
de produtos de fissão misturados no grafite, em decorrência da explosão. Em seguida a temperatura do combustível
começou a aumentar devido à 1-iberação do calor residual,
e uma conseqüente fuga de radionuclídeos voláteis (gases
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inertes, Iodo, Telúrio, Césio). Quando a temperatura eleva-se ainda mais, outros radionuclxdeos não voláteis, cocomeçaram a escapar. Por volta de 4 e 5 de maio/1986,
a
temperatura efetiva do combustível estabilizava-se, começando, após, diminuição de seu valor.
Os resultados dos cálculos efetuados com relação ao
estado do combustível são apresentados na figura 5.1 onde
constam, a quantidade de reatividade residual, bem como a
temperatura do combustível, o que foi feito em função da
fuga de produtos de fissão do núcleo, em função do tempo.
Os cálculos mostraram ainda que o valor máximo de tem
peratura não alcançou o respectivo valor de fusão do combustível .
Os produtos de fissão que escapavam do
combustível
condensavam-se sobre as estruturas e matérias que circundam o reator, segundo suas temperaturas de condensação e
precipitação. Mas, praticamente, todo o Kriptônio e o Xenônio escaparam além dos limites do sítio do reator
e
também alguns dos produtos de fissão voláteis como Iodo
e Césio. Praticamente todo o resto ficou no prédio do rea
tor. Assim a energia dos produtos de fissão foi dispersada no prédio do reator. Estas circunstâncias indicam que
é pequena a probabilidade de que tenha havido fusão do re
vestimento do combustível e conseqüente migração deste úl
timo.
5.3 - Limitações das Conseqüências Referentes ao Núcleo do Reator
Foram tomadas providências imediatas para evitar
a
existência de condições de criticalidade no núcleo do rea
tor, bem como a continuidade de emissões radioativas para
o meio ambiente.
A primeira providência constituiu-se em abaixar a tem
peratura do núcleo e impedir a combustão do grafite, usan
do-se bombas auxiliares de alimentação de emergência,
o
que não teve sucesso. Foi então que decidiu-se jogar sob.e o núcleo do reator materiais filtrantes e absorvedores de calor, por intervenção de um grupo especial,
que
serviu-se de helicópteros. Tratava-se de uma mistura de areia,
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boro, argila, dolomita e chumbo. Entre 27/abril e 10/maio
foram despejados aproximadamente 5000.toneladas de materiais que absorviam muito bem os aerosóis. Por volta
de
06/maio a emissão de radioatividade deixou de ser inquietante, não sendo superior a algumas centenas de
Curies,
sendo que no fim do mês de maio, aquele valor cala
para
algumas dezenas de Curies por dia {Fig. 5.3).
Concomitantemente eram tonadas algumas iniciativas
para baixar a temperatura do núcleo e reduzir a concentra
ção de oxigênio, bombeando-se azoto sob pressão no espaço
sobre o reator. Em 6/maio a temperatura parará de aumentar, começando a diminuir com a formação de uma corrente
de Convenção Natural entre o núcleo e a atmosfera livre.
A título de segurança complementar contra o rirco da
destruição das estruturas inferiores do núcleo foi feito
construir, com urgência, após os primeiros dias do aciden
te, um dispositivo de refrigeração {trocador de calor) entre
a fundação e àquelas estruturas inferiores) .
A experiência mostrou que as decisões tomadas
corretas no seu essencial.

foram

Após fim de maio a situação é estável e a situai ra'
diológica melhora após desintegração de radioisótopos de
vida curta. Próximo ao reator a exposição é de alguns Roentgen s por hora. A temperatura do núcleo C estável. A es
trutura que suporta o reator está intacta e 96% do combus
tível localiza-se na zona do núcleo e nos compartimentos
do circuito água-vapor e no compartimento de conexões inferior.
5.4 - Medidas tomadas com relação ãs unidades 1, 2 e 3
—
—

—

as unidades 1 e 2 foram desligadas, respectivamente, a
27 do abril, a Ihl3m e 2hl3m;
a unidade 3 que embora tendo muita coisa em comum com
a unidade acidentada, quase nada sofreu e foi
parada
as 5 horas do dia -6/abril;
as unidades 1, 2 e 3 foram preparadas para
"cold
shut-dov/n" de longo prazo e estão em constante supervi
são pelas equipes do.9 turnos.
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Uma contaminação importante das unidades 1, 2 e 3 de
veu-se à entrada de materiais radioativos no sistema
de
ventilação que continuou em operação por um certo
tempo
após o acidente. Houve ainda um nível elevado de
radiações em certos locais da sala de turbinas, devido a entra_
da de materiais radioativos pelo teto danificado da unida
de 4.
Foram iniciados trabalhos de descontaiainaçao e
outras providências sobre as unidades 1, 2 e 3, a fim de pre
pará-las para reiniciarem operação. Após descontaiainaçao,
os níveis de radiação gama diminuiram de um fator 10 - 15
e a taxa de dose da ordem de 2 - 10 mR/h. A descontaminaçSo total das unidades somente poderá ser feita após descontaminação do resto do sítio e término do sepultamento
da unidade acidentada.
5.5 - Medidas Radiológicas e Diagnóstico do estado da Unidade 4
Na ocasião era necessário resolver os seguintes pròblentas:
—
—
—
—

estabelecer controle confiável sobre a migração de com
bustível;
avaliar o estado da contaminação nos arredores da central ;
avaliação de taxas de dose no interior da unidade
e
possibilidade de se trabalhar em locais não destruídos;
determinação sobre distribuição de combustível e prod£
tos de fissão para obtenção de dados para a concepção
das estruturas de sepultamento da unidade.

