
““““Um pouco de ciência nos afasta de DEUS,muito nos aproximaUm pouco de ciência nos afasta de DEUS,muito nos aproximaUm pouco de ciência nos afasta de DEUS,muito nos aproximaUm pouco de ciência nos afasta de DEUS,muito nos aproxima””””

(Louis Pasteur)(Louis Pasteur)(Louis Pasteur)(Louis Pasteur)
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O que O que O que O que éééé a Energia Nuclear?a Energia Nuclear?a Energia Nuclear?a Energia Nuclear?

Energia nuclear Energia nuclear Energia nuclear Energia nuclear éééé a energia que manta energia que manta energia que manta energia que mantéééém unidos prm unidos prm unidos prm unidos próóóótons e nêutrons no ntons e nêutrons no ntons e nêutrons no ntons e nêutrons no núúúúcleo,hcleo,hcleo,hcleo,háááá dois tipos de fordois tipos de fordois tipos de fordois tipos de forçççças no as no as no as no 
nnnnúúúúcleo,eletrostcleo,eletrostcleo,eletrostcleo,eletrostááááticas(repulsão) e nucleares(atraticas(repulsão) e nucleares(atraticas(repulsão) e nucleares(atraticas(repulsão) e nucleares(atraçççção).ão).ão).ão).
Descobrindo a existência de tal energia  no nDescobrindo a existência de tal energia  no nDescobrindo a existência de tal energia  no nDescobrindo a existência de tal energia  no núúúúcleo,preciscleo,preciscleo,preciscleo,precisáááávamos saber como obter esta energia,então  vamos saber como obter esta energia,então  vamos saber como obter esta energia,então  vamos saber como obter esta energia,então  
Enrico Fermi descobriu que se bombardearmos o nEnrico Fermi descobriu que se bombardearmos o nEnrico Fermi descobriu que se bombardearmos o nEnrico Fermi descobriu que se bombardearmos o núúúúcleo de modo que eles se dividam em ncleo de modo que eles se dividam em ncleo de modo que eles se dividam em ncleo de modo que eles se dividam em núúúúcleos menores cleos menores cleos menores cleos menores 
parte da energia serparte da energia serparte da energia serparte da energia seráááá liberada.liberada.liberada.liberada.

Esse processo Esse processo Esse processo Esse processo éééé denominado fissão nuclear um nêutron livre atinge um ndenominado fissão nuclear um nêutron livre atinge um ndenominado fissão nuclear um nêutron livre atinge um ndenominado fissão nuclear um nêutron livre atinge um núúúúcleo  de Urâniocleo  de Urâniocleo  de Urâniocleo  de Urânio----235, 235, 235, 235, 
o dividindo em dois no dividindo em dois no dividindo em dois no dividindo em dois núúúúcleos menores,liberando energia e aproximadamente 3 nêutrons.cleos menores,liberando energia e aproximadamente 3 nêutrons.cleos menores,liberando energia e aproximadamente 3 nêutrons.cleos menores,liberando energia e aproximadamente 3 nêutrons.
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Os nêutrons liberados fissionam outros nOs nêutrons liberados fissionam outros nOs nêutrons liberados fissionam outros nOs nêutrons liberados fissionam outros núúúúcleos,o que denominacleos,o que denominacleos,o que denominacleos,o que denomina----se fissão nuclear se fissão nuclear se fissão nuclear se fissão nuclear 
em cadeia,em cadeia,em cadeia,em cadeia,éééé o que ocorre nos reatores nucleares.o que ocorre nos reatores nucleares.o que ocorre nos reatores nucleares.o que ocorre nos reatores nucleares.
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O que O que O que O que éééé um reator nuclear?um reator nuclear?um reator nuclear?um reator nuclear?

Reator nuclear Reator nuclear Reator nuclear Reator nuclear éééé um equipamento onde se processa a reaum equipamento onde se processa a reaum equipamento onde se processa a reaum equipamento onde se processa a reaçççção de fissão nuclear em cadeia.E  uma  usina ão de fissão nuclear em cadeia.E  uma  usina ão de fissão nuclear em cadeia.E  uma  usina ão de fissão nuclear em cadeia.E  uma  usina 
nuclear nuclear nuclear nuclear éééé uma instalauma instalauma instalauma instalaçççção Industrial empregada para produzir eletricidade a partir da eão Industrial empregada para produzir eletricidade a partir da eão Industrial empregada para produzir eletricidade a partir da eão Industrial empregada para produzir eletricidade a partir da energia gerada pelo nergia gerada pelo nergia gerada pelo nergia gerada pelo 
reator,uma central nuclear pode abrigar um ou mais reatores.reator,uma central nuclear pode abrigar um ou mais reatores.reator,uma central nuclear pode abrigar um ou mais reatores.reator,uma central nuclear pode abrigar um ou mais reatores.
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HHHHáááá basicamente dois sistemas que governam o funcionamento do reatobasicamente dois sistemas que governam o funcionamento do reatobasicamente dois sistemas que governam o funcionamento do reatobasicamente dois sistemas que governam o funcionamento do reator:r:r:r:

Sistema primSistema primSistema primSistema primáááário:rio:rio:rio:

ÉÉÉÉ o sistema que envolve o vaso de pressão(que conto sistema que envolve o vaso de pressão(que conto sistema que envolve o vaso de pressão(que conto sistema que envolve o vaso de pressão(que contéééém as varetas combustm as varetas combustm as varetas combustm as varetas combustííííveis nas quais estão veis nas quais estão veis nas quais estão veis nas quais estão 
ocorrendo o processo de fissão nuclear),o pressurizador e o geraocorrendo o processo de fissão nuclear),o pressurizador e o geraocorrendo o processo de fissão nuclear),o pressurizador e o geraocorrendo o processo de fissão nuclear),o pressurizador e o gerador de vapor.A dor de vapor.A dor de vapor.A dor de vapor.A áááágua que resfria as gua que resfria as gua que resfria as gua que resfria as 
varetas combustvaretas combustvaretas combustvaretas combustííííveis veis veis veis éééé mantida a uma temperatura de 320mantida a uma temperatura de 320mantida a uma temperatura de 320mantida a uma temperatura de 320°°°°C e para que não entre em ebuliC e para que não entre em ebuliC e para que não entre em ebuliC e para que não entre em ebuliçççção ão ão ão éééé
controlada pelo pressurizador que exerce uma pressão cerca de 15controlada pelo pressurizador que exerce uma pressão cerca de 15controlada pelo pressurizador que exerce uma pressão cerca de 15controlada pelo pressurizador que exerce uma pressão cerca de 157 vezes maior  que a 7 vezes maior  que a 7 vezes maior  que a 7 vezes maior  que a 
atmosfatmosfatmosfatmosféééérica.Depois de passar pelo pressurizador a rica.Depois de passar pelo pressurizador a rica.Depois de passar pelo pressurizador a rica.Depois de passar pelo pressurizador a áááágua entra no gerador de vapor onde troca calor gua entra no gerador de vapor onde troca calor gua entra no gerador de vapor onde troca calor gua entra no gerador de vapor onde troca calor 
com a com a com a com a áááágua que nele estgua que nele estgua que nele estgua que nele estáááá,depois disso essa mesma ,depois disso essa mesma ,depois disso essa mesma ,depois disso essa mesma áááágua passa atravgua passa atravgua passa atravgua passa atravéééés de um tubo passando pela s de um tubo passando pela s de um tubo passando pela s de um tubo passando pela 
bomba principal de refrigerabomba principal de refrigerabomba principal de refrigerabomba principal de refrigeraçççção,voltando assim para o vaso de pressão.ão,voltando assim para o vaso de pressão.ão,voltando assim para o vaso de pressão.ão,voltando assim para o vaso de pressão.

Sistema secundSistema secundSistema secundSistema secundáááário:rio:rio:rio:

No gerador de vapor onde ocorre a troca de calor a No gerador de vapor onde ocorre a troca de calor a No gerador de vapor onde ocorre a troca de calor a No gerador de vapor onde ocorre a troca de calor a áááágua gua gua gua éééé evaporada e o vapor evaporada e o vapor evaporada e o vapor evaporada e o vapor ““““caminhacaminhacaminhacaminha”””” atatatatéééé a a a a 
turbina movimentandoturbina movimentandoturbina movimentandoturbina movimentando----a.O vapor que sai da turbina a.O vapor que sai da turbina a.O vapor que sai da turbina a.O vapor que sai da turbina éééé resfriado pelo condensador,onde estresfriado pelo condensador,onde estresfriado pelo condensador,onde estresfriado pelo condensador,onde estáááá acoplado acoplado acoplado acoplado 
uma bomba ligada a um circuito externo de refrigerauma bomba ligada a um circuito externo de refrigerauma bomba ligada a um circuito externo de refrigerauma bomba ligada a um circuito externo de refrigeraçççção.A ão.A ão.A ão.A áááágua então refrigerada passa por um gua então refrigerada passa por um gua então refrigerada passa por um gua então refrigerada passa por um 
tanque de alimentatanque de alimentatanque de alimentatanque de alimentaçççção e retorna ao gerador de vapor.ão e retorna ao gerador de vapor.ão e retorna ao gerador de vapor.ão e retorna ao gerador de vapor.
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O minO minO minO minéééério de Urânio rio de Urânio rio de Urânio rio de Urânio éééé extraextraextraextraíííído de do de do de do de 
minas.Ele minas.Ele minas.Ele minas.Ele éééé quebrado,triturado e quebrado,triturado e quebrado,triturado e quebrado,triturado e 
tratado com tratado com tratado com tratado com áááácido para liberar o metal cido para liberar o metal cido para liberar o metal cido para liberar o metal 
preso preso preso preso àààà pedra.O minpedra.O minpedra.O minpedra.O minéééério de urânio rio de urânio rio de urânio rio de urânio 
contcontcontcontéééém 0,3% de urâniom 0,3% de urâniom 0,3% de urâniom 0,3% de urânio

