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DILEMA JAPONÊS

Tóquio. Uma megalópole
em busca de energia
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A
tragédia de Fukushima ti-
rou cem mil pessoas de
suas casas e deixou uma
zona de exclusão em tor-
no dos reatores onde não
existe futuro à vista. Ainda

não há consenso sobre a dimensão
dos efeitos da radiação que escapou
da usina, nocauteada por uma tsuna-
mi minutos depois do terremoto de
11 de março de 2011. Mas uma das
heranças de Fukushima é clara: a
crença na segurança da energia nu-
clear — raramente contestada pelos
japoneses ao longo das últimas déca-
das — foi tragada pela onda. O Japão
enfrenta hoje um desafio acompa-
nhado com atenção pelo mundo. É
possível encontrar alternativas à
energia nuclear sem apelar para os

combustíveis fósseis que afetam o
meio ambiente? O debate dividiu
uma nação que, após sofrer a destrui-
ção do poder atômico como arma
militar, transformou o uso pacífico da
energia nuclear num dos pilares do
seu desenvolvimento econômico.

A complexa encruzilhada japone-
sa tem um impacto profundo sobre a
terceiramaior economia do planeta e
marca o início de uma nova era. An-
tes da tsunami, o Japão estava decidi-
do a aumentar a quantidade de usi-
nas nucleares, responsáveis por 30%
da energia gerada no país. O plano
era chegar a 50%, construindo pelo
menos 14 novos reatores nas próxi-
mas décadas. Depois de Fukushima,
o governo se viu diante da necessida-
de de olhar para o lado oposto. Um a
um, os 54 reatores do país foram sen-
do desligados. O Japão chegou a ficar
sem fonte nuclear, até o religamento
de uma das usinas há ummês.

Os próximosmeses
serão cruciais para o
Japão. País precisa decidir
qual caminho adotará
na sua política energética.
A dúvida é saber se
vai conseguir evitar
a energia fóssil

PHOTONONSTOP

CLAUDIA SARMENTO

Correspondente, emTóquio
ciencia@oglobo.com.br
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A interrupção é temporária, mas vol-
tar ao patamar pré-Fukushima,
quando havia uma confiança cega
nos reatores, parece umamissão pra-
ticamente impossível. Como definiu
recentemente a revista “The Econo-
mist”, “omomento é histórico e carac-
teriza a morte de uma paixão”. Os
próximosmeses, portanto, serão cru-
ciais para a definição da política
energética japonesa.

O governo teme o colapso no for-
necimento de eletricidade durante
este verão do Hemisfério Norte. En-
quanto as indústrias, por sua vez,
alertam para as consequências do
aumento exponencial das contas de
luz, o que pode aprofundar ainda
mais a crise de uma economia que
enfrenta vizinhos asiáticos cada vez
mais competitivos. E há ainda uma
grande parte da população que mu-
dou de lado. Os japoneses, que sem-
pre permaneceram calados e indife-
rentes diante da expansão das usinas
nucleares, saíram às ruas para levan-
tar a voz contra o perigo da contami-
nação num solo instável.

Mais de setemilhões de pessoas já
assinaram um manifesto contra a
volta das usinas, nummovimento en-
cabeçado, entre outras personalida-
des, pelo escritor Kenzaburo Oe, ga-
nhador do Nobel de Literatura.

— Estou convencido de que a úni-
camaneira de preservar a vida huma-
na é longe do poder nuclear—afirma
Oe, que sempre participou de mani-
festações contra as armas nucleares
e, desde Fukushima, voltou seu foco
para a falta de segurança das usinas.

O lobby nuclear ganhou o primei-
ro capítulo da batalha com a recente
decisão do primeiro-ministro Yoshi-
hiko Noda de reativar os reatores de
Ohi, no Oeste do Japão. A discussão,
porém, está bem longe de ser encer-
rada. O país é pobre em recursos na-
turais e as energias solar, eólica e geo-
térmica não são opção viável lá. Jun-
tas, essas fontes alternativas respon-
dem por apenas 1,6% do abasteci-
mento do país, o que significa umdos
menores percentuais entre as nações
industrializadas do mundo.

O fechamento das usinas nuclea-
res levou, consequentemente, ao au-
mento da importação de combustí-
veis fósseis, que, além de pressiona-

rem a economia japonesa, são alta-
mente poluentes. A importação aca-
bou gerando um custo extra de US$
100 milhões por dia.