Foram usados helicópteros para se obter dados sobre
estado do reator, para medir radiações, fotografias a infra-vermelho do prédio do reator e seus componentes para
medir a distribuição térmica, analisar a composição quími
ca do gás que escapava do núcleo, e outras medidas. Assim
se descobriu que a parte inferior do prédio do reator não
estava destruída e foram instalados aparelhos para medir
fluxo neutrônico, taxas de dose gama e temperatura e do
fluxo térmico da piscina de condensação esvaziada. Com es
sas avaliações, pode-se saber que não havia perigo iminen.

te de fusão das estruturas do núcleo. Teve-se então certe
za de que se poderia construir uma placa protetora sob o
núcleo, em condições seguras.
Os esforços principais en matéria de medidas foram
orientados no sentido do controle de uma possível migração do combustível para baixo.
A solução dos problemas de diagnósticos foi dificultada pelas circunstâncias seguintes:
—
~
—

o sistema normal de medidas estava fora de serviço;
o pessoal não tinha acesso ãs medidas de sensores não
danificados;
a informação sobre o estado dos locais e de sua situação radiolõgica era limitada.

Durante a etapa seguinte de trabalho foi possível de
terminar a distribuição de combustível no interior do pré
dio, que escapou do núcleo e no mês de junho tinha-se verificado que a temperatura de locais abaixo do núcleo não
ultr. passava 45°C, indicando que existia condições de eva
cuação de calor suficiente- A cada dia que se seguia. afi_
nava-se cada vez mais os métodos de medidas e de diagnósticos, em função de novas informações obtidas.
5.6 - Descontaminaçao do Sítio
A contaminação do sítio, por depósito de aerosóis
poeiras radioativas, ocorreu de modo não uniforme.

e

Com o objetivo de limitar a propagação radioativa, a
partir do sítio, o telhado da sala de turbinas e as estra
das de acesso foram tratadas com soluções polimerizantes
para imobilizar as camadas de materiais e evitar a dispe£
são de poeiras.
As operações de descontaminaçao da região da central
divididas em zonas, se fez na ordem seguinte:
—
—
—

retirada de escombros e equipamentos contaminados;
descontaminação dos telhados e das superfícies exterio
res dos prédios;
retirada de uma canada do solo de 5 a 10cm e transfe-
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rência do conteúdo para a área de estocagem de
tos sólidos da unidade 5;
—
—

rejei-

se necessário, substituição do solo retirado por placas de concreto ou com solo não contaminado;
aplicação de compostos filrr.ogenos sobre placas e sobre
o solo.

Estas medidas fizeram com que a radiação gama na zona da unidade 2 ficasse entre 20 - 30 raR/h, que é o valor
da radiação residual devida a fontes exteriores, o que tes;
temunha a boa eficácia dos trabalhos de descontaminaçao.
5.7 - Sarcófago da Unidade 4
O sepultamento da unidade 4 deverá acabar com a emis_
são de radioatividade para o meio ambiente.
Foi previsto que o sarcófago teria as estruturas seguintes (figuras 5.2, 5.4).
—
—

—
—

muros exteriores de proteção sobre o perímetro da unidade;
paredes exteriores em concreto na sala de turbinas, en
tre as unidades 3 e 4 e em outros possíveis
caminhos
de contaminação;
parede em metal na sala de turbinas, entre as unidades
2 e 3;
telhado de proteção sobre a sala de turbinas.

Ê previsto ainda o isolamento completo do hall central e de outros locais do reator e cobrir escombros com
concreto, a fim de confiná-los e criar proteção contra ra
diações emitidas pelo bloco do reator. A espessura dos mu
ros de concreto será de lm ou mais, dependendo das soluções técnicas adotadas e a situação radiológica.
Para a ventilação do sarcófago, duas variantes
consideradas:
—

—

são

um sistema aberto com exaustão de ar passando por filtros de aerosóis e com descarga para a atmosfera pela
chaminé existente do circuito principal de ventilação;
um sistema fechado usando trocador de calor e manutenção de pressão negativa no local por aspiração ãa
ar

do volume superior com descarga filtrada pela charü.né.
Era previsto que os trabalhos acima mencionados
riam excutados na seguinte ordem:
—

se-

retirada da camada superior do solo ao redor do reator
e transporte para outros locais usando-se técnicas especiais;

-- a zona será recoberta com concreto e a superfície alisada para permitir o deslocamento de guias autorcotrizes e outros aparelhos;
— os telhados e as paredes do prédio serão descontanina—
dos;
— colas de polimerização especial de composição diversas
serão usadas em locais de alto nível de radioatividade;
—

—

após limpeza do sítio serão montadas as estruturas metálicas das paredes de proteção e concreto será coloca
do;
concomitantemente se construirão as principais
obras
civis que deverão garantir o isolamento completo
da
unidade.

