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Ainda não havia encontrado uma forma de expressar este ponto de vista, mas um 
artigo do publisher George Monbiot no diário britânico The Guardian de ontem apontou 
o caminho. Monbiot afirma que, antes da tragédia em Fukushima, era neutro em 
matéria de energia nuclear. Então, o antiquado plano de segurança de uma das mais 
anacrônicas usinas do Japão foi posto à prova por um terremoto violento. O tsunami 
que se seguiu tornou o cenário ainda pior.  
 
Houve, então, a interrupção do fornecimento de eletricidade — o que expôs os 
reatores ao risco de explosão pela falência do sistema de refrigeração. Com 
rachaduras por todos os lados e o superaquecimento, a radiação da usina vazou. A 
tragédia foi apresentada de maneira tão dramática que o mundo parecia à beira de um 
colapso. Até o momento, e até onde se sabe, ninguém foi exposto a níveis letais de 
radioatividade.  
 
Ou seja, entre as cerca de 10 mil mortes confirmadas, nenhuma foi causada por 
contaminação nuclear. Querer se valer da tragédia para condenar essas usinas seria o 
mesmo que proibir que vivêssemos em casas — pois sempre existe algum risco de 
desabamento que, afinal, mataria muita gente. 
 
Pelo porte da tragédia, a energia nuclear mostrou-se segura—e, sob esse aspecto, 
merece ser defendida. No que diz respeito aos efeitos da radiação, o acidente em 
Fukushima foi menos letal do que o do césio 137, em Goiânia, em1987. Ali milhares 
tiveram contato com a fonte de contaminação. Quatro morreram nos dias seguintes e 
60 adoeceram por exposição ao césio. Cerca de 1 mil pessoas foram contaminadas. 
 
O cenário de Fukushima sugeria números bem maiores. Eles, no entanto, não vieram. 
A diferença faz sentido: enquanto no Brasil houve desmazelo e irresponsabilidade no 
manuseio de material radioativo, no Japão houve um desastre natural que expôs os 
riscos das usinas nucleares. Tratadas com responsabilidade, elas seguirão como fonte 
de energia segura, abundante e menos poluente do que as termelétricas. E com um 
potencial de acidentes, para os que veem risco em todas as atividades relacionadas 
com o progresso, inferior ao das hidrelétricas. Para não falar em Itaipu, já pensou se 
um problema destruísse a maior hidrelétrica do mundo—a de Três Gargantas, na 
China? Quantos não morreriam? 

 


