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“Ignorância nunca é melhor que conhecimento”
Enrico Fermi, navegador italiano 

que descobriu o Novo Mundo
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Resumo
 
 
 
 
 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é apresentar o blogue Nuclear: 
Conhecer para Debater, criado em Março de 2011 com a meta de divulgar as 

diferentes tecnologias nucleares existentes, dado o interesse do público por essa 

temática após o acidente nuclear de Fukushima. 
Nesse período de 16 meses em que o blogue esteve no ar, ele serviu-me como 

um “laboratório de escrita”, no qual eu pude aplicar diferentes técnicas jornalísticas 

e de divulgação científica que me foram apresentadas no decorrer do curso. Foram 

ao todo 74 postagens, das quais cerca de 45 são de minha autoria e as demais 

são traduções e textos de outros autores sobre o tema. A reação do público a cada 

postagem também me fez refletir sobre a divulgação até então existente da área 

nuclear, tornando-me mais crítica tanto à produção daqueles que são contra essa 

tecnologia, quanto daqueles que a defendem.

Por fim, a experiência foi tão frutífera que o blogue será mantido no ar por tempo 

indeterminado, com atualizações, a princípio, semanais. Além disso, ao perceber a 

importância das imagens na divulgação científica e como isso está em falta na área 

nuclear, estou planejando novos projetos de divulgação com essa temática: um seria 

virtual, através do Facebook, e outro seria um calendário de mesa para 2013.
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Capítulo 1. Introdução
 
 
 
A expressão “tecnologia nuclear” remete-nos quase que automaticamente à bomba 

atômica. As memórias seguintes são os acidentes das usinas nucleares. Alguns podem 

até lembrar também dos submarinos nucleares, já que o assunto está na pauta da 

grande mídia no atual Governo Federal.

Entretanto, tecnologia nuclear abrange muito mais do que isso. A Medicina Nuclear, 

por exemplo, utiliza partículas radioativas (os radiofármacos) para “marcar” certos 

tecidos humanos, tornando-os mais vísiveis nos exames diagnósticos de ressonância 

magnética. As imagens resultantes destes exames fornecem dados anatômicos 

e funcionais dos tecidos sob análise, revelando informações que antes só seriam 

possíveis através de cirurgias [1].

Há também o processo de esterilização com radiação gama de diversos materiais 

que estão presentes no nosso dia-a-dia. Para citar alguns, são esterelizadas 

camisinhas, algodão, seringas, luvas médicas, compressas de gaze, bolsas de sangue 

para transplante, remédios, soro fisiológico, embalagens para diversos produtos, 

cosméticos, chás e ervas medicinais, frutas, farinhas, legumes, entre outros [2]. 

Uma aplicação nuclear também bastante interessante é a gamografia industrial, que é 

muito parecida com uma radioagrafia, só que é feita com raios gama ao invés de raios-

x [1]. As fábricas da Coca-Cola, por exemplo, utilizam a gamografia para checar se as 

latinhas, já fechadas, estão devidamente cheias de refrigerante [3].

Isso sem contar as aplicações nucleares na agricultura [4] e as diversas pesquisas 

que buscam mais e mais aplicações das radiações ionizantes. Uma pesquisa recente 

do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, por exemplo, revelou que o processo de 

envelhecimento da cachaça pode ser acelerado com a irradiação gama [5].  

Pode-se remeter o início do desenvolvimento da área nuclear à descoberta da 

radioatividade no final do século XIX. Entretanto, foi somente a partir da comprovação 

experimental da fissão nuclear no final da década de 1930 que a área cresceu de 

fato, impulsionada pela Segunda Guerra Mundial. Com o Projeto Manhathan, foram 
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construídas as primeiras bombas nucleares, lançadas em terras japonesas pouco antes 

do final da guerra. Nos anos seguintes, os investimentos continuaram: mais bombas 

foram construídas, além dos submarinos nucleares norte-americanos [1]. 

Foi na década de 1950, com o slogan dos “Átomos para a Paz”, que os Estados 

Unidos passaram a apoiar o desenvolvimento de tecnologias nucleares voltadas para 

atividades não-bélicas [1]. Surgiram as primeiras usinas para a geração de eletricidade 

em escala comercial, seguidas, nas décadas seguintes, das demais aplicações das 

tecnologias nucleares.

Conforme será discutido no Capítulo 2, a percepção pública das tecnologias nucleares 

ainda é fortemente marcada pela associação negativa com as bombas atômicas e 

os acidentes nas usinas nucleares. As ações de divulgação científica das instituições 

governamentais que trabalham com o tema e de profissionais e empresas privadas do 

setor ainda são tímidas para alterar esse quadro. 

É nesse contexto que se insere, com urgência, o fruto desse trabalho de conclusão 

de curso: o blogue Nuclear: Conhecer para Debater - um espaço para a divulgação 

científica das tecnologias nucleares, conforme será apresentado em detalhes no 

Capítulo 3. Por fim, as expectativas futuras para a continuidade deste projeto serão 

apresentadas no Capítulo 4.
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Capítulo 2. Percepção pública e divulgação nuclear
 
 
Na seção 2.1, será apresentada uma breve História da percepção pública das 

tecnologias nucleares tendo como palco os Estados Unidos. Isso porque este foi o 

primeiro país a desenvolver tais tecnologias e a opinião pública pioneira que se formou 

lá acabou influenciando a opinião pública dos demais países, inclusive do Brasil. Na 

seção 2.2, a questão da percepção do risco, essencial quando se fala em tecnologias 

nucleares, será discutida. Por fim, na seção 2.3, será apresentado um panorama da 

divulgação científica com a temática nuclear no País.  

 

2.1. A Percepção pública das tecnologias nucleares em 70 anos de História
 
Nada mais controverso que a energia nuclear. As “boas” e “más” aplicações da energia 

dos núcleos atômicos dividem a opinião pública em um cabo de guerra que já dura 

mais de meio século. A tecnologia que nos anos 50 era sinônimo de progresso para 

uma vida melhor, nos anos 80 transformou-se em um “demônio” abominado pela 

maioria da população. O debate sobre energia nuclear tornou-se quase uma guerra 

religiosa e a discussão, filosófica, girava em torno da natureza intrinsecamente boa ou 

má dessa tecnologia.

Na última década, no entanto, com os benefícios da Medicina Nuclear e a ausência de 

acidentes de grande magnitude nas usinas nucleares, esse cabo de guerra ficou mais 

balanceado. As pesquisas periódicas realizadas pelo o Instituto de Energia Nuclear 

(NEI, em inglês) revelam um aumento expressivo da opinião norte-americana a favor 

da geração de eletricidade a partir da energia nuclear: de 43%, em 1983, para 74%, em 

2010 [6].

No momento em que a indústria nuclear ensaiava a sua re-estréia, o desastre natural 

no Japão abalou sua popularidade. O acidente nuclear japonês foi acompanhado em 

tempo real pelas redes e mídias sociais, mantendo o acidente na pauta da televisão, 

mesmo em sua fase de gestão de danos. Segundo a pesquisa realizada com 47 países 

em Abril de 2011 (logo após o acidente) pelo Gallup-Global WIN, a reação negativa 
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ao uso da energia nuclear subiu 11 pontos percentuais na média global, de 32% para 

43%, na comparação das pesquisas antes e depois do acidente de Fukushima. No 

Brasil, em especial, a reação negativa subiu cinco pontos, de 49% para 54%, com uma 

margem de erro de 3 pontos percentuais [7].

Os defensores mais dedicados acreditam que a energia nuclear é segura, necessária 

e capaz de alcançar o sucesso, bastando somente a redução da oposição para isso. 

A grande maioria de físicos e engenheiros pertence a essa categoria, defendendo 

soluções técnicas para grande parte dos problemas da humanidade. Desse mesmo 

lado, estão aqueles com certo conhecimento técnico, mas que se preocupam com a 

habilidade dos homens em evitar acidentes ou garantir a segurança das instalações 

nucleares.

Por outro lado, há os cidadãos que desconfiam dos Governos e alertam a todos dos 

perigos dos acidentes envolvendo a tecnologia nuclear, como o acidente radiológico 

de Goiânia, o de Chernobil e, mais recentemente, o de Fukushima. Tais cidadãos 

costumam ser fortemente influenciados por discursos antinucleares e tendem a se opor 

ao desenvolvimento dessa tecnologia, embora reconheçam a necessidade de geração 

de energia e do avanço da medicina nuclear. Por fim, há os oponentes árduos da 

tecnologia nuclear, como alguns membros do Greenpeace, que discursam ativamente, 

geram polêmicas e participam de manifestações contrárias ao uso e desenvolvimento 

dessa tecnologia.

O fato é que a opinião pública sobre a tecnologia nuclear já mudou muito desde os 

experimentos de Rutherford que revelaram o núcleo dos átomos no início do século 

XX. Como na Democracia a voz do povo é um dos fatores que ponderam as decisões 

governamentais, o futuro da tecnologia nuclear depende, pelo menos em parte, da 

opinião pública. E, como diz o psicólogo James Flynn, pesquisador da Universidade 

de Oregon, nos Estados Unidos, compreender como o estigma nuclear foi criado é 

fundamental para entender como lidar com ele [8].