5.8 - Descontaminação da Zona de 30Kn e Retorno a Atividade Econõtrica Normal
A contaminação radioativa obrigou a tomada de ur.a se
rie de medidas excepcionais compreendendo o estabeleciiueii
to de zonas de vigilância, evacuação da população, interdição ou limitação de atividades agropecuárias, etc...
Foi decidido pelo estabelecimento de 3 zonas de supervisão: uma zona especial, uma zona de lOKm e uma zona
de 30Km, nas quais foi estabelecido rigoroso controle dosimétrico de todos os transportes e postos de descontaminação. Nos limites das zonas eram tomadas precauções quan
do da transferência de pessoas de um veículo a outro,
a
fim de reduzir a propagação de substâncias radioativas. Não
será possível estabelecer o retorno da população evacuada
até que a situação radiológica sobre toda a região ccntami.
nada esteja estabelecida, pelo sepulcro da unidade 4, ães_
contarninc.ção do sítio e iiaobilização da radioatividade en
locais altamente contaminados.
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Em junho foram iniciados os conjuntos de obras hidráulicas, destinadas a evitar a contaminação de águas subter
râneas e da superfície da região da central, compreendendo:
—

um muro estanque no subsolo sobre una parte do perímetro do sítio e dispositivos para abaixar o nível do lèn
çol freático;

—

uma barreira de drenagem para a piscina de resfriamento ;
uma barreira de intercepção das águas de drenagem
no
setor sudoeste da central nuclear;
instalações de purificação de águas de drenagem.

—
—

Na zona de 30Km aplica-se medidas especiais de engenharia agrícola e de descontaminaçao que permitem reiniciar exploração normal de terras contaminadas. Estas med i_
das compreendem modificações do sistema tradicional de tra^
tamehto do solo na região, utilização de produtos especiais para eliminação de poeiras e modificação dos métodos de seleção de sementes e tratamento de colheitas, etc.
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6. MONITORAÇÕES/LIBERAÇÕES RADIOATIVAS
6.1 - Emissão de Produtos de Fissão para fora do Reator
Avaliações quanto ao volume, composição e
dinâmica
de rejeito de produtos de fissão baseou-se nos resultados
seguintes:
—

análises sistemáticas da composição radioisotópica das
amostras de aerosõis tomadas abaixo da unidade avariada a partir de 26 de abril;

—

levantamento aéreo de radiação gama na região da
tral;
análise de amostras das ruínas;

—
—

cen-

medidas efetuadas pelas diversas estações meteorológicas do país.

As emissões de radioisótopos da unidade acidentada pro
longou-se por ua período que pode ser dividido em diversas fases.
Primeiramente houve emissão de combustível disperso.
Durante esta fase a composição radioisotópica da liberação aproximava-se daquela do combustível irradiado, mais
rico em isótopos voláteis de Iodo, Telúrio e Césio,
bem.
como também gases inertes.
Durante a 23 fase que durou de 26/abril a 02/maio, a
taxa de emissão diminuiu com as medidas tomadas para acabar a combustão do grafite e filtrar as emissões. A compo
sição radioisotópica era semelhante ao caso anterior. Com
bustível bastante disperso foi transportado do reator por
uma corrente de ar quente e produtos de combustão do grafite.
A 33 fase caracterizou-se por um aumento rápido
da
taxa de emissões, no início composta essencialmente
de
produtos voláteis, particularmente Iodo e em seguida a com
posição se aproxima novamente daquela do combustível irra
diado (6/maio/1986). Isto é explicado pelo fato de que a
temperatura do combustível no núcleo atingiu valores supe_
rlores a 1700°C devido ao calor residual.
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A 49 e última fase que começou após 06/maio, caracte
rizou-se por uma diminuição brusca da taxa
de emissões
(Tabela 6.1)devido ãs medidas especiais que foram tomadas,
a interação dos produtos de fissão com materiais jogados
sobre o núcleo e estabilização e diminuição ulterior
da
temperatura do conbustível.
A composição radioisotopica dos rejeitos é
na tabela 6.2.

indicada

A quantidade total de produtos de fissão
emitidos
(com excessão de gases inertes radioativos) e' da orden de
50 Mci ou aproximadamente 3,5% da quantidade total de radioisótopos presentes no núcleo, no momento do acidente.
Estes dados foram calculados era 06/maio/1986 e levaran em
consideração o decaimento radioativo. A liberação de sub£
tâncias radioativas praticamente cessou naquele 06/maio/36.
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7. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAI E CONSEQÜÊNCIAS ECOLÓGICAS
A contaminação ambiental foi comandada tanto pela di
nâmica das liberações quanto pelas condições meteorológicas. As
sim é que a pluma contaminada andou primeiramente nas direções
Oeste e Norte e a partir do dia 29/abril na direção Sul durante
alguns dias, a alturas que chegavam a ultrapassar 1200m,
como
aquela de 27/abril, com níveis que se elevavam a 1000 mR/h
em
distâncias entre 5 - lOKm da central. Grandes massas de ar contaminado se espalharam sobre grandes áreas das regiões da URSS,
Bielorússia, Ukrania e outras Repúblicas Socialistas. NP-239 e
Cs—134 foram identificados em amostras de ar.
A intensidade de radiação próximo ã central era supe
rior a 100 mR/h e 15 dias após o acidente o máximo era de 5 mR/h
a 50 - 60Km da central, na direção Oeste. Em Kiev, no
início
de maio/1986, a intensidade era de 0,5 - 0,8 mR/h.
Próximo à central o fracionamento isotõpico era baixo, mas longe, os produtos radioativos eram
consideravelmente
ricos em isõtopos de Telúrio, Iodo e Césio. A atividade
total
das precipitações radioativas fora do sítio da central foi avaliada através de método de integração das superfícies contamina
das na parte européia da URSS. Conforme descrito na seção 6.1,
esta atividade total representava aproximadamente 3,5% da ativ_i
#
dade total existente no núcleo, no momento do acidente. 1,5-2,0%
do total de 3,5% representam a atividade na zona próxima a central.
Um trabalho de análise de amostras de água permitia
saber-se sobre a contaminação radioativa dos rios Pripyat, Irpen, Teterev, Desna, Dnieper e reservatório de Kiev, onde acusou
O

