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NATUREZA EM FÚRIA. Risco crescente

China cobra transparência do Japão
Ações japonesas para tentar evitar tragédia nuclear ampliam desconfiança da comunidade internacional sobre gravidade de acidente
ITSUO INOUYE/AP

TÓQUIO

Ao mesmo tempo em que mobilizava helicópteros militares e caminhões-pipa para evitar o derretimento do núcleo
dos reatores da usina atômica
de Fukushima, o Japão enfrentava ontem a crescente pressãoda comunidade internacional – sobretudo da China –,
que exigia informações mais
precisas sobre a crise nuclear
aberta com o terremoto e o
tsunami da semana passada.
“Nós esperamos que o Japão
relate detalhes para o mundo
(sobre a situação dos reatores)
de uma maneira precisa”, declarou a porta-voz do Ministério de
Relações Exteriores da China,
Jiang Yu. Autoridades dos EUA
já haviam sugerido na véspera
queTóquio poderia não estar informando com precisão as condições dos reatores e governos
europeus, como o francês, estimaram que o nível de gravidade
doacidente nuclear– estabelecido pelo Japão em 4, numa escala
de 1 a 7 – é, na verdade, de grau 6.
A cobrança internacional
mais intensa coincidiu com a decisão das autoridades japonesas
de recorrer a métodos cada vez
mais desesperados e incomuns
para resfriar os reatores danificados. Momentos antes de o
Exército começar a jorrar água,
policiais a bordo de caminhões
transportando canhões d’água
foram obrigados a recuar por
causa do alto nível de radiação
detectado na área.
Os helicópteros tinham de sobrevoaros reatoresa grande altitude para despejar a água que retiravam do oceano – sem pairar
sobre a instalação – para evitar a
contaminação radioativa.
Os cinco caminhões militares
especialmente adaptados jogaram água contra o reator durante uma hora, mas o resultado da
medida ainda não estava claro.
As iniciativas japonesas se
concentraram no reator 3 da usina nuclear de Fukushima, a
225km da capital, e não no reator 4, caracterizado por Washington como aquele que apresentava uma ameaça muito
mais grave do que indicava o governo do Japão.
A decisão de se concentrar no
reator número 3 parecia sugerir
que as autoridades japonesas
acreditam que ele representa
uma ameaça ainda mais séria,
por ser o único no local carregado com um combustível misturado conhecido como mox (óxido misto), que inclui plutônio
recuperado.
Engenheiros nucleares ocidentais disseram que a liberação do mox na atmosfera produziria uma nuvem radioativa
mais perigosa do que a dispersão das barras de urânio armazenadas no local.
Na quarta feira as autoridades
japonesas também expressaram preocupação diante da rápi-
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da queda da pressão no reator 3,
indicando que os medidores estavam falhando ou que uma ruptura já teria ocorrido.
Após a tentativa do Exército
de resfriar o material físsil usado e armazenado no reator com
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caminhões-pipa, o vice-diretorgeral da Agência de Segurança
Nuclear e Industrial, Hidehiko
Nishiyama, disse que ainda era
cedo para avaliar o sucesso da
empreitada.
Nishiyama disse também que

níveis de radiação equivalentes
cerca de 250 milisieverts por hora tinham sido detectados 30m
acima da usina.
Nos Estados Unidos, o limite
máximo de exposição à radiação
para policiais, bombeiros e ou-

tros funcionários dos serviços
de emergência envolvidos em
operações de salvamento equivale a um total de 250 milisieverts por uma hora inteira. Os
números exibidos pelas Forças
Japonesas de Autodefesa po-

dem servir deindicação do motivo que levou um helicóptero a
dar meiavolta na quartafeira antes de conseguir despejar água
fria numa piscina de armazenamento na instalação. / NYT e
REUTERS

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.
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Segunda chance de aperfeiçoar a segurança
Desde 1977, engenheiros
defendem um sistema de
filtragem em reatores para
remover a radioatividade dos
gases expelidos; a crise no Japão
pode ser nova oportunidade
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U

m aspecto do drama que estamos acompanhando na usina
nuclear de Fukushima, no Japão, desde o terremoto seguido de tsunami do dia 11, é o esforço da
Tokyo Electric Power (Tepco) para evitar um acúmulo de pressão no sistema
de contenção de seus reatores de água
fervente nas usinas 1 e 2. Estes reatores
perderamsuaconexãocomaredeelétricaporcausadoterremotoeseusgeradoresreservas,movidosadiesel,nãoentraram em funcionamento.
Comoresultado,nãohouveeletricidade para bombear água e remover a energiatérmicageradapelaradiaçãoresidual
docombustível.Comisso,apressãodentro dos reatores começou a aumentar e
as válvulas de escape foram abertas para
aliviar esta pressão. Em seus porões o
sistema de contenção do reator contava
compiscinasd’águadestinadasàsupressãodeaumentosacentuadosnapressão,
além de bombas movidas a vapor que

poderiam fazer a água circular das piscinas para os reatores. Mas, após algum
tempo, as piscinas começaram a ferver,
impossibilitando seu uso.
Em três dos reatores (as unidades 1, 2
e 3 que estavam em funcionamento – e
portanto quentes), o nível da água apresentou queda, expondo o combustível,
que se superaqueceu e liberou parte de
sua radiação no sistema de contenção.
A pressão do vapor também se acumulou no sistema de contenção, ao ponto
de este quase explodir. Com isso, a Tepco recebeu permissão do governo para
liberar parte do gás do sistema de contenção.Porcausadoselementosradioativos no gás, a população das imediações foi retirada e levada a uma distância mínima de 20km da usina.
Felizmente, a liberação de material
radioativofoimuito menor doque a que
ocorreu em Chernobyl. Boa parte da radiação ainda está presa ao combustível,
e a maioria da radioatividade liberada

deve ter se dissolvido na água. E o mais
importante: o vento levou os vapores
tóxicos na direção do mar.
Em 1979, durante o acidente no reator de Three Mile Island, o combustível
foi também parcialmente exposto e o
revestimento do combustível também
apresentou defeito, liberando uma consideráveldosederadiação dentrodosistema de contenção, e houve uma explosãodehidrogênio.Masosistemadecontenção não apresentou pressão muito
acima do normal e por isso a atmosfera
não recebeu uma dose significativa de
radiação. A principal diferença entre este acidente e o atual está no fato de os
sistemas de resfriamento de Three Mile
Island terem contado com energia elétrica para funcionar, condensando o vapor que estava dentro.
O problema do aumento acentuado
na pressão do sistema de contenção e a
necessidade potencial de exaustão são
uma antiga questão na comunidade que

cuida da segurança no funcionamento de reatores nucleares. Em 1977,
um grupo de engenheiros nucleares
da Universidade da Califórnia sugeriu que umsistema de filtragemfosse
instalado em reatores para remover
a radioatividade dos gases expelidos.
Alguns países adotaram a ideia.
A Comissão Reguladora Nuclear
(NRC) dos EUA rejeitou a ideia. O
argumento implícito foi a opinião da
indústria segundo a qual já haveria
proteção suficiente, caracterizando
tal despesa como um desperdício.
Após Three Mile Island, em 1979,
não conseguimos reformar a NRC
nem obrigar o uso de projetos aperfeiçoados de contenção. A tragédia
no Japão pode estar nos dando nova
oportunidade.
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