 
2.1.1. Do paraíso ao inferno
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Nos anos 50, a energia nuclear era anunciada pela Comissão de Energia Atômica 

dos Estados Unidos, e também pela imprensa, como barata, inesgotável e segura. 

O congresso norte-americano apoiava o desenvolvimento de reatores nucleares e o 

público em geral parecia sentir que um grande progresso estava sendo feito. Surgiram 

nessa época os primeiros submarinos nucleares. A Ford chegou até a criar um carro 

conceito em 1958, o Ford Nucleon, movido pela fissão do Urânio em um pequeno 

reator nuclear [8].

Na década de 1960, no entanto, diversos fatores levantaram preocupações no público, 

iniciando o processo de reversão desse parecer favorável. Primeiro foi o movimento 

da juventude contra as regras e as autoridades. Na busca daquela geração por um 

estilo de vida mais simples e mais "natural", preferiu-se o uso da madeira e da energia 

solar ao de energia baseada na alta tecnologia. Outro alvo da oposição foi o complexo 

militar-industrial responsabilizado pela impopular Guerra do Vietnã. A versão 1980 

dessa filosofia defendeu a descentralização do governo e da indústria, favorecendo 

pequenas unidades de energia controladas localmente, com base em recursos 

renováveis [8].

Já o movimento ambiental da década de 60, que revelou o quanto a poluição industrial 

afeta a vida selvagem e os seres humanos, questionava a possível contaminação 

do ar, da água e da terra por descargas acidentais de radioatividade dos reatores 

nucleares. Além disso, revelações recorrentes sobre a extensão do manejo inadequado 

de resíduos químicos perigosos tiveram o efeito colateral de criar opinião adversa 

sobre os resíduos radioativos [9].

Outro fator que resultou na queda da popularidade da tecnologia nuclear foi a 

crescente perda de respeito para com o governo norte-americano. Mudanças na 

política de gestão dos resíduos radioativos, de uma administração para outra, 

resultaram em inação, interpretada, por sua vez, como prova de ignorância ou inépcia. 

A opinião comum era que ninguém sabia o que fazer com os resíduos nucleares [8].

Já a confusão criada pelas diferenças nítidas na opinião dos cientistas sobre o 

desenvolvimento da energia nuclear causou incertezas na opinião pública. Ganhadores 

do prêmio Nobel ficaram divididos em ambos os lados do argumento, confundindo, 

consequentemente, o público em geral [8].
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Além disso, a associação dos reatores com as armas nucleares foi e ainda é muito 

forte. De fato, os dois podem envolver o Plutônio, empregam o processo físico da 

fissão com nêutrons e têm subprodutos radioativos. Entretanto, essa conexão, 

cultivada pelos opositores da energia nuclear, enfatiza as semelhanças ao invés das 

diferenças entre eles [10].

Os acidentes envolvendo reatores nucleares são os que mais abalam a percepção 

pública no longo prazo, pois alimentam o medo fantasmagórico da radiação – o inimigo 

invisível. O físico norte-americano David Bodansky explica que diante de acidentes, 

as pessoas conseguem lidar melhor com efeitos de curto prazo, aqueles que acabam 

ao término do acidente. Entretanto, os acidentes nucleares, mesmo que no curto 

prazo resultem em poucos (ou nenhum) mortos e feridos, apavora as pessoas pela 

possibilidade de efeitos de longo prazo da exposição à radiação [11].

O acidente de Chernobil, o maior acidente nuclear da História, resultou na morte de 

40 pessoas em até 3 meses após o acidente. Quanto aos efeitos de longo prazo, 

diversos estudos conduzidos por comissões internacionais de especialistas apontaram 

um aumento na incidência de câncer de tireóide nas crianças. Em números oficiais, 

13 crianças morreram [12]. Entretanto, milhares de imagens de mutações genéticas 

e cânceres são automaticamente associadas ao acidente na antiga União Soviética, 

mesmo que a relação causal entre a exposição à radiação e o câncer seja difícil, senão 

impossível, de provar [1].

Os pró-nucleares estão convencidos de que se as pessoas fossem devidamente 

informadas, a tecnologia nuclear seria aceitável. Segundo o físico Raymond Murray, 

da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, esta visão é apenas 

parcialmente correta, pois para ele “medos irracionais não podem ser removidos por 

fatos adicionais” [1].

Muitas pessoas têm procurado analisar esse fenômeno do medo nuclear, mas o 

estudo do físico Spencer Weart, ex-diretor do Centro de História da Física do Instituto 

Americano de Física (AIP) nos Estados Unidos, é um dos melhores. Ele argumenta que 

as imagens, tanto as criadas na ficção, como monstros radioativos, planetas explodindo 

como resultado da guerra nuclear e dispositivos estranhos que emitem raios gama, 

quanto as fotografias e outras imagens, conectam-se com forças sociais e psicológicas 
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e influenciam de forma significativa o pensamento das pessoas sobre a tecnologia 

nuclear [10].

Pouco antes do acidente Three Mile Island, por exemplo, o filme "Síndrome da China" 

foi lançado. Ele conta a estória de um acidente hipotético em que o núcleo todo de um 

reator derrete, resultando no derretimento do solo até a China. Embora tal cenário não 

seja válido, os temores públicos foram despertados.

 

2.2. A percepção pública do risco
 
Toda atividade humana é acompanhada por certo risco de perda, dano ou perigo 

para os indivíduos. O simples ato de dirigir um automóvel na estrada, ou de ligar um 

aparelho elétrico em casa, ou mesmo de tomar um banho, deixa o indivíduo sujeito a 

certo perigo.

Todos concordam que as pessoas merecem proteção contra o perigo que está fora de 

seu controle pessoal, mas não está claro até que ponto essa proteção restringe o uso 

das novas tecnologias [11]. Em um limite absurdo, por exemplo, a proibição completa 

de todos os meios de transporte mecânicos asseguraria que ninguém seria morto em 

acidentes envolvendo carros, trens, aviões, barcos ou naves espaciais. Entretanto, 

hoje poucos aceitariam tais restrições. É fácil dizer que uma proteção razoável deve 

ser fornecida, mas a própria palavra "razoável" tem significados diferentes entre as 

pessoas.

O conceito de que o benefício deve superar o risco é atraente, mas é difícil avaliar o 

risco de uma inovação para a qual nenhuma experiência ou dados estatísticos estão 

disponíveis, ou para as quais o número de acidentes é tão baixo que muitos anos 

seriam necessários para se acumular estatísticas adequadas. Nesse caso, nem os 

benefícios são claramente definidos [8].

Tecnicamente, RISCO é definido como o produto entre a frequência de um evento e 

as consequências que esse evento pode causar. Para reatores nucleares, frequência 

significa o número de vezes por ano de operação por reator que se espera que o 

incidente ocorra. As consequências são os danos, tanto imediatos quanto latentes, que 

podem abranger desde vidas humanas até grandes prejuízos econômicos [11].
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Entretanto, o público percebe o risco de uma forma muita mais subjetiva. Entram em 

jogo fatores sociais, ambientais e psicológicos. A percepção do risco vai além do 

indivíduo. É uma construção social e cultural que reflete símbolos, História e ideologias 

[8]. Pesquisadores de percepção pública do risco identificaram algumas regras gerais 

que levam as pessoas a receber o perigo ou com um grito ou um bocejo:

1. As pessoas tendem a perceber riscos naturais como menos 
assustadores. Talvez isso explique porque energia nuclear é tão temida, mas a 

radioatividade natural do gás radônio é ignorada.

2. Além disso, riscos impostos parecem piores. O indivíduo pode decidir 

se quer correr o risco de nadar, mas quando um incinerador de resíduos perigosos é 

instalado ao lado de casa, ele sente-se impotente e em pânico.

3. Há também o fato de que riscos com vantagens óbvias são menos 
assustadores. A Medicina nuclear é vista com melhores olhos, pois as pessoas focam 

nas recompensas que ela pode trazer.

4. Já os riscos associados a tecnologias complexas e catástrofes parecem 
ser maiores e um dos motivos para essa percepção é que a mídia insiste nas 

catástrofes.

Medidas de segurança podem e devem ser tomadas para tornar os riscos socialmente 

aceitáveis. Mas o limite do “o quão seguro é seguro?” não está bem estabelecido. Um 

exemplo clássico é o uso de um pesticida que assegura a proteção do fornecimento 

de alimentos para muitos com o perigo finito para certos indivíduos sensíveis. Para a 

pessoa afetada adversamente, o risco ofusca completamente o benefício. A adição 

de medidas de segurança é inevitavelmente acompanhada por aumento do custo do 

dispositivo ou produto e a capacidade ou disposição para pagar por maior proteção 

varia muito entre as pessoas.

A segurança nuclear, por sua vez, é uma combinação sutil de fatores técnicos e 

psicológicos. Esse tema insere-se no âmbito da estrutura sócio-econômica-política e 

está intimamente relacionada com o conflito fundamental das liberdades individuais 

e de proteção pública através de medidas de controle. É presunçoso exigir que todas 

as ações possíveis devam ser tomadas para proporcionar segurança, assim como é 

negligente afirmar que por causa de utilidade evidente, nenhum esforço para melhorar 
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a segurança é necessária [11].