a mais elevada concentração de Iodo-131 (3xlO~ Ci/litro)
em
03/maio/1986. Não haverá maiores conseqüências com respeito
â
dose de irradiação a que foram expostos os organismos
aquáticos. Somente na piscina de refrigeração da central é que foram
observados efeitos radiolõgicos notáveis sobre o ecosistema aquá
tico. Lá, para certas espécies de plantas aquáticas, a intensidade da dose interna recebida atingia a 10 rads/h e no fundo da
piscina a dose externa média foi de 4 rads/h em fim de maio/86.
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Segundo parecer de especialistas , níveis de exposição de 10
rads/dia não tem efeitos notáveis sobre ecosistemas terrestres.
Na zona de 30Km ao redor da central foram observados níveis mais
elevados em algumas partes, o que poderia provocar modificações
notáveis no estado de espécies vegetais radiosensíveis.
Os níveis de radiação fora da zona de 30Km não podem
produzir efeito notável sobre espécies componentes dos vegetais
e animais.
Os resultados sobre conseqüências ecológicas até aqui
obtidos são preliminares e o trabalho mais a longo prazo vrará
resultados mais conclusivos.
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3. MEDIDAS DE EMERGÊNCIA
8.1 - Sistema de Vigilância
Por ocasião do acidente foram colocados em regime de
emergência o sistema oficial de vigilância meteorológico,
radiológico e sanitário. A partir do momento em que ficou
evidente a amplitude do acidente, aquele sistema foi ainda reforçado com grupos suplementares de especialistas e
técnicos. Durante os primeiros dias toda a atenção eravol
tada para os aspectos de vigilância radiolõgica, sanitária e biomédical mais urgentes. Após então, foram iniciados trabalhos de vigilância a longo prazo. As
organizações que participaram da campanha foram: Comitê do Estado
da URSS para Hidrometeorologia e Proteção do Ambiente, os
Ministérios da Saúde da URSS e das Repúblicas
Federais,
as Academias de Ciência da URSS, da Ukrania e da República Socialista Federativa Soviética, o Comitê do Estado so
bre Utilização da Energia Atômica e o Comitê Agroindustr_i
ai do Estado.
Foram utilizados estabelecimentos especializados de
Moscou e Kiev para tratar das pessoas que receberam radia
ções.
Além do sistema de vigilância foram também iniciados
programas de estudos radioecolõgicos, estudos biomedicais
e outros estudos científicos para avaliar e prever os efei
tos das radiações ionizantes sobre os organismos humanos
e sobre a flora e a fauna.
Era necessário decidir sobre;
—
—

evacuação da população:
interdição ou limitação sobre consumo de alimentos;

—

comportamento da população dentro e fora de suas

ca-

sas.
Para tanto os orogramas de vigilância

estabeleceram

metas com os objetivos seguintes:
—

avaliação sobre taxas de dose às quais foram

submeti-

dos o pessoal do sítio, população de Pripyat e da zona
de 30Km;
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—

avaliação sobre níveis de radiação eia populações de ai
guns locais fora da zona de 30Km, onde os níveis limites tinham sido ultrapassados;

—

formular recomendações sobre medidas de proteção da po
pulação e dos trabalhadores da central contra exposições radioativas superiores aos limites permissíveis.

Os subsídios para a resolução desses problemas prioritários virian de um rigoroso e sistemático sistema
de
vigilância, instituído para informar sobre:
—
—
—
—
~
—

nível de irradiação gama nas regiões contaminadas;
concentração de radioatividade no ar e em reservatórios
que servem de fonte de água potável;
grau de contaminação e composição radioisotópica no so
Io e da vegetação;
quantidade de substâncias radioativas nos produtos aljl
mentares com atenção para Iodo-131;
contaminação radioativa do vestuários, sapatos,
pessoal e meios de transporte, etc...;
acumulação de radioisótopos nos órgãos.

8.2 - Doses de Irradiação da População da Zona de 30Km
A evacuação de 135 000 pessoas da cidade de Pripyat
e outras localidades foi decidida a partir de avaliações
de doses de irradiação real e futura da população, em fun
ção da contaminação radioativa ambiental na zona de 30Xm.
A evacuação e outras medidas, permitiram que a população ficasse submetida a doses de irradiação abaixo dos
limites prescritos. Foram ainda avaliados os efeitos radiolõgicos sobre a população para algumas dezenas de erros no futuro e foi considerado que esses efeitos
serão
insignificantes, tendo em conta a incidência natural
de
doenças cancerosas e genéticas.