O meio ambiente está pagando o
preço. Antes da tragédia do 11 de
março, o Japão havia se comprometi-
do a reduzir suas emissões de carbo-
no, mas as metas antipoluição estão
comprometidas. Estudo do Ministé-
rio do Meio Ambiente prevê um au-
mento de 15%na emissão de gases do
efeito estufa este ano em relação a
1990, quando foram estabelecidas as
bases da redução no Protocolo de Ki-
oto. O acordo aprovado na conferên-
cia da ONU sobre o clima de Cope-
nhague, em 2009, previa cortes de
25% nos gases poluentes até 2020.

— O Japão pode estar cometendo
suicídio em massa se não religar to-
das as usinas nucleares. Não pode-
mos voltar para uma vida que depen-
de da luz de velas—disse o deputado
governista Yoshito Sengoku à im-
prensa japonesa, em defesa da ener-
gia nuclear como a única solução a
curto prazo para a natureza e a eco-
nomia japonesas.

Limites à vista
Yoshihiko Noda já se comprometeu a
reduzir a dependência da energia nu-
clear no futuro, limitando o tempo de
vida dos reatores a 40 anos. Até 2030,
o plano é diminuir o percentual de
energia nuclear para 15%, mas como
garantir essa meta na prática ainda é
uma incógnita. Apesar de dominar as
tecnologias verdes, o Japão enfrenta
uma série de obstáculos à exploração
de recursos sustentáveis.
— O mercado de energia solar tem

potencial para se expandir no Japão,
mas há limites. É simples: o Japão é
um país montanhoso e a maior parte
das áreas planas é ocupada por resi-
dências. É difícil encontrar locais ide-
ais para instalar painéis solares em
grande escala — explica Keisuke Mu-
rakami, diretor da Divisão de Energia
Renovável, um organismo do gover-
no japonês.
A virada em direção às energias

limpas é lenta, mas alguns passos já
foram dados. Em julho, entra em vi-
gor o chamado mecanismo feed-in: o
governo subsidia aproduçãode ener-
gias renováveis e as distribuidoras

passam a comprar eletricidade que
vem do sol, do vento, da biomassa e
de fontes geotérmicas a um preço fi-
xo (e alto) garantido por contrato du-
rante 20 anos.
O custo pode ser repassado aos

consumidores. O projeto já funcio-
nou empaíses comoaAlemanha, vis-
ta como um exemplo a ser seguido. O
acidente de Fukushima levou o go-
verno alemão a acelerar seu plano de
desativar todos os seus reatores até
2020, dirigindo seus esforços para o
desenvolvimento da energia verde.
— Não se pode mais depender de

combustíveis fósseis quando o barril
do petróleo está custando mais de
US$ 124. É crucial para o Japão adotar
um sistema de fornecimento mais
eficiente e sustentável. Há resistênci-
as, muitos setores querem manter as
coisas como estão, mas acredito que
um novo modelo acabará prevale-
cendo. É uma questão de tempo —
diz o suíço Tomas Kaberger, que co-
manda a recém-criada Fundação pa-
ra a Energia Renovável do Japão. —
Concordo que os japoneses enfren-
tam desafios geológicos mais com-
plexos do que a Europa, mas não
acho que sejam intransponíveis. É
uma questão de buscar saídas de en-
genharia — garante.
Kaberger, ex-diretor geral da Agên-

cia de Energia Suíça, foi convidado
para chefiar a nova fundação japone-
sa de fiscalização pelo empresário
Masayoshi Son. O terceiro homem
mais rico do Japão é o dono da em-
presa de telefonia celular Softbank e
se transformou num dos grandes de-
fensores da energia renovável. Ele
fundou uma nova companhia — SB
Energy Corp.— para instalar dezme-
gapainéis solares espalhados pelo
país. O bilionário reconhece que a
geração é ainda baixa para um país
conhecido por seus trens-bala e suas
ruas permanentemente iluminadas
por néons.
Ele acredita, no entanto, que o im-

portante é buscar uma política ener-
gética mais diversificada nos próxi-
mos anos. A saída, defende, é incenti-
var a demanda, o que acabará provo-
cando um barateamento dos custos
da produção de fontes limpas e alter-
nativas. A fundação de Son fechou
acordo com 36 das 47 prefeituras do
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Japão para desenvolver projetos de
energia sustentável, incluindo áreas
devastadas pelo terremoto do ano
passado. Gigantes comoMitsui eMit-
subishi também já anunciaram pla-
nos de investir no setor. Além disso, o
governo diz ter projetos para incenti-
var as tecnologias que exploram o
oceano como fonte energética (ondas
e marés), mas as zonas mais indica-
das para esse tipo de experiência só
serão escolhidas até o fim de 2014.