Para os defensores dessa tecnologia, entre estas visões extremas, há ainda uma 

oportunidade de se chegar a soluções satisfatórias para o desenvolvimento da 

tecnologia nuclear em todas as suas potencialidades benéficas, com a aplicação de 

conhecimento técnico acompanhado da responsabilidade de avaliar e minimizar as 

consequências sociais e ambientais.

 
2.3. A divulgação científica das tecnologias nucleares
 
Vimos nas seções anteriores que a percepção pública das tecnologias nucleares 

há anos vêm sendo dominada pelo medo, seja dos acidentes nucleares, dos efeitos 

destruidores da bomba atômica ou dos cânceres provocados pela radiação [10]. Em 

um contexto em que as tecnologias nucleares estão cada vez mais presentes no 

nosso dia-a-dia e o interesse do público pela temática está alto, torna-se urgente a 

necessidade de divulgação científica de qualidade na área. 

O público interessado em tecnologias nucleares encontra, inicialmente, informações 

sobre o tema nas grandes mídias. Entretanto, a imprensa, em geral, não está 

preparada para escrever sobre os aspectos mais científicos da temática nuclear e é 

comum a publicação de textos confusos e até com informações erradas ou falaciosas.  

Outras fontes de informação possível são os órgãos governamentais, as empresas 

que trabalham com a temática e as ações, muitas vezes voluntárias, de profissionais 

do setor. Dentre as fontes de informação relacionadas aos órgãos governamentais 

e empresas, podemos citar a publicação de livros e outros materiais, o patrocínio à 

exposições, o oferecimento de cursos variados e seus portais corporativos. Alguns 

desses portais, por exemplo, são listados a seguir:

● Comissão Nacional de Energia Nuclear (http://www.cnen.gov.br/);

○ Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (https://www.ipen.br/);

○ Instituto de Radioproteção e Dosimetria (http://www.ird.gov.br/);

○ Instituto de Engenharia Nuclear (http://www.ien.gov.br/);

● Indústrias Nucleares do Brasil (http://www.inb.gov.br/);

● Eletrobrás Eletronuclear (http://www.eletronuclear.gov.br);
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http://www.cnen.gov.br/);
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https://www.ipen.br/sitio/;)
https://www.ipen.br/sitio/;)
https://www.ipen.br/sitio/;)
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http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ird.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.ien.gov.br/);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms/default.aspx);
http://www.eletronuclear.gov.br/Home.aspx);
http://www.eletronuclear.gov.br/Home.aspx);
http://www.eletronuclear.gov.br/Home.aspx);
http://www.eletronuclear.gov.br/Home.aspx);
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http://www.eletronuclear.gov.br/Home.aspx);
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● Associação Brasileira de Energia Nuclear (http://www.aben.com.br/);

● Associação Brasileira de Física Médica (http://www.abfm.org.br/);

● Centro de Energia Nuclear na Agricultura (http://www.cena.usp.br/);

● Centro Tecnológico da marinha em São Paulo (https://www.mar.mil.br/ctmsp/);

● Empresa CBE Embrarad (http://www.cbesa.com.br/).

 

Cabe ressaltar, entretanto, que os portais citados acima têm grande parte de seu 

conteúdo voltado aos profissionais do setor e pouco material de divulgação destinado 

a jornalistas e ao público em geral. Em especial, os sites governamentais que mais se 

preocupam com a divulgação ao público são os da INB, da Eletrobrás Eletronuclear 

e da CNEN. Um aspecto interessante da presença oficial dessas instituições na 

internet está relaciona às  redes socias: uma rápida pesquisa na internet revelou que a 

presença dessas instituições no Facebook, no Twitter e no Linkedin ainda é mínima.  

Quanto às ações dos profissionais do setor na divulgação das tecnologias nucleares, 

podemos citar a publicação de livros, a realização de palestras, a presença em redes 

sociais e o contato com a imprensa. Entretanto, nota-se que a ação dos profissionais 

do setor ainda é bastante tímida nesse sentido e não existe uma cultura de divulgação 

científica como parte de suas atividades. 

Cabe ressaltar que a divulgação científica das tecnologias nucleares feita pelo governo 

e por profissionais do setor é caracterizada por utilizar poucas imagens, linguagem 

mais ténica e materiais visualmente pouco atraentes. Além disso, há um certo 

distanciamento do divulgador com o público. 

Outra fonte importante de informação, agora especificamente contra as usinas 

nucleares, são os sites, o uso da redes sociais, publicações diversas e palestras 

de movimentos ambientalistas, coalizões contra energia nuclear e profissionais que 

defendem outras fontes energéticas. As características comuns às ações desses atores 

são o forte uso de imagens, a linguagem simples e o contato direto com o povo através 

de passeatas, entrevistas, etc. 

Devido à crescente popularização da internet na última década,  tornam-se 

mandatórias ações de divulgação científica das tecnologias nucleares na rede. 

Conforme já citado, grupos contrários à energia nuclear vêm utilizando cada vez mais 
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a internet para divulgar suas ideias, em contraste com as ações virtuais ainda tímidas 

dos grupos favoráreis a esta tecnologia. 

Em particular, os blogues e redes sociais podem ser ambientes muito propícios a ações 

de divulgação científica, uma vez que permitem o uso de diferentes ferramentas (texto, 

imagens, vídeo, áudio, jogos, etc.) e uma maior interação do divulgador com o público. 

Neste trabalho, o ambiente escolhido para a divulgação científica das tecnologias 

nucleares foi o blogue, conforme veremos em detalhes no Capítulo 3.
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Capítulo 3. Nuclear: Conhecer para Debater
 

 

 

O blogue Nuclear: Conhecer para debater foi criado por mim no dia 26 de Março de 

2011, logo no ínicio do curso de especialização em Jornalismo Científico do LABJOR 

e cerca de duas semanas após o acidente nuclear de Fukushima (ocorrido em 11 

de Março de 2011). Ele pode ser acessado através do endereço eletrônico http://

conhecerparadebater.blogspot.com. 

Durante todo o período do curso, o blogue foi constantemente atualizado, com 

uma média de uma postagem nova por semana, abrangendo os mais diversos 

assuntos relacionados às tecnologias nucleares. Nas seções seguintes, o blogue será 

apresentado em detalhes.

 
3.1. Proposta do blogue
 

A proposta do blogue é apresentar as diversas tecnologias nucleares existentes, 

através de textos explicativos, fatos históricos, notícias, opiniões bem fundamentadas, 

dicas de livros, documentários, imagens, materiais didáticos para uso em escolas, 

enfim, o que for necessário para conscientizar a população para os futuros debates 

nucleares. Cabe ressaltar que o termo “tecnologia nuclear” vai além do uso da energia 

do átomo para a geração de eletricidade, conforme já apresentado na introdução deste 

trabalho.

 
3.2. O layout 
 
A plataforma escolhida para a confecção do blogue foi o Blogger, a plataforma do 

próprio Google. Essa plataforma foi escolhida para agilizar a inclusão do blogue nos 

resultados de buscas feitas através do site do Google. 

A figura 3.2.1 ilustra o layout do blogue. Com a imagem de fundo de uma estante de 

livros, a intenção era remeter o leitor ao ambiente de uma biblioteca, onde é possével 
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encontrar um vasto arquivo de informações sobre as tecnologias nucleares. O título 

branco em fundo verde também remete o leitor à uma lousa de escola, lembrando um 

ambiente de aprendizado.

 

Figura 3.2.1. Layout do blogue

 

Há, basicamente, três formas de nevagação pelo conteúdo do blogue. O primeiro 

deles é através do sistema de busca do conteúdo no canto superior direito (“Pesquisar 

neste blog”). Além disso, o usuário pode usar as “Palavras-chaves”, disponíveis no 

lado direito em forma de nuvem e dispostas por frequência, para a navegação. Por 

fim, a última forma possível de acessar o conteúdo é através do “Arquivo do blog”, 

organizado temporalmente e disponível na lateral direita. 

 

3.3. Divulgação do blogue
 
A principal divulgação do blogue é feita através de redes sociais, de links em outros 

blogues e do próprio site de busca do Google. Quando há uma postagem nova, 

inicialmente eu a divulgo nas minhas contas das redes sociais Orkut, Facebook, Twitter 
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e Linkedin e depois, pela própria dinâmica dessas redes sociais, as pessoas vão 

compartilhando e divulgando o blogue. 

Além disso, também há links para o meu blogue em outros blogues que tratam de 

divulgação científica em português, sejam de pessoas que eu já conhecia ou de 

pessoas que eu conheci devido ao blogue. Os blogues que contém links para o 

Nuclear: Conhecer para Debater (em Julho de 2012) são:

 

● Blogs de Ciência (http://divulgarciencia.com/)

● Café com Ciência (http://cafecomciencia.wordpress.com/)

● Ciências e Adjacências (http://cienciaseadjacencias.blogspot.com.br/)

● Evoluciência - Notícias Científicas (http://evoluciencia.blogspot.com.br/)

● Infravermelho (http://raiosinfravermelhos.blogspot.com.br/)

● Mundo da Bioquímica (http://mundodabioquimica.blogspot.com.br/)

● Quimiton (http://quimiton.blogspot.com.br/)

 

Além das formas virtuais de divulgação do blogue apresentadas acima, eu também 

imprimi dois mil marca-livros do blogue para a divulgação no INAC (International 

Nuclear Atlantic Conference), o maior congresso sobre tecnologias nucleares que 

acontece no Brasil a cada dois anos. Os marca-livros que sobraram foram distribuídos 

no LABJOR/UNICAMP e em algumas bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP).  
 