O Urânio O Urânio O Urânio O Urânio éééé extraextraextraextraíííído da soludo da soludo da soludo da soluçççção ão ão ão áááácida e cida e cida e cida e 
refinado,a substância resultante,de cor refinado,a substância resultante,de cor refinado,a substância resultante,de cor refinado,a substância resultante,de cor 
amarelo brilhante,amarelo brilhante,amarelo brilhante,amarelo brilhante,éééé chamada chamada chamada chamada yellowyellowyellowyellow
cakecakecakecake(bolo amarelo)(bolo amarelo)(bolo amarelo)(bolo amarelo)

Extração e enriquecimento de urânio:

O  Urânio – 235  é o principal combustível nuclear .Porém o material de urânio é constituído por isótopos , sendo 98,3% de Urânio-
238 e 0,7% de U-235.Portanto é preciso aumentar a proporção de Urânio físsil,para isso o minério é tratado e enriquecido.
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O concentrado de O concentrado de O concentrado de O concentrado de óóóóxido de Urânio(bolo xido de Urânio(bolo xido de Urânio(bolo xido de Urânio(bolo 
amarelo) amarelo) amarelo) amarelo) éééé transformado em um composto transformado em um composto transformado em um composto transformado em um composto 

gasoso o UFgasoso o UFgasoso o UFgasoso o UF6666((((HexafluoretoHexafluoretoHexafluoretoHexafluoreto de Urâniode Urâniode Urâniode Urânio)

O enriquecimento de urânio O enriquecimento de urânio O enriquecimento de urânio O enriquecimento de urânio éééé feito em feito em feito em feito em 
centrifugas,cilindros onde o gcentrifugas,cilindros onde o gcentrifugas,cilindros onde o gcentrifugas,cilindros onde o gáááás UFs UFs UFs UF6 6 6 6 éééé submetido submetido submetido submetido 
a rotaa rotaa rotaa rotaçççções de alta velocidade.Os ões de alta velocidade.Os ões de alta velocidade.Os ões de alta velocidade.Os áááátomos de tomos de tomos de tomos de 
Urânio mais pesados(UUrânio mais pesados(UUrânio mais pesados(UUrânio mais pesados(U----238) saem pelos lados da 238) saem pelos lados da 238) saem pelos lados da 238) saem pelos lados da 
centrcentrcentrcentríííífuga, enquanto os fuga, enquanto os fuga, enquanto os fuga, enquanto os áááátomos mais leves (Utomos mais leves (Utomos mais leves (Utomos mais leves (U----
235,)saem pelo centro.O g235,)saem pelo centro.O g235,)saem pelo centro.O g235,)saem pelo centro.O gáááás no centro s no centro s no centro s no centro éééé enviado enviado enviado enviado 
a outra centra outra centra outra centra outra centríííífuga a qual repete o processo,usafuga a qual repete o processo,usafuga a qual repete o processo,usafuga a qual repete o processo,usa----
se uma sse uma sse uma sse uma séééérie de mrie de mrie de mrie de mááááquinas  para aumentar a quinas  para aumentar a quinas  para aumentar a quinas  para aumentar a 
concentraconcentraconcentraconcentraçççção de Uão de Uão de Uão de U----235.235.235.235.
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O Impacto da energia nuclear para a sociedade:O Impacto da energia nuclear para a sociedade:O Impacto da energia nuclear para a sociedade:O Impacto da energia nuclear para a sociedade:

A energia nuclear beneficia diversas  A energia nuclear beneficia diversas  A energia nuclear beneficia diversas  A energia nuclear beneficia diversas  ááááreas  são elas : medicina,agricultura,indreas  são elas : medicina,agricultura,indreas  são elas : medicina,agricultura,indreas  são elas : medicina,agricultura,indúúúústria,arqueologia,meio stria,arqueologia,meio stria,arqueologia,meio stria,arqueologia,meio 
ambiente entre outras.ambiente entre outras.ambiente entre outras.ambiente entre outras.