8.3 - Doses de Irradiação do Pessoal da Central e Tratamento Mé
dico de Urgência
Algumas pessoas que participaram da execução de medil
das de emergência receberam doses de irradiação
elevada
(mais de 100 rents) e receberam ainda queimaduras durante
a luta contra o fogo. Até 26/abril/1986,
6 horas, 108
pessoas tinham sido hospitalizadas, e outras 24 pessoas du
rante aquele mesmo dia. Uma pessoa morreu devido a graves
queimaduras, às 6 horas de 26/abril/1986 e uma das
pessoas da unidade acidentada não foi encontrada.
Todas as pessoas diagnosticadas como prováveis de so
frerem síndrome de irradiação aguda foram recenseádas
e
hospitalizadas dentro de 36 horas, de acordo com procedimentos de diagnósticos precoces aplicados na URSS.
Foram enviados a Moscou 129 pacientes durante os
2
primeiros dias. Durante os 3 primeiros dias foi
diagnos»
ticado haver síndrome de irradiação de grau II-IV em
84
casos e de grau I em 27 outros. Em Kiev 17 pessoas apresentaram uma síndrome de grau II-IV e 55 de grau I.
O número total de casos fatais devidos a queimaduras
e a um caso de síndrome de irradiação aguda entre o pessoal da usina chegava a 28 no início de julho/1986.
Nenhum caso de síndrome de irradiação aguda ocorreu dentre
membros da população.
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9. RECOMENDAÇÕES PARA AUMENTAR A SEGURANÇA NUCLEAR
9.1 - Aspectos Científicos e Técnicos
No ano próximo passado foram tomadas certas providen
cias na URSS no sentido de se reestudar o problema de especificações bem como avaliar o estado atual do nível de
segurança nuclear, bem como fazer com que as centrais em
operação antes de 1985 sejam levadas a ter o nível de segurança desejado atualmente. Apôs o acidente de Chernobyl
os estudos anteriores foram mais uma vez passados em revista.
Os soviéticos estão melhorando seus métodos analíticos de análise sobre comportamento da central sob
todas
as condições possíveis de transientes e acidentes. E desenvolvem também pesquisas sobre sistemas de segurança pa£
sivos, cujos reatores são denominados de "intrinsicamente
seguros", onde o núcleo não pode ser destruído, qualquer
que seja o acidente.
Desenvolvem ainda pesquisas referentes a análise pro
babilística quantitativa de segurança e sobre metodologia
para otimizar a segurança radiológica e comparar os riscos radiolõgicos com outros riscos industriais.
9.2 - Organização e Medidas Técnicas
O sistema de fiscalização e normas técnicas em vigor
na URSS cobre todos os aspectos fundamentais da segurança
nuclear e é objeto de uma melhora constante. Uma comparação entre a documentação soviética atual com referência a
concepção e operação de centrais nucleares e a documentação estrangeira similar não acusa grandes diferenças.
A
rigor não há necessidade de que as normas de segurança em
vigor sejam revisadas, mas sim, trata-se de verificar se
elas são efetivamente aplicadas. Devem ser melhoradas tam
bém as atividades de formação e reciclagem de operadores
e o pessoal responsável pela concepção e construção devem
verificar mais de perto a qualidade dos componentes duran
te a fabricação, montagem e a regulagem por ocasião
dos
testes de partida.

As medidas tomadas na URSS para melhorar a segurança
nuclear pod^
-.r divididos em 2 categorias. A primeira
categoria reagrupa as medidas que foram executadas antes
que qualquer análise pudesse ser realizada. Trata-se
de
medidas operacionais referentes a outras centrais equipa
das com reatores RBMK, com objetivo de evitar a repetição
de condições similares aquela ocorridas em Chernobyl.
A segunda categoria reagrupa as medidas advindas da
análise científica e técnica do acidente que visam melhorar a segurança de todos os tipos de usinas nucleares.
Foi criado um Ministério Federal da Energia Nuclear,
com objetivo de aumentar o nível de direção e responsabilidade pelo desenvolvimento da energia nuclear e melhorar
a operação de centrais nucleares.
9.3 - Medidas Internacionais
A URSS desejosa de reforçar a segurança internacional,
formulou proposições sobre instauração de um regirr.e inte£
nacional para a segurança do desenvolvimento da r.ucleoele
tricidade e a expansão da cooperação internacional neste
domínio. As propisi ç5es constam das declarações feitas p£
Io Secretário Geral do Comitê Central do Partido comunista da URSS, M.S. Gorbatchev, em 14/maio e 09/junho/1986. Um
regime internacional de segurança compreendia um conjunto
de instrumentos jurídicos internacionais, organizações e
estruturas internacionais e outras iniciativas para prote
ger o ambiente e o público a âmbito mundial. A instauração de tal regime pode ser feita por meio de acordos internacionais, a assinatura de convenções
internacionais
correspondentes, programas comuns de pesquisa sobre segvi
rança nuclear, trocas de informações científicas e técnicas, criação de bancos de dados internacionais, etc...
Poder-se-ia criar fundos entre organizações internacionais para financiar assistência de urgência, principal,
mente no que se refere a assistência médica, dosimetria e
e diagnósticos e outras formas de ajuda. £ necessário que
se estabeleça um sistema de notificação rápida quando em
caso de ocorrência de acciderte, particularmente para ca-