3.4. Estatísticas de acesso
 

O Blogger oferece um serviço gratuito de estatísticas de acesso ao blog que informa 

o número de visualizações da página principal, o número de visualizações de cada 

postagem, as origens de tráfego (sites de origem e pesquisa por palavras-chave 

no Google) e dados do público de acesso (país de origem, navegador e sistema 

operacional). Cada um destes itens pode ser computado no período de um dia, uma 

semana, um mês ou considerando todo o período que o blogue está no ar.
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Figura 3.3.1. Marca-livro do blogue
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A figura 3.4.1 mostra o histórico de visualizações de página principal. A partir dessas 

estatísticas, conclui-se que o blogue já teve mais de 22 mil visualizações da página 

principal, desde sua criação até o dia 09 de Julho de 2012. Além disso, nos últimos 

quatro meses, o blogue atingiu uma média de cerca de 100 visualizações de página 

principal por dia. 

 

Figura 4.3.1. Estatísiticas de visualizações da página principal do blogue.

 

 

Outro dado interessante são as origens de tráfego, reproduzidas na figura 3.4.2. Note 

que o site de buscas do google do Brasil (google.com.br) é a maior fonte de acesso ao 

blogue, seguido pelo site do Google internacional (google.com) e depois pelo Google 

de Portugal (google.com.pt). Os acessos através do Facebook aparecem em quarto 

lugar, seguido por dois blogues nos quais há link para o Nuclear: Conhecer para 

debater: o Infravermelho e o Ciência e Adjacências. 
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Figura 3.4.2. Sites de origem de tráfego para o blogue

 

 

O público que acessa o blogue é majoritariamente do Brasil, conforme mostrado na 

figura 3.4.3. Entretanto, há acesso também de outros países cuja língua materna é o 

português, como Portugal, Moçambique e Angola. Além disso, também há acesso de 

pessoas em países como Estados Unidos, Alemanha e Rússia, entre outros.

Até o dia 09 de Julho de 2012, foram publicadas 74 postagens. As estatísticas de 

acesso por postagens, normalizadas pelo número de dias que cada postagem está “no 

ar”, revelam as dez postagens mais acessadas:

 

1) Chernobil: 25 anos! Fatos e Mitos sobre o acidente nuclear - Parte 4

2) Entenda os símbolos associados à radiação nuclear

3) Vai uma cachaça irradiada aí?

4) Quem é Othon Luiz Pinheiro da Silva?

5) E o tal do “lixo atômico”?

6) Contaminação de Urânio nas águas de Caetité: que papo é esse?

7) Top 9 mitos sobre energia nuclear

8) E se o Irã cruzar a linha?

9) Pesos atômicos não são constantes da natureza!

10) Radio Bikini e os soldados atômicos
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Nos anexos A a E, as cinco postagens mais acessadas são reproduzidas (sem as 

imagens e vídeos) como exemplos do tipo de material que é publicado no blogue.

 

Figura 3.4.3. Público por país

 

 
3.5. Interações com os leitores

 
As interações com os leitores do blogue ainda são bastante tímidas, embora venham 

crescendo cada vez mais. Os comentários nas postagens foram as primeiras formas 

de interação com os leitores. Das 74 postagens já publicadas até o dia 09 de Julho 
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de 2012, apenas 22 tiveram comentários dos leitores. Ao todo, foram 43 comentários, 

incluindo minhas respostas ao leitores.

Uma forma de interação bastante interessante é através das enquetes. A última 

enquete realizada no blogue, por exemplo, teve a participação de 25 pessoas, no 

período de um mês, e tinha como tema o perfil dos leitores do blogue. A pergunta feita 

foi a seguinte: “PERFIL DOS LEITORES DO BLOG: Você é...”. Os leitores podiam 

escolher entre nove opções de respostas. Os resultados da enquete estão agrupados 

na tabela 3.5.1.

 
 

Tabela3.5.1. Resultado da enquete sobre o perfil dos leitores

Opção de resposta Número de Votos

Estudante do Ensino Fundamental (até o nono ano)  1 (4%) 

Estudante do Ensino Médio 6 (24%)

Estudante de Graduação 4 (16%) 

Estudante de Pós-Graduação 3 (12%) 

Profissional do setor nuclear 3 (12%) 

Profissional de exatas fora do setor nuclear 4 (16%)

Professor de Ensino Fundamental e Médio 2 (8%)

Jornalista ou outro profissional de mídia 0 (0%)

Outro profissional 3 (12%)

 

 

Cabe ressaltar que embora o número de participações tenha sido relativamente baixo 

considerando que a média de visualizações por dia no último mês ultrapassou 100, 

essa enquete revelou a diversidade do público que acessa o blogue: desde alunos do 

ensino fundamental até profissionais pós-graduados, sejam de exatas ou de outros 

setores. 
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A última forma de interação com os leitores ocorre através da troca de e-mails. Já 

recebi alguns e-mails de profissionais do setor nuclear dizendo apoiarem a iniciativa. 

Além disso, professores de ensino médio já entraram em contato comigo para dicas de 

Feiras de Ciências com a temática nuclear. Por fim, já recebi, inclusive, sugestões de 

postagens e questões sobre a energia nuclear através de e-mail.

 
No capítulo seguinte, serão apresentadas as perpectivas futuras para a continuação 

deste projeto.
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Capítulo 4. Considerações finais e perspectivas futuras
 
 
 
A experiência de manter o blogue nesses 16 meses foi um exercício muito interessante 

que me permitiu refletir sobre as formas até então existentes de divulgação na área 

nuclear, seja através da mídia de grande circulação, seja através de instituições 

governamentais ou grupos contrários ao uso das tecnologias nucleares. 

Além disso, o blogue Nuclear: Conhecer para Debater serviu-me como um laboratório 

no qual eu pude realizar diversos experimentos de escrita. Trabalhei com traduções de 

textos, entrevistas pingue-pongue, confecção de notícias, resenhas de documentários, 

dicas de livros e produção de matérias mais extensas, entre outros materiais. Foram 

ao todo 74 postagens, das quais cerca de 45 são de minha autoria e as demais são 

traduções e textos de outros autores sobre o tema. 

Ao acompanhar a reação dos leitores às postagens, pude perceber o que funciona 

e o que não funciona para atrair o público. Postagens mais didáticas, que expliquem 

conceitos técnicos e/ou contextos históricos, acabam atraindo muitos estudantes. Já 

postagens sobre diferentes aplicações das radiações atraem mais os professores e 

curiosos em geral. Além disso, postagens sobre temas polêmicos e situações atuais 

atraem um público variado. 

As postagens com imagens e vídeos também chamam bastante a atenção. isso pode 

estar relacionado com o fato de que o uso desses recursos na divulgação científica das 

tecnologias nucleares é bastante escasso na produção daqueles que têm uma postura 

pró-nuclear e/ou mais científica do tema. 

Quanto às perpectivas futuras, o blogue será mantido no ar por tempo indeterminado, 

com atualizações, a princípio, semanais. Em breve, será realizada uma ampla 

manutenção do blogue para atualizar informações antigas, padronizar a indexação 

das postagens com o objetivo de facilitar a busca, checar se todos os links ainda estão 

funcionando e verificar se todas as fontes de textos e imagens foram devidamente 

citadas.

25



Além disso, dando continuidade ao projeto, será criada uma página do blogue 

no Facebook, pois esta foi a rede social que se mostrou mais eficaz para sua 

divulgação, conforme apresentado na seção 3.4. Lá serão colocadas notícias, datas 

comemorativas e os links para as postagens do blogue. Também, pensando nessa 

questão do uso da imagem para a divulgação das tecnologias nucleares, haverá uma 

seção especial em que serão publicadas imagens das tecnologias nucleares com 

textos curtos de no máximo dez linhas sobre o assunto da imagem. A frequência será 

uma ou duas vezes na semana, no máximo.

Além desses produtos virtuais, para o ano que vem, estou buscando patrocínio para 

a confecção de um calendário de mesa do blogue, seguindo essa temática das 

tecnologias nucleares, com fotos, textos curtos de divulgação, dados curiosos e datas 

comemorativas. Se o calendário der certo, a ideia é extender o projeto para uma 

agenda do blogue em 2013.
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Anexo A - Postagem mais acessada
 

Chernobil: 25 anos! Fatos e Mitos sobre o acidente nuclear - Parte 4
 

http://conhecerparadebater.blogspot.com.br/2012/07/chernobil-25-anos-fatos-e-mitos-sobre-o.html

 
 

Chernobil, 1986. O maior acidente nuclear da História. Derretimento do núcleo do 

reator. Explosão. Incêndio. Vazamento de radiação. Nuvem radioativa... Chuva 

radioativa... Água, solo e alimentos contaminados... Pânico! Zona de exclusão: cerca 

de 340 mil pessoas evacuadas, fugindo da mortal radiação...

Chernobil hoje: terra abandonada. Vinte e cinco anos sem a presença do homem. 

Cidades fantasma. Será ela uma terra assassinada pela venenosa radiação? O que 

aconteceu com os animais e plantas deixados à própria sorte dentro da zona de 

exclusão? Estarão todos mortos? Ou terão se transformado em monstros mutados 

geneticamente?