Desespero
Apesar de ter em seu território 80%
dos vulcões ativos no mundo e 28 mil
fontes de águas termais, o Japão in-
vestiu pouco historicamente na ener-
gia geotérmica, aquela obtida a partir
do calor que sai do núcleo da Terra.
—Éummistério por que não houve

investimento nesse campo, que está
estagnado há 15 anos. Em algumas
partes do mundo esse sistema é visto
como uma tendência promissora, co-
mo ocorre na Suíça e na Alemanha,
países não vulcânicos. É uma vergo-
nha o Japão estar fora dessa tendên-
cia— reclamaHirofumiMuraoka, ge-
ólogo do Instituto de Energia Susten-
tável da Universidade de Hirosaki,
um dos maiores especialistas do país
em energia geotérmica.
Além de revelar que as usinas nu-

cleares não estavam preparadas para
uma catástrofe natural como se acre-
ditava, o acidente de Fukushima es-
cancarou uma relação que não era
clara para os japoneses: os organis-
mos criados para fiscalizar a indústria
não tinham independência alguma.
Todos eles estavam sujeitos ao imen-
so poder econômico das operadoras
nucleares. japonesas.
Mudar essa fórmula é um dos gran-

des desafios que o Japão terá que en-
frentar pela frente. Sem isso, dificil-
mente a população japonesa voltará a
apostar na segurança nuclear.
Os protestos contra as usinas nucle-

ares invadiram as ruas de Tóquio em
julho, quando os japoneses fizeram
correntes humanas em torno do Par-
lamento. Os manifestantes usaram
máscaras antigás e roupas de prote-
ção idênticas as dos trabalhadores
que decontaminarama central nucle-
ar acidentada de Fukushima.

Luzes da cidade. Japão importa
óleo e gás para atender à demanda
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LAVRADOR
COBAIA
Apequena cidade de Itate, vilarejo agrícola a 39 quilô-
metros da usina de Fukushima, é um símbolo de uma
região onde a incerteza passou a ditar a vida de seus
moradores. Omunicípio está fora da área de exclusão
que cerca a central nuclear, e onde a entrada é proibi-
da. A radiação, no entanto, também chegou até lá.

Em junho do ano passado, mais de ummês depois
do acidente nuclear, o governo japonês determinou a
retirada da população. Desde então, os índices de
contaminação radioativa caíram, mas pouca gente
tem coragem de voltar ao vale que já foi belo e tran-
quilo. O tempo parou em Itate.

Dos 6.200 moradores, apenas 160 ainda vivem no
lugar. Nobuyoshi Ito, um engenheiro de 68 anos, deci-
diu correr o risco e desafiar as ordens oficiais. Res-
ponsável por um centro de pesquisas agrícolas, ele
continua cuidando da plantação emedindo, por con-
ta própria, a contaminação da lavoura.

Ito diz que não se importa em servir de cobaia para
que seja possível entender os estragos causados pela
radiação que escapou dos três reatores danificados de
Fukushima. Ele não acredita que a descontaminação
total da terra será possível algum dia e afirma que as
autoridades estão menosprezando os índices radioa-
tivos para estimular a população a voltar:

— A Tepco (Tokyo Electric Power, administradora
da usina) se recusa a nos pagar indenizações, apesar
de ter tirado nossa vida e nossa esperança.

O engenheiro ajudou a fundar uma associação de
moradores que conduziu uma pesquisa independen-
te sobre a realidade de Itate. Mais de 80% das pessoas
afirmam que sua saúde piorou depois da catástrofe.

A cidade de Itate está dividida oficialmente pelas
autoridades japonesas em três zonas, de acordo com
os níveis de radiação detectados. Onde o índice é
mais baixo, o governo garante que a terra estará libe-
rada dentro de dois anos. O agricultor Fumitaka Nai-
to, outro integrante da associação, não acredita nessa
previsão otimista.

— Só uma alternativa está sendo apresentada: es-
perar o fim dos trabalhos de descontaminação. Não
concordamos com isso. Acreditamos que tudo não
passa de uma tentativa de limitar as compensações fi-
nanceiras pela tragédia — reclama ele, que plantava
arroz orgânico em Fukushima. — O que adianta não
usar nenhum tipo de agrotóxico mas ter sua planta-
ção contaminada por césio radioativo? Ninguém vai
querer comprar esse arroz.