sos de conseqüências transfronteiras e convém ainda exami
nar a questão de danob materiais, morais e psicológicos,
causados por tais acidentes.
E, finalmente, é necessário ainda elaborar um conjun
to confiável de medidas para impedir o terrorismo nuclear
sob todos as formas.
A AIEA deve exercer papel importante na instauração
de um regime internacional para a segurança do desenvolvi,
mento da geração nucleoelétrica.
Ê confortável de se notar que já foram dados os primeiros passos na direção da instauração de um regime internacional para a segurança, uma vez qu^ já foram inicia^
dos importantes trabalhos para a elaboração de duas convenções internacionais relativos à NOTIFICAÇÃO RÁPIDA DE
ACIDENTES NUCLEARES e ASSISTÊNCIA EM CASO DE ACIDENTE ou
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA RADIOLÕGICA. Certos aspectos sobre
expansão da cooperação internacional são objetos de numerosas discussões.
As proposições relativas ã instauração de um tal regime internacional são intimamente ligados aos problemas
da distensão militar e do desarmamento nuclear. O acidente
de Chernobyl mostrou uma vez mais o perigo que representa
a energia nuclear fora de controle e deu consciência
ao
público das conseqüências destruidoras que teria uma utilização militar desta energia ou dos danos causados a ins
talações nucleares pacíficas durante uma operação
militar. Ê absurdo ainda que se discuta problemas ligados
à
utilização segura de energia nuclear e que se resolva ela_
borar meios que permitem utilizar esta energia do
raodo
mais perigoso e desumano possível.

10. RECOMENDAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO
Durante a reunião técnica realizada na AIEA,
houve
discussões variadas cobrindo todo o espectro de questões pertinentes às causas e conseqüências do acidente de Chernobyl, por
parte dps Grupos de Trabalho 1, 2 3 e 4, conforme descrito
na
parte introdutória deste relatório, Houve centenas de perguntas
sobre questões doversas que ficaram sem resposta, principalmente devido ao fato de que não havia tempo físico suficiente, para tal. Outras dúvidas não eram solucionadas por falta de conhe
cimento ou pelo fato de que o assunto em questão não tinha sido
ainda analisado.
Mesmo considerando-se o fato de que as
informações
divulgadas naquela reunião não representavam mais do que o resultado de uma análise primária da questão, foi possível consta
tar através das discussões, as questões, com relação às
quais
necessita-se aumentar o nível de conhecimento teórico e prático.
Estas questões conduziram ao estabelecimento de uma
série de recomendações, em número de 13, por parte dos
Grupos
de Trabalho, ccnforne descrito a seguir:
01 - Realizar pesquisas no sentido de se ter uma Seqüência
Eventos de acidente bastante confiável;

de

02 - Intercâmbio internacional sobre experiência com referência
â interface homem-máquina;
03 - Realização de conferência para se discutir sobre
equilíbrio entre automatismo e operador de centrais nucleares;
04 - Intercâmbio internacional sobre experiência operacional e
formação de pessoal;
05 - Fazer uma seleção sobre as lições tiradas do acidente
de
Chernobyl e conseqüente revisão de normas nucleares (Safety
Codes and Guides);
06 - Preparar normas mais claras sobre luta contra fogo em centrais nucleares (melhorar qualidade de equipamentos, prote
ção contra radiações e outros equipamentos que sejam mais
apropriados para o caso;;
07 - Cooperação internacional para a unificação e aperfeiçoamen
de métodos para se avaliar liberações radioativas;
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08 - Realização de jornada de estudos para se discutir

09 -

10 11 12 13 -

proble-

mas referentes ã descontaminação e vigilância do meio ambiente ;
Estudos para melhorar conhecimento sobre o fenômeno de tran£
porte de radionuclídeos na cadeia alimentar, e na água doce;
Desenvolvimento de trabalhos com referência aos métodos de
avaliação de doses individuais e coletivas;
Realização de Jornada de Estudos para estudos sobre efeitos na radiação (Epidemologia);
Cooperação internacional sobre eficácia de tratamento médjl
co para pessoas expostas a radiações;
Avaliações relativas a efeitos na radiação, conpreendendo biologia e aquisição de dados.

