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MATÉRIA DE CAPA 

A 
 relação entre o Brasil e a 
produção de energia nuclear 
foi tema da mesa mais 
polêmica do dia, que teve o 

nome “O que aprendemos com 
Fukushima? – Análise dos possíveis 
impactos gerais do acidente japonês 
nas operações da usina de Angra dos 
Reis/RJ”. 
 Estavam presentes o Chefe 
do Serviço de Segurança Radiológica 
do Conselho Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) Nilo Garcia, o Doutor 
em energia nuclear Daniel Palma e a 
doutora em antropologia Cecília Mello, 
que faz parte da Articulação 
Antinuclear Brasileira e da Rede 
Brasileira de Justiça Ambiental 
(RBJA). Os grandes pontos de tensão 
foram sobre a segurança das usinas, 
a necessidade do Brasil investir 
nesse tipo de energia e as 
consequências disso para a 
população e o meio ambiente. 
  O primeiro a falar foi 
Palma, que explicou que a energia 
nuclear é importante também para o 
desenvolvimento de técnicas para o 

avanço da medicina. Palma ainda 
ressaltou que a quantidade de 
energia que um país produz está 
diretamente ligada à qualidade de 
vida e aos índices de 
desenvolvimento econômicos desse 
mesmo país. Daí a necessidade de 
se investir nas usinas de Angra dos 
Reis (RJ), por exemplo.  
 Segundo a visão do 
especialista, o acidente de 
Fukushima ocorreu porque o 
tremor de terra seguido do 
maremoto foi maior do que a 
capacidade de resistência da usina. 
Mas para Palma, acidentes como 
esse são raros e existem em 
outras formas de obtenção de 
energia: “Nenhum tipo de energia é 
santo. Nem o petróleo, nem as 
minas de carvão”. 
 Nilo Garcia, do CNEN, 
falou um pouco sobre o seu 
trabalho e complementou a fala de 
Palma, alertando para a 
necessidade de se investir em 
energia nuclear e dizendo que o 
processo é seguro. Ele explicou  
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também que em caso de acidente 
em Angra, existe um plano de 
evacuação. 
 Como contraponto a fala 
dos dois, Cecília tinha como 
bandeira o fechamento das usinas 
brasileiras e o abandono do projeto 
nuclear. Ela disse ainda que 
diversos relatórios apontam para 
os múltiplos riscos da produção 
desse tipo de energia: “O Brasil já 
produz muita energia. Essa energia 
vai para quem? Não há necessidade 
de continuar com essas usinas”. 
  

“ Segundo a visão do 
especialista, o acidente de 

Fukushima ocorreu porque o 
tremor de terra seguido do 

maremoto foi maior do que a 
capacidade de resistência da 

usina” 