Bem... nem uma coisa, nem outra! É o que nos mostra o documentário Radioactive 

Wolves (2011). Filmado na zona de exclusão de Chernobil, o filme revela que os 

efeitos da radiação no meio ambiente não foram tão catastróficos quanto nossa fértil 

imaginação sugere!

A radiação, embora ainda presente na região, parece não afetar de forma negativa os 

animais e plantas. A vegetação cresce e avança lentamente pela cidade de Pripyat, 

retomando o espaço que um dia fora seu. Animais, como aves, roedores e lobos, usam 

as estruturas deixadas pelos humanos para se protegerem dos inversos rigorosos e se 

reproduzirem.

Os lobos, em particular, são os objetos de estudo dos cientistas do documentário, pois 

eles são o topo da cadeia alimentar do ecossistema local e podem dar pistas de como 

a radiação afetou esse meio ambiente.

Haviam rumores de que a população de lobos havia aumentado dentro da zona de 

exclusão, chegando até a 300 indivíduos. Através de coleiras com localizadores GPS e 

mapeando os rastros deixados pelos lobos, os pesquisadores concluíram que há cerca 
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de 120 espécimes no local, número parecido ao de uma área de controle, fora da zona 

de exclusão. Além disso, eles descobiram que os lobos, bem como outros animais, 

estão se reproduzindo na zona de exclusão! 

Mas, e a radiação? Como ela afeta os animais? Bem, o documentário nos mostra que 

os animais são radioativos. As partículas radioativas liberadas no acidente nuclear 

penetraram o solo e a água e depois foram absorvidas pelas plantas. Os animais, ao 

se alimentarem e beberem dessa água, também acabaram acumulando partículas 

radioativas em seus órgãos e ossos.

Além disso, os pesquisadores concluíram que a quantidade de mutação genética 

observada nos animais da região por causa da radiação é o dobro das observadas 

fora da zona de exclusão. Isso significa que, embora alguns animais sofram com a 

radiação, a população em geral permanece saudável. 

As condições de reprodução das espécies parecem ser até melhores nessa região 

devido à ausência do homem. Lobos, peixes, alguns roedores, águias e falcões estão 

entre os animais que conseguiram estabelecer ninhadas na zona de exclusão.

Cabe ressaltar que a principal ameaça para esses animais antes do acidente nuclear 

era a presença humana. Em particular, o desmatamento da região para a expansão da 

agricultura, com o "slogan" do "melhoramento da terra", forçava-os a migrar para outros 

locais. 

De fato, fora da zona de exclusão, a paisagem ainda parece a mesma, com vastos 

campos de agricultura. Dentro da zona de exclusão, por outro lado, a natureza se 

recuperou. Os canais, outrora de irrigação, hoje permitem o retorno dos castores que, 

através de suas barragens, criam ambientes favoráveis à reprodução dos peixes. O 

cisne, também natural dessa região, voltou a habitá-la.

Além disso, já foram contadas mais de 120 espécies de pássaros na região e cavalos 

selvagens, que hoje só vivem em cativeiro, foram soltos nas florestas de Chernobil.

Ironicamente, o maior desastre nuclear da História transformou-se em um refúgio único 

para espécies outrora ameaçadas pelo homem. Para os humanos, essa terra está 

perdida. Pelo menos aparentemente, só para os humanos! 

O premiado documentário da PBS pode ser inteiramente visto abaixo, com som original 

em inglês e sem legendas (vamos "dessenferrujar" o inglês pessoal!). O canal Globosat 
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HD também está exibindo esse documentário com legendas em português para seus 

assinantes. A próxima exibição será amanhã (05/07) às 11h30.

A equipe de filmagem de Radioactive Wolves passou mais tempo na zona de exclusão 

do que qualquer outra equipe da imprensa jamais conseguiu. Foram 100 dias de 

filmagem no período de um ano e a primeira equipe estrangeira a filmar na parte 

bielorrussa da área, trazendo as primeiras imagens aéreas em 20 anos. O resultado é 

a inédita imagem panorâmica da zona de Chernobyl, uma vista de 360 graus da região 

mais selvagem da Europa. Vale a pena conferir!

Observação: Cabe ressaltar que isso não esgota o assunto de como a radioatividade 

afeta o ecossistema. Só o monitoramento contínuo da área por um longo período 

poderá nos fornecer pistas de como responder essa questão!
 

 

30



Anexo B - Segunda postagem mais acessada
 

Entenda os símbolos associados à radiação nuclear
 

http://conhecerparadebater.blogspot.com.br/2011/07/entenda-os-simbolos-associados-radiacao.html

 

 
Não entre em pânico ao se deparar com os símbolos de aviso de radiação nuclear! 

Veja a seguir a história e o significado deles.

 

O símbolo internacional da radiação
 
O desenho que representa o símbolo internacional da radiação é chamado Trifólio, 

nome também dado ao trevo de três folhas. Segundo o físico americano Paul 

Frame, da Universidade de Michigan, que por anos estudou sua origem, o desenho 

foi rabiscado pela primeira vez em 1946, por um pequeno grupo de pessoas, no 

laboratório de radiação da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos.

Este evento foi relatado em uma carta de 1952, escrita por Nels Garden, chefe do 

Grupo de Saúde do laboratório, na qual ele explica que o círculo central representa a 

fonte radioativa e as três pás representam a atividade que irradia dela. Paul Frame, 

para a revista Superinteressante, sugeriu ainda que as três pás referem-se aos 

diferentes tipos de radiação nuclear: alfa, beta e gama.

Os primeiros sinais impressos em Berkeley tinham um símbolo magenta sobre um 

fundo azul. Mas essa composição de cores não fez muito sucesso e no início de 1948 

o uso do amarelo como fundo foi padronizado no Laboratório Nacional de Oak Ridge, 

nos Estados Unidos. Naquela época, os responsáveis por escolher uma cor mais 

apropriada ao sinal de aviso cortaram diversos símbolos magenta e os grampearam 

em cartões com diferentes cores: ao ar livre, a uma distância de 6 metros, um comitê 

selecionou o magenta em amarelo como a melhor combinação. 

Embora concebido para uso local em Berkeley, o símbolo disseminou-se pelo resto do 

mundo. Diversas variações da proposta inicial foram sugeridas nos anos seguintes. 
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Somente no final dos anos 50 que o sinal de alerta usado   hoje foi regulamentado 

pelo instituto americano de padronização (ANSI). É permitido tanto o uso do magenta 

sobre o amarelo, quanto o preto como um substituto para o magenta. Na verdade, 

preto sobre amarelo é a combinação de cores mais comum fora dos EUA e é, 

provavelmente, a versão mais conhecida do símbolo.

A inspiração para o símbolo trifólio é cercada de especulações. Para Marshall Brucer, 

médico-chefe do Instituto Oak Ridge de Estudos Nucleares, esse símbolo era usado 

em uma doca seca naval perto de Berkeley para avisar sobre as hélices em movimento 

das embarcações. Já para o físico Paul Frame, o símbolo magenta é muito semelhante 

ao sinal de advertência de radiação usado antes de 1947, que consistia em um 

pequeno ponto vermelho com quatro ou cinco linhas saindo da região central. Alguns 

sugerem ainda que o trifólio tenha semelhança com a bandeira de batalha japonesa, 

familiar aos povos da costa oeste norte-americana.

“Qualquer que tenha sido a inspiração, foi uma boa escolha, pois o símbolo é simples, 

fácil de ser desenhado e identificado, não se parece com outros sinais de alerta e é 

perceptível a grandes distâncias”, completa o físico Paul Frame.

Hoje, em qualquer lugar do mundo, toda substância que emitir radiação deve ter essa 

imagem por perto. Existem normas específicas para o uso do símbolo em áreas cuja 

presença humana é controlada, como em prédios de reatores nucleares e em salas de 

exames de raios-X.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) esclarece que “o símbolo deve 

ser respeitado e não temido”. Ele serve para alertar as pessoas sobre a POSSÍVEL 

presença da radiação acima dos níveis naturais.

 

O símbolo complementar da radiação ionizante
 
O novo símbolo de advertência de radiação ionizante foi lançado em 15 de fevereiro 

de 2007, pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) em conjunto com 

a Organização Internacional para a Padronização (ISO), com o objetivo de reduzir 

as mortes desnecessárias e os ferimentos sérios de exposição acidental às fontes 

radioativas de grande porte.
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No Brasil, como exemplo de acidente desse tipo, há o ocorrido em Goiânia, em 1987, 

que gerou um rastro de contaminação por Césio-137 quando um aparelho utilizado em 

radioterapia (irresponsavelmente abandonado nas instalações do Instituto Goiano de 

Radioterapia) foi desmontado por catadores de um ferro velho do local e repassado a 

terceiros.

Com um fundo vermelho, ondas de irradiação, um crânio e dois ossos cruzados e 

uma pessoa correndo (!), o novo símbolo serve como um aviso suplementar ao trifólio, 

que não tem nenhum significado intuitivo e é pouco reconhecido pelo grande público, 

exceto por aqueles treinados em seu significado.

O novo símbolo foi desenhado por especialistas em fatores humanos, artistas gráficos 

e peritos em proteção radiológica após um estudo de cinco anos envolvendo 1.650 

pessoas de diferentes idades em 11 países, entre eles o Brasil, para garantir que sua 

mensagem de “PERIGO – MANTENHA-SE AFASTADO” fosse clara e entendida por 

todos em qualquer lugar do mundo.

