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À Sua Excelência a Senhora 
Dilma Rousseff 
Presidente da República Federativa do Brasil  
Palácio do Planalto  
70.064-900 - Brasilia-DF 
 

Excelentíssima Sra. Presidenta Dilma, 
 
Acabo de participar, no Senado Federal, do Seminário Internacional “Usinas 

Nucleares: Lições da Experiência Mundial” promovido pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado, que tenho a honra de presidir. 

Contamos nesse Seminário com as contribuições de renomados 
especialistas de Belarus, do Japão, da França, da Alemanha, Estados Unidos e do 
Brasil, que nos trouxeram informações e reflexões sobre a realidade da opção 
nuclear para produzir eletricidade, sobre os riscos que a acompanham, da 
mineração do urânio até a destinação final de seus rejeitos, assim como sobre a 
elevação continua de seus custos.  

Ao final do Seminário, saí ainda mais convicto da necessidade urgente de se 
fazer uma revisão profunda da matriz energética brasileira e de serem tomadas 
algumas decisões inadiáveis. 

Em primeiro lugar, interromper definitivamente a construção da usina nuclear 
Angra 3, cujo projeto obsoleto não cumpre os requisitos de segurança hoje exigidos. 
Angra 3 está maculada pela corrupção e, muito mais grave, Angra 3 pode vir a 
causar, no Brasil, uma catástrofe das dimensões de Chernobyl e Fukushima. 

Em segundo lugar, discutir mais amplamente no país a possibilidade de 
retirar da nossa matriz energética a opção nuclear, como já o fizeram a Alemanha, 
a Itália e a Áustria, pela ameaça que ela representa para a vida da população, para 
o meio ambiente e para as gerações futuras. 

 



 

Em terceiro lugar, redirecionar nossos investimentos em energia nuclear para 
a pesquisa e o uso de fontes energéticas como a eólica e a solar, para as quais 
nosso país oferece condições privilegiadas. 

Envio-lhe desde já esta carta – que assino juntamente com o co-organizador 
do Seminário, Francisco Whitaker, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz – em 
razão da urgência e gravidade dessas questões. Convidarei os participantes do 
Seminário e todas as pessoas que no Brasil se interessam pelo enfrentamento desse 
desafio a assinarem comigo outra carta, com as informações nele colhidas, que 
complementará a presente. 

 
 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

CRISTOVAM BUARQUE                                                  FRANCISCO WHITAKER  FERREIRA 
Senador - PDT/DF                                         Comissão Brasileira Justiça e Paz 
 


