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                                             Ecos de Fukushima 

O 
 incidente na Usina Nuclear de 

Fukushima, abordado em 
nossa matéria de capa, nos 

faz mais alertas aos riscos 

que envolvem esse tipo de processo 

de geração de energia. Porém, mais 

preocupante ainda são os efeitos 
consequentes desse acidente tão 

impactante que continuam a ecoar em 

escala global. 

 Sabemos que o planeta vive 

em certo “equilíbrio” e que por mais 
que existam consideráveis distâncias 

entre os continentes, os efeitos em 

um lugar podem facilmente alcançar 

locais geograficamente opostos. 

Baseados nisso, estudiosos dos mais 

d i ve rs o s  r a m o s  c i e n t í f i c o s 
começaram a acompanhar os efeitos 

visando minimizá-los. 

 Cientistas do Centro de 

Excelência para as Ciências dos 

Sistemas Climáticos – CECSS  

afirmaram que a nuvem radioativa não 

chegaria até a costa dos Estados 

Unidos até este ano. Porém, estamos 

vendo todos os dias sinais que indicam 

o contrário e que nos fazem crer que 

não só o governo japonês esconde 

dados sobre o acidente, como as 

grandes organizações mundiais 

também. Talvez o intuito seja evitar a 

propagação do terror enquanto 

alternativas são estudadas visando o 

controle dos níveis de radioatividade. 

      Difícil é acreditar nos dados 

divulgados quando visualizamos os 

efeitos reais todos os dias. Exemplo 

disso é a mais recente tempestade 

ocorrida no sul da Califórnia que  

registrou níveis catastróficos. Mais  

p r e c i s a m e n t e  5 0 6 %  d e 
radioatividade. Esta chuva foi fruto de 

umidade oceânica oriunda do 

Pacífico. Estes dados foram obtidos 

através dos mais de 3.250 testes 

feitos pela EviroReporter, projeto dos 
Jornalistas Michael Collins e Denise 

Duffield Anne. Através deste projeto 

são feitos milhares de testes no ar, 

na água, nos alimentos, bebidas, 

neve, chuva e solo nos EUA e na 
Austrália.  

    Outro sinal de problemas reais e 

globais é o aparecimento de feridas 

abertas e de perda de pêlo nos ursos 

polares, morsas e focas no Alaska. O 

problema é tão grave que forçou o 
Serviço Geológico dos EUA a fazer um 

comun icado  exp l icando  es ta 

descoberta e sobre um estudo que 

corroborará a efetiva causa destes 

efeitos. A maior suspeita é a de 
ligação com a radiação japonesa.  

Podemos e devemos olhar outros 

sinais tão críticos quanto estes acima 

e nos empenharmos para ajudar na 

resolução. Para tentar mensurar a 

quantidade de efeitos, outros tantos 

acontecimentos devem ser divulgados. 

Tais como: morte em massa de leões 

marinhos na costa da Califórnia, 

drástica redução na população de 

salmão ao longo da costa do Pacífico, 

sangramento em peixes (através das 

brânquias e olhos) na costa 

Canadense. Além disso, detritos 

radioativos de fukushima alcançaram 

a costa oeste dos EUA, altos níveis de 

césio-137 em plactons na costa do 

Havaí , presença elevada de radiação 

nos atuns rabilhos e presença de 

césio-137 em todos as carpas do 

pacífico. 

REPORTAGEM Por Fernanda Ramos 

Diagrama dos caminhos possíveis que a radiação oriunda de Fukushima 

pode seguir no Pacífico 
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  Paremos um pouco para refletir. Se os 

efeitos estão aparecendo a milhares de 
quilômetros, os níveis ao redor do foco 

de emissão continuam alarmantes 

co n tra r iand o  os  com u n icados 

divulgados pelo Governo Japonês de 

que não há perigo para a população 
mundial. A realidade é que há dados 

reais sendo escondidos tanto que o 

Japão conseguiu convencer o Comitê 

Olímpico Internacional de que não há 

nenhum perigo para sediar as 
Olimpíadas de 2020. Mas será que 

conseguirão convencer a população 

mundial por ainda mais tempo com os 

efeitos preocupantes pipocando todos 

os dias nos noticiários mundiais?  

    Por enquanto, os brasileiros podem 
ficar um pouco mais tranquilos. Ainda 

não foi detectado nenhum caso 

resultante da usina japonesa por aqui. 

Além disso, a substância mais 

encontrada em alimentos e bebidas 
contaminadas pela radiação, o iodo-131, 

tem a sua vida útil de apenas oito dias o 

que impossibilita sua chegada ativa em 

solos brasileiros. Devemos ficar 

preocupados sim com contaminações 
por césio-134, estrôncio-90 e césio-137 

(do qual não guardamos boas 

lembranças desde os anos 80) apesar 

do nosso país pouco importar alimentos 

e bebidas japonesas. Mas como diz o 
ditado: “É melhor prevenir do que 

remediar”. Podemos facilmente evitar 

alimentos oriundos da “terra do sol 

nascente”. 

  

Cabe a nós, como sociedade 

globalizada, pesquisar, informar-

mos e indagar-mos através da 

internet para auxiliar no surgimento 

de novos estudos e pesquisas que 

mostrem a realidade ao mundo, pois 

só assim existirá alguma chance de 

que gerações sejam poupadas dos 

terríveis efeitos desse que já está 

sendo considerado como pior 

desastre mundial, pior até que 

Chernobyl.. 

Esquema que demonstra o alcance da radiação (medidaem rads) em 

função do tempo e da área de alcance. 

                                                 Ecos de Fukushima 

“ A realidade é que há 

dados reais sendo 

escondidos tanto que o 

J a p ã o  c o n s e g u i u 

convencer o Comitê 

Olímpico Internacional de 

que não há nenhum 

perigo para sediar as 

Olímpíadas de 2020.” 
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