As recomendações finais foram no sentido de que
a
AIEA possa ter meios para coordenar a efetivação das
medidas
pertinentes a cada uma dessas recomendações no sentido de
se
aumentar a segurança do desenvolvimento da
nucleoeletricidade
no âmbito
internacional.
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11. CONCLUSÕES
A conclusão mais importante obtida das
informações
fornecidas pelo;; soviéticos é de que a causa prineira do acicen
te de Chernobyl foi una combinação bastante improvável de vicia
ções de procedimentos e regras operacionais, cometida pelos coe
radores da unidade. Associado a isto, deve-se acrescentar ainda
o fato da existência de uma característica intrír.sica específi- *
ca daquele tipo de reator, ou seja, coeficiente de vazios positivo, o que contribuiu para amplificar consideravelnente a ex- *
cursão da potência.
Poi divulgada de forma escrita e oral ura çrande qusn
tidade de informações referentes ao projeto da central de Chernobyl, bem como sobre as causas e conseqüências do acidente. Aparentemente, tanto o processo de divulgação como o processo de
discussões ocorreram de modo aberto, franco e participativo.
Infelizmente uma série (centenas) de perguntas
r.ão
puderam ser respondidas e uma série de dúvidas nãc* puieram ser
dirimidas. Para a maioria dos casos a falta de resposta foi de_
vido ã falta de tempo físico. Outras dúvidas não puderam ser di^
rimidas porque simplesmente não havia conhecimento para tal ouporque a questão não havia sido ainda analisada.
£ importante salientar que, segundo foi ccnentado pa
los soviéticos, as informações divulgadas naquela reunião
da
AIEA não passavam de resultados de uma análise primária e
qua
portanto a continuidade dos trabalhos traria resultados
riais
conclusivos. Mesmo assim, não foi difícil identificar as questões sobre as quais faz-se necessário aumentar o nível de conp£
tência com relação ã segurança de desenvolvimento nucleoelétrico.
Foi assim que surgiram as recomendações

constantes

da parte 10 deste relatório, após exaustivas discussões provoca_
das pelos Grupos de Trabalho, que foram organizados para o cebçi
te da questão.
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TABELA 2.1
PROGRAMA NUCLEAR
TIPO

NOME DA CENTRAL

SOVIÉTICO
POTÊNCIA
(MWe)

I N I C I O DE OPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO COMERCIAL

EM OPERAÇÃO

BWR

VK-50 Melexess

50

GLWR

BILIBINO
BTT.TRINO
BILIBINO
BILIBINO
TROISK TBOISK TROISK TPOISK TROISK TROISK -

11
11
11
11
90
90
90
90
90
90

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

SUB-TOTAL GLWR
SUPERREX2NE- BN-350 SHEVCHENKD
RADOR
BN-600 BELOYARSK
BOR-60 ULYANOVSK

SUB TOTAL
P&MK

WER

AES-1 OBMINSK
BZLOYARSK-2
aEFKOBYL-1
CHEFNOBYL-2
CHERNOBYL-3
CHERNO3YL-4
DRUKSHAI-1
KURSK-1
KURSk-2
KÜRSK-3
LENINGRAD-1
LENINGRAD-2
LENHCGRAD-3
LENINGRAD-4
S^DLENSK-1

10/1965

1970
1970
1970
1970
1954
1954
1954
1954
1954
1954

01/1974
12/1974 *
12/1975
12/1976
09/1958
1359
1960
1960
1961
1963

1964
1969
1965

07/1973
04/1980
12/1969

1951
1962
1971
1971
1975
1975
1977
1970
1971
1975
1969
1969
1975
1975
1973

06/1954
12/1967
09/1977
12/1978
12/1931
12/1983
12/1933
12/1976
01/1979
10/1983
12/1973
07/1975
12/1979
02/1981
12/1982

1974
1967
1967
1975
1975
1975
1976
1959
1964
1966
1969
1972
1969
1970
1973
1973
1978

05/1984
06/1973
12/1974
03/1981
10/1934
12/1982
01/1935
09/1964
12/1969
12/1971
12/1972
05/1930
12/1976
01/1930
12/1930
12/1931
12/1984

584
135
550
11

696
5
185
900
950
950
950
1450
950
950
950
950
950
950
950
950

SUB-TOTAL RBviK

12.990

KALININ-1
50OIA-1
XOLA-2
5©IA-3
XOIA-4
NIOOIAEV-1
NIOOIAEV-2
NOVOVORONEZH-1
^iOVOVORD^•EZH-2
rX)VOVOHONEZH-3
KOVOVOlONEZH-4
NOVOVOROMEZH-5
OKTEM3ERYAN-1
OKTFI-BERYAN-2

953
440
440
420
420
953
953
265
338
410
410
953
370
370
420
420
953

KOVNO-2
Z/iPOFOZMB-1

1962

Süa-TOT^ WER-r—--T.J 9 . 1 4 8 8

TOTAL GERAL EM OPERAÇÃO-- 23,758

•'•
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OONTIMJAÇÍO: 1
TIPO

NOME DA CENTRAL

POTÊNCIA
(MWe)

INICIO DE OPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO COMERCIAL

EM OONSTHUÇfiC
KBMK

WER

|f

•

SMOLENSK-2
KURSK-4
DRUKSHAI-2
CHEFNOBYL-5
SMOLENSK-3
KDSTRDMA-1
CHERNOBYL-6
SMOLENSK-4
KDSTROMA-2

950
950
1.450
950
1.450
950
950
1.450

SUB-TOTAL RBMK

9.100

KHMEINIT5KI-1
BALAKDVO-1
AKTASH-1
VOLGCDONSK-1
ZAPOROZHE-2
KALININ-2
BAIAKOVO-2
KOVKD-3
NIVOLAEV-3
KHNEINTISKI-2
NEETEKAMSKI-1
AKTASH-2
ODESSA TUZLI-1
ZAPORDZHE-3
VOD3CXX)NSK-2
NIC3OrAEV-4
KHMETENITSKI-3
NEFTKflT-lSK-2
K5VNO-4

