
China e Alemanha já sinalizam com revisão de seus programas nucleares 
 
A expansão do uso de energia nuclear pelo mundo pode ser alvo de maior escrutínio e 
ceticismo, num momento em que o mundo vê o Japão enfrentar uma crise em seus reatores, 
disseram analistas e autoridades dos países que usam essa matriz energética. 
 
"Isso obviamente é um revés significativo para o chamado 'renascimento nuclear'", disse Peter 
Bradford, ex-membro da Comissão de Regulação nuclear dos EUA. "A imagem de uma usina 
nuclear explodindo diante de seus olhos pela tela da TV é inédita." 
 
Para Robert Alvarez, pesquisador do Institute for Policy Studies, de Washington, e ex-assessor 
do Departamento de Energia dos EUA, "todos esses eventos devem certamente causar algum 
tipo de revés [para o renascimento nuclear mundial]". 
 
O senador independente Joe Lieberman, que chefia a Comissão de Segurança Interna do 
Senado dos EUA, disse que o país deveria desacelerar a construção de novas usinas nucleares 
até que as autoridades pudessem estudar melhor a situação do Japão e sugerir mais medidas 
de segurança. 
 
Na Alemanha, a premiê Angela Merkel ordenou uma verificação de emergência em todos os 17 
reatores do país, enquanto dezenas de milhares de manifestantes protestaram contra o uso da 
energia nuclear pela maior economia da Europa. 
 
O governo pretende estender a permissão de funcionamento de dez dos reatores do país. 
Entretanto Merkel disse que os eventos no Japão marcam "um momento decisivo" no mundo e 
prometeu transformar a segurança nuclear em sua maior prioridade. "Todo o resto deve ser 
submetido a isso." 
 
A China pode considerar os efeitos do acidente nuclear no Japão enquanto completa seus 
planos energéticos para o período de 2011 a 2015, disse Xie Zhenhua, vice-presidente da 
Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento chinesa. "Com certeza aumentaremos o 
rigor na reavaliação da segurança nuclear e do monitoramento das usinas", disse ele, em 
Pequim. 
 
A China está triplicando o seu número de reatores, construindo 27 unidades que serão 
acrescentadas às 13 atualmente em operação, segundo dados da World Nuclear Association. 
 
A Índia, que quer multiplicar por 13 sua capacidade de geração nuclear, vai reconsiderar seus 
planos, segundo a própria estatal de energia nuclear indiana. "Esses eventos no Japão podem 
significar um grande retrocesso em nosso programa", disse Shreyans Kumar Jain, presidente 
da Corporação de Energia Nuclear da Índia, que tem o monopólio de geração atômica no país. 
"Nós e o Departamento de Energia Atômica vamos revisar toda a coisa, inclusive nossos planos 
para novos reatores, depois de recebermos mais informações vindas do Japão." 
 
Há 442 reatores nucleares em todo o mundo e eles são responsáveis por 15% da geração 
global de energia, segundo a World Nuclear Association, baseada em Londres. Há planos para 
a construção de outros 155 reatores no mundo, a maior parte deles na Ásia. Atualmente, há 
65 reatores em construção, disse a associação que reune grandes empresas do setor. 
 
Um terço da geração de energia do Japão vem de seus 54 reatores. Dois outros estão em 
construção e 12 mais estão planejados. 
 
A explosão do reator número 1 da usina Fukushima Daiichi feriu quatro pessoas no sábado. 
 
O reator número 3 também passa por problemas e o governo japonês confirmou ontem de que 
havia a possibilidade de uma explosão de hidrogênio. 
 



 
 

Desastre pode ser o mais caro para seguradoras e elevará o custo de seguros  
Erik Holm, Ulrique Dauer e William Launder 
 
O terremoto que devastou parte do nordeste do Japão causou perdas de até US$ 35 bilhões 
em bens segurados. Isso faria dele o mais caro da história para a indústria de seguros, mesmo 
sem considerar os efeitos do tsunami, segundo uma empresa especializada em risco de 
desastres naturais. 
 
Embora ainda levará meses para que esteja claro o custo efetivo da catástrofe, a AIR 
Worldwide, com sede em Boston, disse ontem que o terremoto atingiu bens segurados 
avaliados entre US$ 15 bilhões e US$ 35 bilhões. Se os pedidos de indenização ficarem no 
ponto médio, o custo do desastre vai superar o de todas as catástrofes naturais, com exceção 
do furação Katrina, nos EUA, em 2005. 
 
As estimativas de perdas divulgadas pela AIR e por suas concorrentes são observadas de perto 
pela indústria de seguros e por Wall Street, para projetar o potencial de perdas para as 
seguradoras de forma individual. Nenhuma das grandes empresas do setor divulgou suas 
próprias estimativas de perdas, mas o tamanho da previsão da AIR deve alimentar conversas 
entre as seguradoras - que já estão ocorrendo neste momento - sobre como o terremoto deve 
levar a um salto abrupto no preço dos seguros e dos resseguros. 
 
Essa elevação seria sentida por empresas e proprietários de imóveis em áreas sujeitas a 
catástrofes naturais espalhadas pelo mundo. 
 
A estimativas d AIR inclui perdas causadas pelo tremor e por incêndios subsequentes que 
afetaram casas, imóveis comerciais e negócios agrícolas segurados. 
 
A projeção também não inclui estimativas de perdas geradas pelo tsunami, disse a empresa. 
No sábado, a AIR havia dito que examinou as regiões mais diretamente afetadas pela onda 



gigante e que concluiu que US$ 24 bilhões em imóveis segurados estavam numa distância de 
três quilômetros da costa. Mas a empresa alertou que não se deve somar essa estimativa de 
perdas com outras, para se evitar dupla contagem. "Muitas das propriedades destruídas pela 
tsunami foram danificadas antes pelo tremor de terra e pelos incêndios, como se pode ver nos 
vídeos em que a onda gigante arrasta prédios inteiros em chamas", diz. 
 
A AIR vai estimar as perdas causadas pelo tsunami quando mais dados estiverem disponíveis, 
incluindo imagens de satélite mostrando a extensão do alagamento. 
 
Houve poucos relatos de estragos estruturais em Tóquio e Chiba, com exceção de uma série 
de incêndios. Apesar disso, a AIR destaca o alto nível de concentração de imóveis segurados 
na região, o que significa que mesmo pequenos pedidos de indenização individuais 
provavelmente representarão um valor significativo em conjunto. 
 
A Munich Re e a Swiss Re, as duas maiores resseguradoras do mundo, reiteraram ontem que 
ainda era muito cedo para fornecer estimativas de perdas potenciais. A resseguradora de 
menor porte Hannover Re, assim como a Allianz, maior seguradora da Europa, disseram o 
mesmo. Igual resposta deram a americana AIG e a Lloyd's, de Londres 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A11. 