MedicinaMedicinaMedicinaMedicina
RadiodiagnRadiodiagnRadiodiagnRadiodiagnóóóóstico : são diagnstico : são diagnstico : são diagnstico : são diagnóóóósticos atravsticos atravsticos atravsticos atravéééés de radias de radias de radias de radiaçççções emitidas por radioisões emitidas por radioisões emitidas por radioisões emitidas por radioisóóóótopos(istopos(istopos(istopos(isóóóótopos que emitem radiatopos que emitem radiatopos que emitem radiatopos que emitem radiaçççções).Essas radiaões).Essas radiaões).Essas radiaões).Essas radiaçççções ões ões ões 
podem ser absorvidas por lugares onde preferem ficar.Como exemplpodem ser absorvidas por lugares onde preferem ficar.Como exemplpodem ser absorvidas por lugares onde preferem ficar.Como exemplpodem ser absorvidas por lugares onde preferem ficar.Como exemplo, temos a o, temos a o, temos a o, temos a cintilografiacintilografiacintilografiacintilografia da tireda tireda tireda tireóóóóide,na qual ide,na qual ide,na qual ide,na qual éééé administrado uma administrado uma administrado uma administrado uma 
dose pequena para o paciente de Iododose pequena para o paciente de Iododose pequena para o paciente de Iododose pequena para o paciente de Iodo----231 radioativo,este  231 radioativo,este  231 radioativo,este  231 radioativo,este  éééé absorvido pela glândula de tireabsorvido pela glândula de tireabsorvido pela glândula de tireabsorvido pela glândula de tireóóóóide,passando um detector conseguimos ide,passando um detector conseguimos ide,passando um detector conseguimos ide,passando um detector conseguimos 
medir o quanto foi absorvido pela glândula.Um mecanismo ligado amedir o quanto foi absorvido pela glândula.Um mecanismo ligado amedir o quanto foi absorvido pela glândula.Um mecanismo ligado amedir o quanto foi absorvido pela glândula.Um mecanismo ligado ao detector permite obter um mapeamento da tireo detector permite obter um mapeamento da tireo detector permite obter um mapeamento da tireo detector permite obter um mapeamento da tireóóóóide,comparandoide,comparandoide,comparandoide,comparando----
se com um mapa padrão podese com um mapa padrão podese com um mapa padrão podese com um mapa padrão pode----se diagnosticar se o paciente possui se diagnosticar se o paciente possui se diagnosticar se o paciente possui se diagnosticar se o paciente possui hipohipohipohipo ou ou ou ou hipertiroidismohipertiroidismohipertiroidismohipertiroidismo....

Radioterapia: Radioterapia: Radioterapia: Radioterapia: éééé um tratamento  que utiliza radioisum tratamento  que utiliza radioisum tratamento  que utiliza radioisum tratamento  que utiliza radioisóóóótopos,mas neste caso como tratamento,e uma dose maior do radioistopos,mas neste caso como tratamento,e uma dose maior do radioistopos,mas neste caso como tratamento,e uma dose maior do radioistopos,mas neste caso como tratamento,e uma dose maior do radioisóóóótopo topo topo topo éééé incidida incidida incidida incidida 
no paciente,como por exemplo no tratamento do câncer.Um dos aparno paciente,como por exemplo no tratamento do câncer.Um dos aparno paciente,como por exemplo no tratamento do câncer.Um dos aparno paciente,como por exemplo no tratamento do câncer.Um dos aparelhos mais conhecidos elhos mais conhecidos elhos mais conhecidos elhos mais conhecidos éééé a bomba de Cobalto,trataa bomba de Cobalto,trataa bomba de Cobalto,trataa bomba de Cobalto,trata----se de uma se de uma se de uma se de uma 
fonte radioativa que ataca a região a ser tratada.fonte radioativa que ataca a região a ser tratada.fonte radioativa que ataca a região a ser tratada.fonte radioativa que ataca a região a ser tratada.
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Lixo NuclearLixo NuclearLixo NuclearLixo Nuclear

O rejeito nuclear O rejeito nuclear O rejeito nuclear O rejeito nuclear éééé um dos maiores entraves para a adoum dos maiores entraves para a adoum dos maiores entraves para a adoum dos maiores entraves para a adoçççção efetiva da energia nuclear.Os ão efetiva da energia nuclear.Os ão efetiva da energia nuclear.Os ão efetiva da energia nuclear.Os 
resresresresííííduos são altamente tduos são altamente tduos são altamente tduos são altamente tóóóóxicos.Tecnicamente,o rejeito xicos.Tecnicamente,o rejeito xicos.Tecnicamente,o rejeito xicos.Tecnicamente,o rejeito éééé todo material resultante de   todo material resultante de   todo material resultante de   todo material resultante de   
atividade humana que contatividade humana que contatividade humana que contatividade humana que contéééém elementos radioativos com riscos a sam elementos radioativos com riscos a sam elementos radioativos com riscos a sam elementos radioativos com riscos a saúúúúde  e ao meio de  e ao meio de  e ao meio de  e ao meio 
ambiente.ambiente.ambiente.ambiente.