953
953
953
953
953
953
953
953
953
953
953

953
900
953
953
953
953
953

953
•

ODESSA-TUZLI-2
ZAPOROZHE-4
BALAKOVO-3
MENSK-1
VOLGODONSK-3
NIZHNEKAMSK-1
VOLQaX5NSK-4
KHARKOV-1

-

900
953
953
900

953
953
953
900

25.619
SUB-TOTAL WER
TOTAL GERAL EM CONSTRUCT 34.719

1975
1975
1978
1981
1981
1981
1982
1982
1983

1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1988
1988

1976
1978
1978
1978
1980
1974
1982
1981
1981
1979
1979
1982
1980
1981
1980
1982
1983
1983
1981

1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988

1982
1982
1983
1984
1982

1988
1988
1988
1989
1989
1939
1990
1991

1984
v

1983
1984

OONTINUACto: 2
TIPO

NOME

DA C E N T R A I .

POTÊNCIA
(MWe)

I N I C I O DE OPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO COMERCIAL

ENO0e£M)AS
SUPERREGENERADORES
RBMK

B N - 8 0 0 BEDOY&RSK
BN-1600 OBNINSK

7.500
1.500

SUB-TOTAL

9.000

KDSTROMA-3
KOSTROMA-4
DRUKSHAI-IGNALINA-3
KflDLENSK-5
KRASKTODAR-1
DRUKSHAl-IGNALINA-4
SMDLEtiSK-6
KÜRSK-5
KÜRSK-6

1.450
1.450
1.450
1.450
950
1.450
1.450
950
950

SUB-TOTAL RBM<
WER

KALININ-3
KHMINITSKI-4
BALRMOVO
NEFTEKAMSK-3
ZAPOROZHE-5
KALININ-4
ZAPOROZHE-6
NEETEKAMSK-4
NIZHTJEKAMSK-2
NIZHNEKAMSK-3
KHARKOV-2
NIZHNEKAMSK-4

SUB-TOTAL WER
TOTAL GERAL BOTENDAS-

1993

1981
1981
1976
1982
1983
1976
1982
1984
1984

1989
1990
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1993

1974
1977
198C
1980
19Ü0
1974
1980
1980
1981
1981
1984
1981

1989
1989
1989
1989
1990
1900
1990
1990
1990
1991
1992
1992

U.550
953
953
953
953
953
953
953
953
953
953
900
953

U.383
22.933

•
i

1979
1979

50

TABELA

Potência Térmica

3.1

3.200 MWt

Enriquecimento do Combustível
2,0%
Massa de urânio contida em um elemento combustível 114,7 Kg
Número de varetas em um elemento combustível
18
• Diâmetro da vareta combustível
13,6mm
Taxa de combustão
20 MWd/t
Potência máxima prevista por canal
3.200 MWt
Composição isotõpica do combustível usado:
235
236
Urânio
Plutõnio 239
Plutônio 240
Plutõnio 241
Urânio

4.5
2,4
2,6
1,8
0,5

Kg/T
Kg/T
Kg/T
Kg/T
Kg/T

'2x10 % vol.vapor
Coeficiente de vazio regime nominal
- 1/2 x 10~5/°C
Coeficiente de temperatura coirJbustivel a.
5
a
6 x io- /°c
Coeficiente de temperatura grafite
10,5%
Valor mínimo de barras do SCP iK
7,5%
Eflciências das barras de controle manual AK
Efeito da troca de combustível irradiado
0,02%
por combustível novo (médio)
*

TABELA 6.1
Emissões diárias (q) de substâncias radioativas
atmosfera da unidade avariada (não inclui gases inertes).

l\
D A T A

I

I

•*

f

N9 DE DIAS
APÔS 0 ACIDENTE

q, M Ci

26/04

00

12,0

27/04

01

4,0

28/04

02

3,4

29/04

03

2,6

30/04

04

2,0

01/05

05

2,0

02/05

06

4,0

03/05

07

5,0

04/05

08

7,0

05/05

09

8,0

06/05

10

0,1

09/05

14

- 0,01

23/05

28

20 x 10~ 6

na

TABELA 6.2
Composição radioisotopica estimada das emissões
dioativas da unidade avariada.

ATIVIDADE M.Ci
I S Ó T 0 P 0
26/04/86
Xe-133
Kr-85
1-131
Te-132
Cs-134
Cs-137
Mo-9 9
Zr-95
Ru-103
Ru-106
Ba-140
Ce-141
Ce-144
Sr-89
Sr-90
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Pu-242
Cm-242
NP-239

5
4,5
4,0
0,15
0,30
0,45
0,45
0,60
0,20
0,50
0,40
0,45
0,25
0,015
0,lxl0~3
0,lxl0"3
0,2xl0"3
0,02
0,3xl0~6
0,3xl0"2
2,7

06/05/86
45
0,9
7,3
1,3
0,5
1,0
3,0
3,8
3,2
1,6
4,3
2,8
2,4
2,2
0,22
0,8xl0~3
0,7xl0~3
1xlO~3
0,14
2xlO~6
2,lxlO~2
1,2

ra-

ATIVIDADE LIBERADA PELO REATOR
EM 06/05/86 (%)
-100
-100

20
15
10
13
2,3
3,2
2,9
2,9
5,6
2,3
2,8
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
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