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No inicio da madrugada do dia 26 de abril, os técnicos encarregados pela usina nuclear 

decidiram testar um sistema de segurança que permitira o funcionamento do reator com 

baixa energia.

Sem tomar os devidos cuidados, o reator acabou explodindo e liberando uma imensa nuvem,

400 vezes mais radioativa do que a bomba atômica de Hiroshima - contaminando a 

população, animais, meio ambiente,......  



  

A explosão provocou uma nuvem radioativa de grande intensidade que se espalhou e
contaminou a União Soviética, Escandinávia, Reino Unido e grande parte da Europa. 
Durante quase um mês, Moscou manteve um completo silêncio sobre detalhes.

Grandes áreas da Ucrânia, Bielorrússia (Belarus) e Rússia foram muito contaminadas, 
resultando na evacuação e reassentamento de aproximadamente 200.000 pessoas. 
Cerca de 60% de radioatividade caiu em território bielorrusso.  

.



  

O governo soviético procurou esconder o ocorrido da comunidade mundial, até que a 
radiação em alto nível foi detectada em outros países. 
Segue um trecho do pronunciamento do líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, na 
época do acidente, quando o governo admitiu a ocorrência:

"Boa tarde, meus camaradas. Todos vocês sabem que houve um inacreditável erro – 
o acidente na usina nuclear de Chernobyl. Ele afetou duramente o povo soviético, e 
chocou a comunidade internacional. Pela primeira vez, nós confrontamos a força real 
da energia nuclear, fora de controle." 



  

Em seguida enviou quase 600.000 pessoas, entre bombeiros, civis e soldados, que foram
Apelidados de “liquidadores”, à zona afetada para a construção de um sarcófago para
fechar o reator danificado durante pelo menos 20 a 30 anos. 



  

Um estudo elaborado por cientistas britânicos calcula o número de mortes entre 
30.000 e 60.000.



  

As consequências de contaminação nuclear sobre a saúde mental e física da população
afetada foram muito graves.
5.000 pessoas continuam morando nas zonas radiadas. 

Sobreviventes afirmam: “No inicio tínhamos medo de nós mesmos. 
Diziam que estávamos sujos. E nos sentíamos assim.”

Criança apos o acidente



  

Alem disso, décadas depois da catástrofe, as regiões afetadas permanecem social e 
economicamente devastadas. 

Um total de 350.000 pessoas foram evacuadas.

784.320 hectares de terras agrícolas passaram a ser áreas proibidas para o cultivo.
Outros 700.000 hectares tiveram vetada a produção de madeira. 



  

A MEIA VIDA DE ELEMENTOS RADIOATIVOS

A meia vida de um elemento radioativo é o intervalo de tempo em que uma amostra 
deste elemento se reduz à metade.

O tempo de meia vida varia desde frações de segundo até bilhões de anos.

Vejamos alguns exemplos:

 
Telúrio 128:        7 quatrilhões de anos

 tório–232
Urânio 238:         4,5 bilhões de anos

Urânio 235:       710 milhões de anos

Plutônio 239:              24.110 anos

Césio 137:                    30,2 anos



  

O custo da catástrofe chegou a centenas de milhares de dólares, segundo a ONU.

A esta situação é preciso acrescentar que o sarcófago, cheio de fissuras, ameaça ceder.

                                                         As autoridades precisam construir um “arco” hemético, 

                                                         que custará mais de 1.000.000 de dólares, 

                                                         segundo o Banco Europeu para Reconstrução e o  
 
                                                         Desenvolvimento.

Fontes: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias 



  

“As consequências de Chernobyl, cujo desastre completará 26 anos 

(em 2012), persistirão por milhares de anos” 

(Tobias Münchmeyer, especialista em energia nuclear do Greenpeace) 



  

26 anos depois...........................26 anos depois............................

Fotos “contam” o drama.......Fotos “contam” o drama.......

Pessoas que conseguiram sobreviver, Pessoas que conseguiram sobreviver, 

sofrem consequências horríveis, de todo sofrem consequências horríveis, de todo 

tipo. tipo. 
  
A natureza destruída, cidades fantasmas,A natureza destruída, cidades fantasmas,

até quando???? até quando???? 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas.
Pensem nas meninas 
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas
Mas, oh, não se esqueçam
Da Rosa, da Rosa
Da Rosa de Hiroshima.

A rosa hereditária 
A rosa radioativa
Estúpida e invalida
A rosa com cirrose
A anti-rosa atômica
Sem cor, sem perfume
Sem rosa, sem nada.
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