DILEMA JAPONÊS

Enquanto o Japão tenta
encontrar a solução para
seu dilema energético, o
Brasil já tem a resposta
na ponta da língua. A
região Norte do país foi
eleita a nova fronteira
energética. A Amazônia
Legal, que inclui ainda
parte do Centro-Oeste,
poderá receber pelo
menos metade das 48
usinas hidrelétricas
previstas até 2019.
Custos, financiamento,
cronograma, necessidade
de mão de obra e
potencial energético dos
projetos constam do
Plano Decenal de Energia,
definido pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE)
e pelo Programa de
Aceleração do

Crescimento (PAC-2). Só
que os protestos que no
passado focaram em
Tucuruí hoje se voltam
contra Belo Monte, a
maior usina em
construção no país.
Enxurradas de ações na
Justiça e greves também
ameaçam as hidrelétricas
de Teles Pires, Colíder,
Sinop e São Manoel.
Todas na Amazônia Legal.
O dilema brasileiro, assim
como no Japão, está
longe de ser encerrado.
Apenas na Bacia do Rio
Teles Pires são previstas
seis hidrelétricas. Na
Bacia do Tapajós, outras
cinco. Os novos
empreendimentos são
apontados como ameaça
às terras indígenas e à

floresta. Na prática,
porém, parece impossível
deixar a área intocada. A
contrapartida está no
crescimento econômico
do país. Para crescer, o
Brasil precisa produzir
mais energia.
Apesar da energia
renovável responder por
44,1% da matriz energética
brasileira, bem acima da
média mundial, nos
últimos dois anos o
crescimento da energia
não renovável tem sido
maior. Entre 2010 e 2011,
enquanto o consumo de
energia elétrica aumentou
3,6%, a oferta cresceu
apenas 1,3%. Para
continuar a atender às
necessidades da
sociedade, o Brasil precisa
gerar mais energia. As
estimativas são de 6 mil
megawatts (MW) por ano.

NOVA FRONTEIRA ENERGÉTICA
Hidrelétricas na Amazônia são alvo de protestos
CLEIDECARVALHO

cleide.carvalho@sp.oglobo.com.br
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A maior hidrelétrica do
país, a Itaipu
Binacional, tem 14 mil
MW de potência.
— Nossa questão é que
a fronteira hidrelétrica
está indo em direção à
Amazônia. Temos
muitos rios e muita
água lá, isso é positivo.
Mas há os problemas
ambientais e o custo
na transmissão da
energia, que cada vez
fica mais distante dos
grandes centros
consumidores — diz
Luiz Fernando Vianna,
presidente da
Associação Brasileira
dos Produtores
Independentes de
Energia Elétrica (Apine).
Aumentar o consumo
de energia significa
também gerar
empregos e reduzir a

pobreza. As residências
consomem somente
9,5% da energia
produzida no país.
Indústria e transportes,
necessários à produção
de bens, remessas de
cargas e locomoção de
pessoas, somados,
representam 66% do
total.
O impacto da
construção de
hidrelétricas na
Amazônia tem tido
grande repercussão.
Em parte, pela ameaça
que podem representar
à preservação da
floresta e às terras
indígenas, protegidas
por lei. Por ser uma
planície, a região
amazônica acaba
obrigando as
hidrelétricas à
formação de grandes

reservatórios d'água.
— É impossível produzir
energia sem modificar
nada. Mas é preciso
minimizá-la, a menor
intervenção possível. O
lago de Belo Monte é
muito pequeno. Há o
problema da volta
grande do Rio Xingu,
mas que pode ser
compensado na
operação da usina,
para garantir água e
vida naquela região. Do
ponto de vista social, é
possível melhorar o
saneamento básico e
as condições de vida
da população local —
afirmou Luiz Pinguelli
Rosa, diretor da Coppe.
A usina de Balbina, em
Manaus, é citada como
um exemplo do que
não se deve fazer, pelo
total da área inundada

em relação à
capacidade de geração
de energia. Para
especialistas no setor,
Balbina tem, entre as
hidrelétricas, o mesmo
papel que Chernobyl
teve para a
continuidade do
desenvolvimento da

energia nuclear no
mundo, guardada as
devidas proporções.
O crescimento das
energias alternativas,
no país, como a eólica,
não tranquiliza o setor
elétrico. O principal
argumento é a
imprevisibilidade dessa

forma de energia: não
dá para acumular
vento em reservatório.
Na opinião de Vianna, o
Brasil precisa de um
amplo debate sobre o
futuro da matriz
energética e a
construção de novas
hidrelétricas.

REUTERS

Protesto. Indígenas contra Belo
Monte, em junho passado

REUTERS

Tristeza. Jovem indígena observa leito do Rio Xingu, que já sente os
efeitos da construção de Belo Monte
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 ago. 2012, Amanhã, p. 22-27.