O símbolo é indicado para as fontes radiativas mais intensas, capazes de causar a 

morte ou ferimentos sérios. Integram essas categorias os irradiadores de alimento, os 

equipamentos para o tratamento de câncer e as unidades de radiografia industrial. Ao 

contrário do trifólio, esse símbolo é visível somente dentro dos equipamentos, para 

aqueles que tentarem abri-los, pois o símbolo é fixado no dispositivo que abriga a fonte, 

como um aviso para não desmontá-lo ou para não ficar próximo deste por muito tempo.
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Anexo C - terceira postagem mais acessada
 

Vai uma cachaça irradiada aí?
 

http://conhecerparadebater.blogspot.com.br/2012/06/vai-uma-cachaca-irradiada-ai.html

 

 
Cachaça boa é aquela envelhecida em tonel de madeira! Quem aprecia a bebida 

mais tradicional do país sabe que esse período de maturação, imprescindível para 

a obtenção de uma melhor qualidade, pode levar até três anos, já que, nesse tempo 

de amadurecimento, o produto estocado sofre reações químicas, melhorando suas 

características, inclusive sensoriais, e agregando mais valor. 

Para esse amadurecimento, muitas pesquisas já foram realizadas nos laboratórios 

de Irradiação de Alimentos e Radioentomologia do Cena/USP; Departamento de 

Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Esalq/USP; Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – Ipen/SP; Faculdade de Tecnologia de Piracicaba – Fatec e, recentemente, 

no laboratório de Radiobiologia e Ambiente, do Cena/USP. Todas são unânimes em 

afirmar que o processo de irradiação pode ser utilizado como um método alternativo de 

envelhecimento de cachaça, já que essa técnica acelera o processo convencional. 

A fórmula tradicional de envelhecimento da cachaça consiste em sua interação 

com madeiras, realizada pelo armazenamento do líquido por um longo período 

em barris. “Esse processo é uma das etapas mais importantes para a obtenção 

de uma cachaça de alta qualidade. As reações que ocorrem durante esse tempo 

favorecem a formação de compostos que influenciam no aroma, sabor e aparência 

da bebida”, explica Valter Arthur, professor que coordena um estudo que abrevia 

consideravelmente esse longo período. 

Baseados nos experimentos realizados neste e em outros laboratórios, é possível 

afirmar que o uso da irradiação numa dose 0,3 kGy (kilogray: quantidade de energia 

absorvida pelo material), considerada relativamente baixa, pode acelerar o processo 

de envelhecimento de cachaça. “Com essa metodologia, aceleramos o envelhecimento 

e obtivemos uma cachaça similar à convencional, quando comparado aos mesmos 
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parâmetros”, comenta Arthur.
Outra vantagem apresentada é a diminuição dos aldeídos, componente responsável pela 

famigerada dor de cabeça. “Conseguimos uma diminuição expressiva desse composto químico 

que está diretamente relacionado ao desconforto que se sente ao ingerir a bebida numa dose 

além do limite”, disse Juliana Angelo Pires, pós-graduanda do laboratório de Radiobiologia e 

Ambiente. 

Porém, para o aprimoramento do aspecto visual da bebida, a cachaça irradiada também vem 

sofrendo um período de envelhecimento. “Os apreciadores ainda preferem o destilado de cana-

de-açúcar com a cor amarelada. Assim, ainda estamos utilizando a bebida semienvelhecida em 

tonéis de amendoim, pois essa coloração é normalmente obtida com a ajuda da madeira”. 

Pesquisa com métodos alternativos, como adição de caramelo, para a coloração da cachaça já 

está sendo realizada para eliminar a necessidade da estocagem em tonéis de madeira. “Além 

disso, já estamos incorporando extratos vegetais como própolis, urucum e outros para dar essa 

coloração à cachaça e incrementar atributos com propriedades biológicas. Consequentemente, 

isso aumentará ainda mais a viabilidade prática e econômica do processo de irradiação em 

larga escala de cachaça, pois somente o produto final, ou seja, as cachaças já engarrafadas e 

encaixotadas serão irradiadas para o envelhecimento”, finaliza Arthur. 

 

Fonte: Blog do Centro de Energia Nuclear na Agricultura
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Anexo D - Quarta postagem mais acessada
 

Quem é Othon Luiz Pinheiro da Silva?
 

http://conhecerparadebater.blogspot.com.br/2011/10/quem-e-othon-luiz-pinheiro-da-silva.html

 

 

No dia 14 de Setembro desse ano, o Dr. Othon Luiz Pinheiro da Silva recebeu o título 

de Pesquisador Emérito do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 

durante a comemoração dos 55 anos do instituto (veja o evento nesse link). Chamado 

até de "lenda viva" na cerimônia, há quem diga que conhecer a carreira de Othon é 

conhecer a História da energia nuclear no País.

E você leitor, sabe quem é "esse cara"?

 

CURRICULUM VITAE
 
Nascido em 1939 em Sumidouro (RJ), Othon formou-se pela Escola Naval em 1960, 

iniciando sua carreira na Marinha no quadro de Oficiais do Corpo da Armada. Formou-

se em Engenharia Naval pela Escola Politécnica de São Paulo em 1966, atuando como 

engenheiro naval do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) entre 1967 e 1974. 

Em 1978, Othon obteve sua especialização em engenharia nuclear no Massachussetts 

Institute of Technology (MIT).

Foi Diretor de Pesquisas de Reatores do IPEN entre 1982 e 1984 e foi fundador e 

responsável pelo Programa de Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear e da 

Propulsão Nuclear para Submarinos entre 1979 e 1994. Exerceu o cargo de Diretor da 

Coordenadoria de Projetos Especiais da Marinha (COPESP), atual Centro Tecnológico 

da Marinha em São Paulo (CTMSP), de 1986 a 1994.

É o autor do projeto de concepção de ultracentrífugas para enriquecimento de urânio e 

da instalação de propulsão nuclear para submarinos.

Atingiu, na Marinha do Brasil, o mais alto posto para os Engenheiros Navais: o de Vice-

Almirante.
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Desde outubro de 2005, exerce a presidência da Eletronuclear – Eletrobrás 

Termonuclear, empresa sediada no Rio de Janeiro, responsável pela construção e pelo 

gerenciamento das usinas nucleares brasileiras.

Já recebeu diversos prêmios, entre os quais a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito 

Científico por serviços prestados à ciência e à tecnologia, prêmio este oferecido em 

1994 pelo então presidente da República Itamar Franco.

 

OTHON E O PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA
 
"Othon começou o projeto de separação isotópica do Urânio com muita criatividade, 

liderança e engenharia reversa", disse o Dr. Spero Penha Morato, ex-superintendente 

do Ipen, em seu discurso em homenagem ao Dr. Othon, na cerimônia de entrega do 

título de pesquisador emérito.

O projeto, que começou em 1979, produziu os primeiros resultados em laboratório já 

em 1982: a conversão do yellowcake (U3O8) em hexafluoreto de urânio (UF6), etapa 

que antecede o enriquecimento isotópico. O passo seguinte foi a produção de 24 

toneladas de hexafluoreto de Urânio através do financiamento do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Para o enriquecimento isotópico, Othon desenvolvia, paralelamente à conversão e de 

forma secreta, centrífugas de última geração, com mancais magnéticos que minimizam 

o atrito. A única forma de entender rapidamente o funcionamento destes mancais 

naquela época era serrando uma bomba de vácuo com o mesmo tipo de mancais que 

havia no IPEN. E Othon fez isso, irritando, claro, muitas pessoas no projeto. Mas, foi 

com lances ousados como este - acrescentou o Dr. Spero Morato - que Othon pôs o 

seu projeto para frente.

O jornalista Lourival Sant'anna publicou, em 2004, uma reportagem no jornal O 

Estado de São Paulo revelando alguns fatos interessantes que marcaram o projeto. 

Reproduzo, abaixo, boa parte dessa matéria.
 

Em 1974, Othon Luiz Pinheiro da Silva, então um capitão-de-corveta de 35 anos, foi escalado 

para acompanhar a construção de submarinos brasileiros da classe Tonelero num estaleiro da 
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Inglaterra. O jovem oficial estava indo a contragosto. Um mês antes de sua sombria partida, no 

entanto, um almirante sugeriu ao então ministro da Marinha, Geraldo Azevedo Henning, que o 

enviasse para o Massachusetts Institute of Technology, nos EUA, para uma pós-graduação em 

engenharia nuclear.

O ministro Henning, que havia feito uma viagem da Bahia para o Rio em um submarino 

nuclear americano e ficara entusiasmado, acatou a sugestão. Até então, o contato mais 

estreito de Othon com energia nuclear tinha sido uma visita ao reator do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (Ipen), em 1967, quando terminava o curso de engenharia naval na 

Politécnica da USP.

O Brasil já havia comprado em 1972 o reator de Angra 1, da americana Westinghouse, com 

a promessa de fornecimento de combustível – processado nos EUA – por 30 anos. Mas, em 

1974, começou-se a levantar dúvidas sobre as garantias desse fornecimento. No ano seguinte, 

o general Ernesto Geisel firmava o acordo nuclear com a Alemanha, que incluía não só as 

centrais, mas também o ciclo de enriquecimento de urânio.

