


CONTRA 
A ENXAQUECA 
t frequente ouvir dizer-se que os detritos radioactivos das 
centrais nucleares equivalem a 1 aspirina por ano e por pes
soa cuja electricidade Ihe e fornecida pelas respectivas 
centrais. 0 erro mais flagrante desta analogia e a Toxicida
~ e nao 0 volume que e importante no caso destes detritos. 

Se uma aspirina poderia ser uma optima cOmpara9aO, deveria 
ser de cianeto - e mesmo assim nao se daria conta da actual 
toxicidade dos produtos residua is. 

Alem disso, uma aspirina por pessoa esta muito longe de dar 
uma imagem correcta, mesmo no que respeita ao volume. Se os 
detritos altamente radioactivos duma central de tratamento 
deveriam ser solidificados na sua forma, a mais concentrada 
possIvel, 0 volume resultante duma central L\m de 1000 :1\<1 
por ana seria de 2,5 a 3 metros cubicos. Se uma tal central 
trabalhando a umataxa optimista de 75% da sua capacidade 
total pode forneeer electricidade para 750.000 americanos 
(consumo de 1975): casa, comercio e industria, 0 volume de 
detritos com alto n!vel de radioactividade por pessoa seria 
de 3,3 a 4 centImetros cubicos. 0 volume duma aspirina e 
mais ou menos de 0,4 centImetros cubicos, entao os detritos 
seriam do tarnanho aproximado ,de 10 aspirinas. 

, . 
rsto e somente 0 eimo do ICEBERG. A maior parte d09 detritos 
de alto-nivel nao estao ainda solidificados e as leis em vi
'gor geralmente autorizam praZ09 que ultrapassam os 10 anos 
apos a sua cria9ao. 0 volume etas formas l!quidas antes da 
solidifica9ao e 10 vezes superior ao solido (temos portanto 
100 aspirinas por pessoa). Mais, existem os restos altamen
te toxicos e radioactivos do combustIveis utilizados (2 me
tros cUbicos por reactor e por ano, ou 5 aspirinas suplemen
tares por pessoa). ' 

E ainda ha mais. 0 programa de retratamento dos detritos 
produz i do anualmente para cada reactor de 1000 MW, e a volta 
de 25 ~etros cUbieos de detritos l!quidos radioactivos (con
t~minados entre 10.000 e 1.000.000 de vezes a concentra9ao 
:naxima autorizada "C'1AIf) e 1.200 metros cUbicos de l!quido 
de radioactividade (10 a 10.000 vezes a CMA). Estes detritos 
c onrespondem a urn total de 60 a 3000 outras aspirinas por 
pessoa, respectivamente. Os detritos fracamente radioactivos 
do retratamento e d o reactor conresoond em de 80 a 160 me
tros cubicos por ano (200 a 400 asplrinas a , ais por pessoa) 
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Estes cetritos contem radio-isotopos que emitam raios alfa 
de mui to longa "meia-vida". 

Todas essas adendas conrespondem a Qm volume de 3.300 a 
3.600 aspirinas por ana e por pessoa servida em energia. Se 
tomarmos em conta 0 aumento da reciclagem do Pleutonio, se
rao pois 340 metros cubicos suplementares de detritos conta
minados pelo Pleutonio por reactor e por ana que sao elabo
rados aquando do fabrico do combustIvel = mais 850 aspirinas 

A desmontagem da central e os outros ciclos no fim da sua 
vida, aQ~entarao ainda os detritos, pe10 menos 500 metros 
cubicos por ana ou 1.200 aspirinas. 0 total aproximativo de " ., 2.000 cent~metros cubicos por ana e por pessoa. Estes calcu-
los estao baseados sabre 0 consumo medio em electricidade do 
americano em 1975. Estamos em 1983 e nao creio que 0 consu
mO va diminuir. 

-I[as, .lembrem-se bern, que e a toxicidade deste produto que e 
verdadeiramente importante. 

Este exemplo refere-se as n~rmas hQmanas de tolerancia -
quando se trata de largar em pleno oceano longe de zonas 
habitadas, milhares de toneladas de detritos cujo condicio
namento esta muito longe de tomar ern conta a nos sa ignoran
cia. 

Gerald Le Grand 
Ecologista 
NPEPVS/DA 
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PRIOLO 
• • 

PRIOLO - BOLETI~ DO N.P.E.P.V.S./n.Apores 
n Q.l/83 - ?RI~VERA DE 1983 
Direc9ao: DUARTE SOARES FURTADO/Proprledade:N?E?VS/DA 
Sede: RUA '?ADRE ?IRES, :n-13. 9680 VILA PRA~CA DO CA~1PO 
Composi,:: ao: ~:;PEPVS/DA: Iinpressao: SERVICOS GRAFICOS DA 
UNIVERSIDADE DOS A~ORES e DUPLIPtL!GO /Tlragem: 100 ex. 

com 0 apoioda UA~ores 
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