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A luta antinuclear brasileira (1977)



  

As primeiras manifestações 1983



  

Luta antinuclear e democrática (anos 80)



  

Surgimento e crescimento do PT (1989)



  

Anos 90: redemocratização



  

Prefeito do PT defende Angra 2



  

Construção de Angra 2 (anos 90)



  

Luta contra Angra 3( anos 2000)



  

Protestos e postergações...



  

Brasil vai construir Angra 3 

• Depois de anos de 
adiamento governo 
brasileiro resolve construir 
Angra 3

• Audiências públicas 
apontam contrapartidas e 
compensações;

• IBAMA exige resolução da 
questão do lixo

• Pendengas judiciais ainda 
estão sendo tentadas.



  

“Oportunidades”: o discurso nuclear

• Energia limpa: a substituição das térmicas a 
carvão e as inundações das hidros;

• O Brasil tem a sexta reserva de urânio do 
mundo;

• A estabilidade da rede energética para o 
Estado do RJ;

• O domínio tecnológico do ciclo do urânio;

• A geração de empregos;



  

CHERNOBYL...



  

Riscos da radiação:
 extração, tratamento, transporte e operação

• Operação da Usina Nuclear: pequenos e grandes 
vazamentos no meio ambiente;

• Contaminação de trabalhadores e populações 
vizinhas;

• Indefinição sobre a deposição final dos rejeitos

• Descomissionamento das instalações;



  



  

Passivo sócio-ambiental 

• Contaminação ambiental na extração: Caitité

• Destino dos rejeitos já produzidos;

• Arranjo institucional complexo ( militar, social,...);

• Inexistência de controle social;

• Despreparo de segurança em saúde;

• Custos de  40 bilhões de dólares;



  

Acidente do Césio 137 em Goiânia

• 20 anos de Césio- 137: 

• Dois catadores de papel encontraram uma peça 
de metal na capital do estado de Goiás. 

• A cápsula foi rompida a céu aberto;

• A Associação das Vítimas do Césio – 137 estima 
que cerca de 60 pessoas já morreram e mais de 
6 mil ainda sofrem dos efeitos da 
contaminação. 

• Apenas 104 vítimas foram oficialmente 
reconhecidas e recebem pensão do governo. 



  



  

Questões da energia nuclear hoje

• Risco tecnológico(José da Cruz, set 2008):

• “Solo um sistema industrial puede controlar  a outro 
sistema industrial, solo uma estrutura de control similar a 
la estructura  causante de riesgos puede controlarla.”

• Hablamos de centrales nucleares para generar 
electricidad As centrales potencialmente podrian 
producir materiales militares. “Que sean publicas o 
privadas, las centrales nucleares de por si, 
intrinsecamente, tienen que ser instalaciones com reglas 
militares o bajo control militar. Se acabó la democracia” 



  

Perspectivas da energia nuclear:
• Uma visão desapaixonada da indústria nuclear é a de que ela entrou 

em declínio após 1985.  

• Dos 400 reatores em funcionamento no mundo, apenas uns 50 estão 
em países em desenvolvimento e a grande esperança da indústria 
nuclear é que países do hemisfério sul adotem esse tipo de energia 
para compensar a estagnação na Europa e nos EEUU.

 
• O governo americano, nos oito anos do presidente George W. Bush, 

simplificou muito o procedimento de licenciamento para a construção 
de reatores e criou importantes subsídios para encorajar a indústria a 
investir neles.

• Nos Estados Unidos quase todos os reatores nucleares foram 
construídos pelo setor privado.  Nem assim a "renascença" da era 
nuclear decolou, por uma variedade de razões, a principal das quais 
são os altos investimentos necessários, a insegurança regulatória e 
os atrasos que a construção de reatores nucleares sofre 
freqüentemente. (José Goldemberg, out 2008, USP Brasil)



  

Perspectivas da energia nuclear

• "Eu não tenho nada contra a energia nuclear", disse 
Yogi. "Só peço que esqueçam isso caso o urânio 
(material responsável pela energia) das 50 usinas seja 
conseguido por importação". Lembrou ainda que as 
reservas mundiais de urânio se esgotarão em menos de 
20 anos. 

O professor ainda ressaltou que o reprocessamento do 
material é muito caro e demorado, além da energia 
demorar até 14 anos parademonstrar resultados 
convincentes. Nessa caso, ele diz, seria mais prático e 
barato pensar no uso de energia renovável.

 Yogi Goswami, Universidade da Flórida, nov 2008 



  

Posição política a ser tomada pela 
sociedade

- Avaliação de oportunidades x riscos x mitigação;

- Caráter militar da energia nuclear;

- Soberania: importar tecnologias x desenvolver novas formas de geração e 
conservação de energia;

- Pressão do lobby nuclear: empreiteiras e indústria atômica;

- Custos econômicos, sociais e ambientais;
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