O lixo radioativo O lixo radioativo O lixo radioativo O lixo radioativo éééé dividido em 3 classes:dividido em 3 classes:dividido em 3 classes:dividido em 3 classes:

Lixo nuclear de baixo nLixo nuclear de baixo nLixo nuclear de baixo nLixo nuclear de baixo níííívelvelvelvel: possuem meia: possuem meia: possuem meia: possuem meia----vida curta  e baixo teor de radioatividade,são vida curta  e baixo teor de radioatividade,são vida curta  e baixo teor de radioatividade,são vida curta  e baixo teor de radioatividade,são 
eles roupas protetoras contaminadas e equipamentos utilizados emeles roupas protetoras contaminadas e equipamentos utilizados emeles roupas protetoras contaminadas e equipamentos utilizados emeles roupas protetoras contaminadas e equipamentos utilizados em
hospitais,universidades e indhospitais,universidades e indhospitais,universidades e indhospitais,universidades e indúúúústrias.São descartados em aterros ou jogados no mar.strias.São descartados em aterros ou jogados no mar.strias.São descartados em aterros ou jogados no mar.strias.São descartados em aterros ou jogados no mar.

Lixo nuclear de nLixo nuclear de nLixo nuclear de nLixo nuclear de níííível intermedivel intermedivel intermedivel intermediááááriorioriorio: são  materiais normalmente s: são  materiais normalmente s: são  materiais normalmente s: são  materiais normalmente sóóóólidos de maior lidos de maior lidos de maior lidos de maior 
volume,como equipamentos usados,frascos de transporte de usinas,volume,como equipamentos usados,frascos de transporte de usinas,volume,como equipamentos usados,frascos de transporte de usinas,volume,como equipamentos usados,frascos de transporte de usinas,de fde fde fde fáááábricas de  bricas de  bricas de  bricas de  
processamento de combustprocessamento de combustprocessamento de combustprocessamento de combustíííível e unidades de fabricavel e unidades de fabricavel e unidades de fabricavel e unidades de fabricaçççção  de armas nucleares.O mão  de armas nucleares.O mão  de armas nucleares.O mão  de armas nucleares.O méééétodo todo todo todo 
de descarte de descarte de descarte de descarte éééé envolver em concreto e/ou aenvolver em concreto e/ou aenvolver em concreto e/ou aenvolver em concreto e/ou açççço e armazenar em locais o e armazenar em locais o e armazenar em locais o e armazenar em locais 
especiais,normalmente nas usinas.especiais,normalmente nas usinas.especiais,normalmente nas usinas.especiais,normalmente nas usinas.

Lixo nuclear de alto nLixo nuclear de alto nLixo nuclear de alto nLixo nuclear de alto níííívelvelvelvel:  Inclui os s:  Inclui os s:  Inclui os s:  Inclui os sóóóólidos e llidos e llidos e llidos e lííííquidos usados nas centrais nucleares.O quidos usados nas centrais nucleares.O quidos usados nas centrais nucleares.O quidos usados nas centrais nucleares.O 
descarte envolve  o estoque dos mesmos em tanques de adescarte envolve  o estoque dos mesmos em tanques de adescarte envolve  o estoque dos mesmos em tanques de adescarte envolve  o estoque dos mesmos em tanques de açççço,envoltos por concreto ,os o,envoltos por concreto ,os o,envoltos por concreto ,os o,envoltos por concreto ,os 
llllííííquidos podem ser solidificados em vidro e armazenados em contêinquidos podem ser solidificados em vidro e armazenados em contêinquidos podem ser solidificados em vidro e armazenados em contêinquidos podem ser solidificados em vidro e armazenados em contêineres de aeres de aeres de aeres de açççço  dentro o  dentro o  dentro o  dentro 
de construde construde construde construçççções de  concreto  ou armazões de  concreto  ou armazões de  concreto  ou armazões de  concreto  ou armazééééns subterrâneos. Outra opns subterrâneos. Outra opns subterrâneos. Outra opns subterrâneos. Outra opçççção ão ão ão éééé armazenar nas armazenar nas armazenar nas armazenar nas 
piscinas de resfriamento das prpiscinas de resfriamento das prpiscinas de resfriamento das prpiscinas de resfriamento das próóóóprias usinas que os produzem ,isso prias usinas que os produzem ,isso prias usinas que os produzem ,isso prias usinas que os produzem ,isso éééé o que ocorre no o que ocorre no o que ocorre no o que ocorre no 
Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. 
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Usualmente um Usualmente um Usualmente um Usualmente um úúúúnico reator funcionando normalmente produz cerca de 30 toneladasnico reator funcionando normalmente produz cerca de 30 toneladasnico reator funcionando normalmente produz cerca de 30 toneladasnico reator funcionando normalmente produz cerca de 30 toneladas de lixo nuclear(existem de lixo nuclear(existem de lixo nuclear(existem de lixo nuclear(existem 
aproximadamente 440 reatores em funcionamento).O problema do lixaproximadamente 440 reatores em funcionamento).O problema do lixaproximadamente 440 reatores em funcionamento).O problema do lixaproximadamente 440 reatores em funcionamento).O problema do lixo nuclear o nuclear o nuclear o nuclear éééé um grande entrave para o um grande entrave para o um grande entrave para o um grande entrave para o 
progresso dessa matriz energprogresso dessa matriz energprogresso dessa matriz energprogresso dessa matriz energéééética,visto que,não htica,visto que,não htica,visto que,não htica,visto que,não háááá ainda soluainda soluainda soluainda soluçççção plausão plausão plausão plausíííível para  o armazenamento ou vel para  o armazenamento ou vel para  o armazenamento ou vel para  o armazenamento ou 
reaproveitamento do rejeito nuclear.reaproveitamento do rejeito nuclear.reaproveitamento do rejeito nuclear.reaproveitamento do rejeito nuclear.
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Desastres Nucleares:Desastres Nucleares:Desastres Nucleares:Desastres Nucleares:

Houve cerca de 4 acidentes registrados envolvendo energia nucleaHouve cerca de 4 acidentes registrados envolvendo energia nucleaHouve cerca de 4 acidentes registrados envolvendo energia nucleaHouve cerca de 4 acidentes registrados envolvendo energia nuclear.São eles:r.São eles:r.São eles:r.São eles:

•ThreeThreeThreeThree MileMileMileMile IslandIslandIslandIsland(28/03/1979)(28/03/1979)(28/03/1979)(28/03/1979)
•Chernobyl(26/04/1986)Chernobyl(26/04/1986)Chernobyl(26/04/1986)Chernobyl(26/04/1986)
•Acidente radiolAcidente radiolAcidente radiolAcidente radiolóóóógico em Goiânia(13/09/1987)gico em Goiânia(13/09/1987)gico em Goiânia(13/09/1987)gico em Goiânia(13/09/1987)
•Desastre Japonês (11/03/2011)Desastre Japonês (11/03/2011)Desastre Japonês (11/03/2011)Desastre Japonês (11/03/2011)

CHERNOBYL:CHERNOBYL:CHERNOBYL:CHERNOBYL:

TTTTéééécnicos se  aproveitavam de um desligamento de rotina para observcnicos se  aproveitavam de um desligamento de rotina para observcnicos se  aproveitavam de um desligamento de rotina para observcnicos se  aproveitavam de um desligamento de rotina para observar como o reator funciona com baixo  nar como o reator funciona com baixo  nar como o reator funciona com baixo  nar como o reator funciona com baixo  níííível de vel de vel de vel de 
energia,porenergia,porenergia,porenergia,poréééém os funcionm os funcionm os funcionm os funcionáááários não seguiram as normas de seguranrios não seguiram as normas de seguranrios não seguiram as normas de seguranrios não seguiram as normas de segurançççça e o grafite utilizado como moderador de a e o grafite utilizado como moderador de a e o grafite utilizado como moderador de a e o grafite utilizado como moderador de 
nêutrons tornounêutrons tornounêutrons tornounêutrons tornou----se instse instse instse instáááável.O superaquecimento provocou uma explosão. A energia liberadavel.O superaquecimento provocou uma explosão. A energia liberadavel.O superaquecimento provocou uma explosão. A energia liberadavel.O superaquecimento provocou uma explosão. A energia liberada arrebentou a laje arrebentou a laje arrebentou a laje arrebentou a laje 
superior do edifsuperior do edifsuperior do edifsuperior do edifíííício e lancio e lancio e lancio e lanççççou na atmosfera gases e partou na atmosfera gases e partou na atmosfera gases e partou na atmosfera gases e partíííículas radioativas.O ar que entrou na central levou a rculas radioativas.O ar que entrou na central levou a rculas radioativas.O ar que entrou na central levou a rculas radioativas.O ar que entrou na central levou a ráááápida pida pida pida 
combustão do grafite,que continuou queimando e soltando materialcombustão do grafite,que continuou queimando e soltando materialcombustão do grafite,que continuou queimando e soltando materialcombustão do grafite,que continuou queimando e soltando material radioativo por mais dez dias.Atradioativo por mais dez dias.Atradioativo por mais dez dias.Atradioativo por mais dez dias.Atéééé hoje o nhoje o nhoje o nhoje o núúúúmero mero mero mero 
de mortos de mortos de mortos de mortos éééé motivo de  controvmotivo de  controvmotivo de  controvmotivo de  controvéééérsia,pois os problemas de sarsia,pois os problemas de sarsia,pois os problemas de sarsia,pois os problemas de saúúúúde causados pela radiade causados pela radiade causados pela radiade causados pela radiaçççção se manifestam a longo ão se manifestam a longo ão se manifestam a longo ão se manifestam a longo 