Até a década de 70, o minério era enriquecido por “difusão gasosa”. Um novo método, mais 

eficiente e econômico, o da ultracentrífuga, vinha sendo desenvolvido, e o primeiro a dominá-

lo em escala comercial foi o consórcio Urenco, formado por Inglaterra, Holanda e Alemanha. O 

Brasil queria essa tecnologia.

Na última hora, no entanto, os alemães informaram que não poderiam incluí-la no pacote, 

porque a Holanda, por pressão americana, tinha vetado sua venda ao Brasil. Em seu lugar, os 

alemães ofereceram aos brasileiros o jet nozzle, um método “muito promissor”, segundo eles, 

de separação do urânio 238 do 235. Enriquecer urânio é aumentar o teor de 235. Na natureza, 

o urânio 235 representa apenas 0,7% do minério e o 238, os outros 99,3%. “Quem tivesse feito 

um curso razoável de física no ensino médio já não compraria esse método”, ironiza Othon. 

O professor Manson Benedict, um papa do MIT em energia nuclear, deu na época uma aula 

sobre o jet nozzle, concluindo: “Os brasileiros acreditaram e compraram isso”.

Em 1979, quando Othon voltou ao Brasil, a Marinha não sabia o que fazer com ele. Depois 

de quatro ou cinco dias de hesitações, levaram o recém-promovido capitão-de-fragata até o 

diretor-geral de Material da Marinha, o almirante Maximiano da Fonseca. “Você, que cursou 

esse negócio, quais as nossas chances de ter uma produção nuclear aqui no Brasil?”, 

perguntou-lhe, de chofre, o almirante. Othon pediu três meses para redigir um relatório. O 

oficial ficou subordinado à Diretoria de Engenharia. Ao se apresentar, ouviu de seu novo 

chefe: “Evidentemente não pode ficar um oficial por conta só dessas coisas nucleares”. Othon 

passou a dividir sua carga horária com o cargo de gerente de um projeto de navio de apoio 
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fluvial. Assim começava o programa de pesquisa nuclear brasileiro: com um oficial em meio 

expediente.

Othon propôs que o Brasil desenvolvesse sua própria tecnologia. Em outubro de 1978, o 

então contra-almirante Mário César Flores, do Estado-Maior da Marinha, convocou Othon para 

dar explicações, depois de ouvir especialistas. A caminho de Brasília, Othon se encontrou 

no aeroporto com o comandante João Maria Didier Barbosa Viana, que também tinha feito 

engenharia nuclear no MIT. “Segui o seu caminho”, contou-lhe Othon. “Então você deve estar 

indo a Brasília pelo mesmo motivo que eu”, especulou Didier. “Tem um louco dizendo que é 

possível desenvolver o ciclo do combustível nuclear no Brasil.”

Othon passou o dia inteiro respondendo às perguntas que um capitão-de-mar-e-guerra pós-

graduado em Monterey (Califórnia) formulava, enquanto Flores fingia ler um jornal. O oficial 

saiu com a sensação de que tinha ido a Brasília à toa. Pouco mais de um mês depois, foi 

chamado de novo. “Vai ser outra chatice”, pensou. “Este oficial foi escalado para uma das 

missões mais importantes que um oficial da Marinha já teve no Brasil”, anunciou solenemente 

o vice-chefe do Estado-Maior da Marinha, Arthur Ricart da Costa, apresentando Othon ao seu 

chefe, o almirante Carlos Auto de Andrade. “Deus o ilumine.”

Othon veio para São Paulo e começou a “costurar alianças” com instituições como o Ipen, o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Centro Técnico Aerospacial (CTA), em São José 

dos Campos, que estava desenvolvendo um método de enriquecimento de urânio com raio 

laser. Depois de consultar especialistas, Othon constatou que a opção do laser não seria viável 

nos próximos 20 anos, e se fixou na ultracentrífuga.

O objetivo último da Marinha era desenvolver reatores e todos os demais equipamentos da 

propulsão para submarinos movidos a energia nuclear. Se um submarino movido a diesel – 

como os que o Brasil usa – partir da Baía de Guanabara, em sua velocidade máxima, antes 

de chegar a Cabo Frio terá de se aproximar da superfície para o snorkel tomar ar, para pôr 

em funcionamento seu motor e assim recarregar as baterias. Navegando próximo à superfície, 

pode ser captado com facilidade por sensores infravermelhos. Para ficar no máximo dez dias 

no fundo, um submarino a diesel tem de se manter praticamente parado. O submarino nuclear 

projetado pela Marinha trocaria de combustível em dez anos. O limite de permanência no fundo 

seria de 45 dias.

Entretanto, a Marinha concluiu que em primeiro lugar era preciso viabilizar o ciclo do 

combustível e adquirir capacidade de enriquecer urânio. “Autonomia é muito importante”, diz 

Othon, que aos 65 anos tem hoje uma empresa de consultoria na área de energia. “Inspirei-

me na solução que eu imaginei que os americanos estavam desenvolvendo na época em que 
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eu era aluno do MIT, mas com a qual nunca tive contato”, conta o almirante. “É óbvio que a 

centrífuga americana é muito mais espetacular que a nossa.” Mas, segundo ele, a brasileira sai 

muito mais barato e os materiais importados necessários para sua fabricação não entram no rol 

dos itens nucleares sensíveis, sujeitos a embargos internacionais.

O programa capacitou indústrias brasileiras a fabricar as válvulas, sensores e medidores 

das centrífugas. Othon recrutou cientistas e técnicos do Brasil todo. “Onde tivesse alguém 

que pudesse ajudar, a gente ia conversar.” O sigilo era resguardado por um termo de 

compromisso. “Foram 14 anos da minha vida, cada dia um desafio”, lembra o hoje almirante 

da reserva, que dirigiu o programa entre 1979 e 94. Inicialmente, o projeto era secreto e ficou 

abrigado num departamento fictício, criado para isso, chamado de Coordenação para Projetos 

Especiais (Copesp), dentro da Comissão Naval de São Paulo.

A primeira dificuldade de Othon foi formar equipe. Quando assumiu, em 1979, o general João 

Baptista Figueiredo baixou portaria proibindo contratações no setor público. Othon recorreu 

ao Estado de São Paulo – e a uma artimanha. Fez um memorando à Secretaria de Ciência 

e Tecnologia, solicitando a contratação de 20 engenheiros e 40 técnicos para trabalhar no 

Ipen, num “projeto de interesse das Forças Armadas”. Se assinasse sozinho, no entanto, 

ficaria fácil para a secretaria pedir a análise do Estado-Maior da Marinha, onde o memorando 

provavelmente pararia. Então Othon pediu a um tenente-coronel da FAB que também 

assinasse. “Assim, não vão saber para que Força perguntar.” Deu certo.

De posse dessa contratação, Othon, na época capitão-de-fragata, atreveu-se a saltar a 

hierarquia e procurar o então ministro da Marinha, Maximiano da Fonseca: “Almirante, estou 

numa situação complicada. O Estado de São Paulo colocou 20 cientistas no projeto, liderado 

pela Marinha, e ela não colocou nenhum”. No fim, conseguiu convencer o ministro a contratar 

o dobro de cientistas e técnicos. “Fiquei com um exército de 60 engenheiros e 120 técnicos”, 

exulta Othon. No seu auge, no início dos anos 90, o programa chegaria a ter 680 engenheiros 

trabalhando internamente e outros 300 do Departamento de Pesquisa de Reatores do Ipen, do 

qual Othon era chefe.

Mas nem tudo era ciência: habilidade e jeitinho também contaram. Othon lembra que uma 

centrífuga antiga, importada na década de 50, utilizada para treinar equipes e dissimular 

o esforço principal do projeto, havia parado porque tinha um eixo flexível que quebrava 

com freqüência e tinha de ser trazido da Alemanha. “Eu tinha um técnico, Zequinha, muito 

habilidoso, que fazia um eixinho novo em três dias. Levei para ele o projeto e fizemos o 

primeiro juntos”, conta Othon. “No Arsenal de Marinha, não precisava importar. Era só ligar 

para o Zequinha.”
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Em 1987, num gesto de distensão, o então presidente José Sarney decidiu trazer seu colega 

argentino, Raúl Alfonsín, para a entrada em operação de um conjunto de 48 centrífugas em 

Aramar. A inauguração estava marcada para 15 de março. Algumas semanas antes, o indiano 

naturalizado brasileiro Kesavan Nair, doutor em física de reatores mas também astrólogo, 

procurou Othon, com uma expressão preocupada: “Quinze de março ‘não bom’”, disse, 

mostrando uma listagem de computador, na qual uma nuvem negra cobria a data.

Othon ligou para o então ministro da Marinha, almirante Henrique Saboia. “Você acredita 

nisso?”, perguntou o ministro. “Não”, respondeu Othon. “Eu também não, mas, por via das 

dúvidas, pergunte quando está bom para inaugurar.” A partir de 28 de março, informou o 

indiano. Saboia foi falar com Sarney. Mais tarde, ligou para Othon: “Não se preocupe. O 

presidente é mais supersticioso que nós dois juntos.” A cerimônia ficou para 8 de abril.