prazo,prazo,prazo,prazo,éééé complicado estabelecer o ncomplicado estabelecer o ncomplicado estabelecer o ncomplicado estabelecer o núúúúmero exato de vmero exato de vmero exato de vmero exato de víííítimas.O relattimas.O relattimas.O relattimas.O relatóóóório divulgado pelas Nario divulgado pelas Nario divulgado pelas Nario divulgado pelas Naçççções Unidas em 2005 ões Unidas em 2005 ões Unidas em 2005 ões Unidas em 2005 
indicava a ocorrência de atindicava a ocorrência de atindicava a ocorrência de atindicava a ocorrência de atéééé 4 mil mortes,a organiza4 mil mortes,a organiza4 mil mortes,a organiza4 mil mortes,a organizaçççção ambientalista ão ambientalista ão ambientalista ão ambientalista GreenpeaceGreenpeaceGreenpeaceGreenpeace estimou em 100 mil o nestimou em 100 mil o nestimou em 100 mil o nestimou em 100 mil o núúúúmero de mero de mero de mero de 
mortes potenciais e um estudo britânico avaliou a cifra de mortomortes potenciais e um estudo britânico avaliou a cifra de mortomortes potenciais e um estudo britânico avaliou a cifra de mortomortes potenciais e um estudo britânico avaliou a cifra de mortos entre 30 e 60 mil pessoas.Als entre 30 e 60 mil pessoas.Als entre 30 e 60 mil pessoas.Als entre 30 e 60 mil pessoas.Aléééém disso existe o m disso existe o m disso existe o m disso existe o 
aumento de incidência de doenaumento de incidência de doenaumento de incidência de doenaumento de incidência de doençççças como câncer de tiras como câncer de tiras como câncer de tiras como câncer de tiróóóóide,cerca de 350 mil pessoas tiveram que abandonar suas ide,cerca de 350 mil pessoas tiveram que abandonar suas ide,cerca de 350 mil pessoas tiveram que abandonar suas ide,cerca de 350 mil pessoas tiveram que abandonar suas 
casas as pressas.Atualmente uma casas as pressas.Atualmente uma casas as pressas.Atualmente uma casas as pressas.Atualmente uma áááárea de 30 quilômetros em torno da usina rea de 30 quilômetros em torno da usina rea de 30 quilômetros em torno da usina rea de 30 quilômetros em torno da usina éééé considerada considerada considerada considerada ““““zona de exclusãozona de exclusãozona de exclusãozona de exclusão”””” e e e e 
permanece praticamente desabitada.permanece praticamente desabitada.permanece praticamente desabitada.permanece praticamente desabitada.
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Bom seria se apenas prBom seria se apenas prBom seria se apenas prBom seria se apenas préééédios tivessem sido derrubados,as dios tivessem sido derrubados,as dios tivessem sido derrubados,as dios tivessem sido derrubados,as consequênciasconsequênciasconsequênciasconsequências foram foram foram foram 
muito almuito almuito almuito aléééém dos olhos humanos...m dos olhos humanos...m dos olhos humanos...m dos olhos humanos...
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AtAtAtAtéééé hoje pessoas pagam o prehoje pessoas pagam o prehoje pessoas pagam o prehoje pessoas pagam o preçççço de um erro cometido no passado.o de um erro cometido no passado.o de um erro cometido no passado.o de um erro cometido no passado.

13131313



Bombas atômicas e o massacre japonês:Bombas atômicas e o massacre japonês:Bombas atômicas e o massacre japonês:Bombas atômicas e o massacre japonês:

Em 6 de agosto de 1945 uma bomba atômica enviada pelos Estados uEm 6 de agosto de 1945 uma bomba atômica enviada pelos Estados uEm 6 de agosto de 1945 uma bomba atômica enviada pelos Estados uEm 6 de agosto de 1945 uma bomba atômica enviada pelos Estados unidos atingiu a cidade de Hiroxima(90 mil nidos atingiu a cidade de Hiroxima(90 mil nidos atingiu a cidade de Hiroxima(90 mil nidos atingiu a cidade de Hiroxima(90 mil 
mortes no mesmo dia),três dias depois mortes no mesmo dia),três dias depois mortes no mesmo dia),três dias depois mortes no mesmo dia),três dias depois NagasNagasNagasNagasáááákikikiki éééé atingida o que resultou em 40 mil mortes imediatas.Estimaatingida o que resultou em 40 mil mortes imediatas.Estimaatingida o que resultou em 40 mil mortes imediatas.Estimaatingida o que resultou em 40 mil mortes imediatas.Estima----se se se se 
que 40% da populaque 40% da populaque 40% da populaque 40% da populaçççção japonesa tenha sido dizimada,ão japonesa tenha sido dizimada,ão japonesa tenha sido dizimada,ão japonesa tenha sido dizimada,éééé como dizer que  4 milhões de americanos morreram no como dizer que  4 milhões de americanos morreram no como dizer que  4 milhões de americanos morreram no como dizer que  4 milhões de americanos morreram no 
ataque de 11 de setembro ao invataque de 11 de setembro ao invataque de 11 de setembro ao invataque de 11 de setembro ao invéééés dos 3 mil mortos.A bomba utilizada em Hiroxima foi de fissão ns dos 3 mil mortos.A bomba utilizada em Hiroxima foi de fissão ns dos 3 mil mortos.A bomba utilizada em Hiroxima foi de fissão ns dos 3 mil mortos.A bomba utilizada em Hiroxima foi de fissão nuclear utilizando uclear utilizando uclear utilizando uclear utilizando 
Urânio como combustUrânio como combustUrânio como combustUrânio como combustíííível,em vel,em vel,em vel,em NagasNagasNagasNagasáááákikikiki foi a bomba de fissão utilizando como combustfoi a bomba de fissão utilizando como combustfoi a bomba de fissão utilizando como combustfoi a bomba de fissão utilizando como combustíííível o plutônio.vel o plutônio.vel o plutônio.vel o plutônio.
O ataque as cidades japonesas não podem ser entendidos isoladameO ataque as cidades japonesas não podem ser entendidos isoladameO ataque as cidades japonesas não podem ser entendidos isoladameO ataque as cidades japonesas não podem ser entendidos isoladamente,o ataque não foi apenas nestas nte,o ataque não foi apenas nestas nte,o ataque não foi apenas nestas nte,o ataque não foi apenas nestas 
cidades,mas sim contra toda a humanidade,que atcidades,mas sim contra toda a humanidade,que atcidades,mas sim contra toda a humanidade,que atcidades,mas sim contra toda a humanidade,que atéééé hoje vive a sombra do medo de uma hoje vive a sombra do medo de uma hoje vive a sombra do medo de uma hoje vive a sombra do medo de uma úúúúltima guerra,a guerra ltima guerra,a guerra ltima guerra,a guerra ltima guerra,a guerra 
atômica.atômica.atômica.atômica.
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A ROSA DE HIROXIMAA ROSA DE HIROXIMAA ROSA DE HIROXIMAA ROSA DE HIROXIMA

Pensem  nas crianPensem  nas crianPensem  nas crianPensem  nas crianççççasasasas

Mudas telepMudas telepMudas telepMudas telepááááticasticasticasticas

Cegas inexatasCegas inexatasCegas inexatasCegas inexatas

Pensem nas mulheresPensem nas mulheresPensem nas mulheresPensem nas mulheres

Rotas  alteradasRotas  alteradasRotas  alteradasRotas  alteradas

Pensem nas feridasPensem nas feridasPensem nas feridasPensem nas feridas

Como rosas cComo rosas cComo rosas cComo rosas cáááálidaslidaslidaslidas

Mas oh não se esqueMas oh não se esqueMas oh não se esqueMas oh não se esqueççççamamamam

Da rosa da rosaDa rosa da rosaDa rosa da rosaDa rosa da rosa

Da rosa de HiroshimaDa rosa de HiroshimaDa rosa de HiroshimaDa rosa de Hiroshima

A rosa hereditA rosa hereditA rosa hereditA rosa hereditááááriariariaria

A rosa radioativaA rosa radioativaA rosa radioativaA rosa radioativa

EstEstEstEstúúúúpida e invpida e invpida e invpida e inváááálidalidalidalida

A rosa com cirroseA rosa com cirroseA rosa com cirroseA rosa com cirrose

A antiA antiA antiA anti----rosa atômicarosa atômicarosa atômicarosa atômica

Sem cor  sem  perfumeSem cor  sem  perfumeSem cor  sem  perfumeSem cor  sem  perfume

Sem rosa sem nadaSem rosa sem nadaSem rosa sem nadaSem rosa sem nada

VinVinVinViníííícius de Moraescius de Moraescius de Moraescius de Moraes
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““““Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas motivadas e Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas motivadas e Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas motivadas e Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas motivadas e 
comprometidas possa mudar o mundo.Na verdade comprometidas possa mudar o mundo.Na verdade comprometidas possa mudar o mundo.Na verdade comprometidas possa mudar o mundo.Na verdade éééé a a a a úúúúnica coisa que o nica coisa que o nica coisa que o nica coisa que o 
fazfazfazfaz””””
(Margaret (Margaret (Margaret (Margaret MeadMeadMeadMead) ) ) ) 
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