Othon guarda até hoje uma planilha de todos os custos do projeto, ano a ano. No total, foram 

gastos US$ 663 milhões. Aí estão incluídos: o desenvolvimento do ciclo de combustível (projeto 

Ciclone), da propulsão do submarino (projeto Remo), do submarino propriamente dito, e a infra-

estrutura.

“Desafio a me mostrarem no mundo todo um desenvolvimento do ciclo do combustível e da 

propulsão nuclear com esse custo”, diz ele. Quando deixou o programa, havia quase 700 

centrífugas na “colônia”, em Aramar, pelas quais o urânio vai passando e enriquecendo-se 

gradualmente. A centrífuga americana enriquece bem mais do que a brasileira. A diferença 

está no custo, que Othon ilustra assim: digamos que sejam necessárias 20 centrífugas 

brasileiras para produzir o que uma americana produz. Acontece que o custo de 20 brasileiras 

é menor que o de uma americana.

 
Em 1994, o Vice-Almirante Dr. Othon Pinheiro da Silva, com 55 anos, teve de deixar 

o projeto ao completar seu tempo de serviço militar ativo. Os detalhes desse projeto 

ainda são mantidos a sete chaves, sob pena de prisão pelo vazamento de segredos 

científicos.

O fato é que o desenvolvimento da tecnologia de ultracentrifugação de urânio é um 

marco de sucesso na história tecnológica do Brasil e o Dr. Othon teve um papel 

fundamental nisso guiado pelo lema do CTMSP: “Tecnologia Própria é Independência”.

Uma salva de palmas!
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Anexo D - Quinta postagem mais acessada
 

E o tal do “lixo atômico”?
 

http://conhecerparadebater.blogspot.com.br/2011/07/e-o-tal-do-lixo-atomico.html
 
 

É comum a expressão "lixo atômico" ser usada para se referir aos resíduos radioativos 

produzidos pelas usinas nucleares, hospitais e indústrias. Na verdade, resíduo 

radioativo é qualquer material resultante de atividades humanas que emitem radiação 

em quantidades superiores aos limites estabelecidos por normas do governo de cada 

país e para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista.

Esse vídeo produzido pela Eletronuclear, empresa responsável pelas usinas de Angra 

dos Reis, trata a questão dos resíduos radioativos fazendo algumas comparações bem 

interessantes.

Os resíduos radioativos são organizados em três classes, segundo o nível de 

radioatividade que apresentam: de baixa, média e alta atividades. São classificados 

também em função da meia-vida dos elementos radioativos presentes nos mesmos, 

como rejeitos de longa e de baixa duração.

Os resíduos de baixa atividade (“Low Level Waste – LLW”) compreendem, 

principalmente, materiais ligeiramente contaminados como papéis, plásticos, 

vestimentas e ferramentas. Também são classificados dessa forma a maior parte dos 

gases e dos líquidos ativados ou contaminados produzidos durante a operação de uma 

Usina Nuclear. Já os resíduos de média atividade (“Intermediate Level Waste – ILW”) 

compreendem filtros, resinas e outros materiais que sofreram contaminação.

Atualmente, existem tecnologias seguras para o gerenciamento de resíduos de média 

e baixa atividades, desde sua coleta até o armazenamento nos depósitos iniciais. No 

caso do Brasil, os resíduos sólidos de baixa e média atividades são acondicionados 

em embalagens metálicas, testadas e qualificadas pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) e transferidos para os depósitos iniciais, construídos na 

própria Central Nuclear de Angra dos Reis (foto à esquerda). Esses depósitos são 

permanentemente controlados e fiscalizados por técnicos de proteção radiológica e 
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especialistas em segurança da Eletronuclear.

Os resíduos de alta atividade (“High Level Waste – HLW”) têm atividade de vida 

longa e, como geram quantidades consideráveis de calor (calor de decaimento), 

necessitam de resfriamento por no mínimo 10 anos. Durante esse período, esses 

resíduos são mantidos em instalações de armazenamento inicial (piscinas de 

resfriamento de combustível usado como a de Angra 1 na foto à direita) junto 

às centrais nucleares que os produziram, obedecendo normas internacionais de 

segurança. O Brasil é signatário da Convenção Internacional para Gerenciamento 
Seguro de Rejeitos Radioativos e Combustível Usado, sendo periodicamente 

auditado pela Agência Internacional de Energia Atômica com base em relatório que 

bianualmente é encaminhado a essa organização.

Além dos resíduos produzidos pelas usinas nucleares, há aqueles produzidos pela 

área da saúde e a industrial. A CNEN mantém, armazenadas em seus institutos no 

Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Goiânia e em Recife, fontes 

radioativas em desuso, recebidas de clínicas médicas, hospitais, indústrias e centros 

de pesquisa. O transporte, o tratamento e o armazenamento desses materiais também 

são realizados seguindo padrões internacionais de segurança recomendados pela 

Agência Internacional de Energia Atômica.

Como a quantidade de resíduos radioativos produzidos no Brasil é pouca quando 

comparada à de países que têm uma participação maior da energia nuclear em suas 

matrizes energéticas (França, Japão e os Estados Unidos, por exemplo), os resíduos 

que estão estocados nos Depósitos Iniciais da Central Nuclear em Angra e nos da 

CNEN deverão permanecer onde estão até que seja construído um depósito de longo 

prazo ou definitivo, cuja responsabilidade de implantação é da CNEN.

Segundo a própria Eletronuclear, o esgotamento da capacidade de armazenamento 

do Centro de Gerenciamento de Rejeitos da Central Nuclear dar-se-á em 2020, 

quando, segundo planejamento da CNEN e da Eletronuclear, o depósito definitivo de 

resíduos radioativos já estará implantado. Para os elementos combustíveis usados, 

a capacidade das piscinas existentes é até 2021. Entretanto, está em andamento 

a construção de um depósito inicial de combustível irradiado na Central Nuclear 

para armazenar os combustíveis irradiados que hoje estão nas piscinas anexas aos 
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reatores.

O Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB), criado em 

julho de 2008 por decreto do Presidente da República, estabeleceu como meta que o 

Depósito Final de Rejeitos Radioativos de Baixa e Média Atividades (Repositório 

Nacional) entre em operação em 2018 e que o Depósito Intermediário de Longa 
Duração para combustível usado, em 2026.

As bases conceituais para a implantação do Repositório Nacional de Rejeitos 

Radioativos de Média e Baixa Atividades já estão elaboradas e estudos sobre as 

condições geológicas favoráveis à localização desse repositório estão sendo realizados 

pela CNEN. O ínicio das obras está previsto para 2014. Cabe destacar que o destino 

final dos resíduos de baixa e média atividades há muito tempo não constitui um desafio 

tecnológico apreciável, estando tecnicamente resolvido nos diversos países que 

possuem parques de geração nucleoelétrica bem maiores que o brasileiro e utilizam a 

energia nuclear na medicina, na agricultura e na indústria.

É importante esclarecer que os combustíveis usados ainda guardam cerca de 40% de 

sua capacidade de gerar energia. Por essa razão, alguns países, como França, Japão, 

Rússia, Índia e China têm como política a reciclagem dos combustíveis irradiados 

através de reprocessamento e utilização de combustível de óxido misto Urânio-Plutônio 

(MOX) em reatores do tipo LWR - que usam água leve como refrigerante.

O reprocessamento dos elementos combustíveis visa à separação do material físsil 

e fértil, principalmente Plutônio e Urânio, dos produtos de fissão, para eventual uso 

posterior como combustível. O objetivo principal do reprocessamento é reduzir o 

volume de rejeitos. Sua política é, também, uma ação ecológica que visa a preservar 

os recursos naturais (jazidas de urânio).

Essencialmente, 95% do combustível usado nada mais é do que urânio, material físsil 

e, portanto, combustível passível de reciclagem. Dos restantes 5%, cerca de 3% são 

elementos radioativos que decaem rapidamente e, após um ou dois anos, representam 

ameaça insignificante. De fato, apenas 2% do material que sai do reator, após 

transformar massa em energia por cerca de três anos, constituem resíduos radioativo 

de alta atividade e longo prazo de decaimento. Por conseguinte, soluções definitivas 

(repositórios eternos) ainda não existem porque até então não são imediatamente 
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necessárias.

No caso brasileiro, a reciclagem de elementos combustíveis usados ainda não é 

viável nem técnica nem economicamente. Por isso, o Depósito Intermediário de Longa 

Duração para elementos combustíveis usados será projetado, construído e operado de 

forma a garantir tecnicamente o armazenamento seguro, isto é, isolado do público e do 

meio ambiente, do combustível usado pelas usinas nucleares nacionais existentes e a 

serem implantadas, por período não inferior a 500 anos (!). A seleção do local está 

prevista para 2016 e o ínicio da construção para 2021.

Essa concepção, que permite a armazenagem com opção de recuperação posterior do 

combustível, permite esperar responsavelmente a melhor solução técnica e econômica 

para o destino final dos resíduos de alta atividade, ou a decisão de reciclagem do 

combustível usado para a geração de energia elétrica, solução que já é praticada por 

diversos países. Os brasileiros terão assim a tranquilidade de, nos próximos séculos, 

não sofrerem qualquer efeito negativo decorrente desses resíduos, guardando para as 

futuras gerações a possibilidade de utilizar esse material como uma fonte de energia 

adicional.
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