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RESUMO

Não se pode tratar da proteção fís:L

ca de instalações nucleares sem antes conceituar o que são ins_

talações desse tipo. Através de definições contidas em nossa le_

gislação e em convenções internacionais, procurou-se explicar o

que se entende por instalações nucleares e a partir daí, anaLi

sar a proteção física envolvida.

Posteriormente, foi localizada a pro

teção física no conjunto de atividades da indústria nuclear,buià

cando estabelecer suas relações e diferenças com a segurança nu

clear e as salvaguardas internacionais, realçando as distinções

e a esfera de atuação de cada. urna.

As organizações terroristas e as

suas atividades foram vistas como ameaças ã indústria nuclear.

Mereceram um estudo todo especial e sistemático as ameaças que

cercam as várias instalações nucleares, quando justificou-se a

necessidade da existência .da proteção física para os materiais

e instalações nucleares.

Passou-se ao conceito de proteção

física e deste para o seu desmembramento e conseqüente análise

de suas partes constitutivas.

A atuação da proteção física de ins/

talações nucleares foi estudada através de suas quatro funções

básicas: dissuasiva, de detecção, de retardo de penetração e de

reação.

Com referência â legislação interna^

cionaí, foi considerado como fundamental, o aspecto dos elemeii

tos que, segundo a Agência Internacional de Ehergia Atômica-AIEA,

devem estar presentes em todos os "sistemas nacionais de prot^

ção física".

Feito esse estudo, destacamos a ava

liação como importante instrumento na verificação da eficácia'
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de um serviço de proteção física de instalações nucleares.

1 Finalmente, foi dado enfoque da pro

teção física de instalações nucleares ã luz da legislação nacio

• nal atuante, abrangente e concludente.
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DEFINIÇÕES E SIGLAS

Serie de processos cíclicos envolvidos no preparo e recu

peração do combustível para reatores nucleares de po-

tência. Inclui mineração, refino, enriquecimento,fabri

. cação dos elementos combustíveis, seu uso num reator,

processamentos químicos para recuperar e reconverter o

material fissionável ainda existente no combustível usa

do, e reenriquecimento do material combustível para

uso no ciclo seguinte. .

INFÇIRÇ</66_Revi2 " •"

Documento da Agência Internacional de Energia Atômica-AIEA,

que é a base dos acordos de Salvaguardas para países não

signatários do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nu

cleares (TNP). .

INFÇIRÇ^225_Revil .*

Documento da Agência Internacional de Energia Atônica-AIEA ,

intitulado "A Proteção Física dos Materiais Nucleares"

que apresenta o conjunto de recomendações daquele orga

nismo internacional, destinado ã proteção física dos

materiais nucleares durante o uso, transporte e armaze_

namento.

Ç?§terial_Nuclear

Com esta designação se compreendem os elementos nucleares

ou seus sub-produtos (elementos transurânicos, U-233)

em qualquer forma de associação (i.é.metal, liga ou cora

binação química).

Documento que contém o conjunto de métodos e medidas que

objetivam garantir a proteção física de instalações ou

materiais nucleares, ou ambos.

VIII
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Isõtopo radioativo. Isôtopo instável de um elemento que

decai ou se desintegra espontaneamente, emitindo radia

ção.

Entidade constituída de pessoal, dispositivos, equipamen

tos e procedimentos destinados ã execução do Plano de

Proteção Física.

IX



"O urânio, o combustível de exploração mais recente, li

berta .energia atômica mas, ao aventurar a manipulação

dessa força titânica, o homem, desde 1945, embarcou na

mesma aventura que teve um fim trágico para o semideus

mitológico Faetonte, quando roubou a carruagem de seu

pai divino, o Sol. Os corcêis da carruagem de Hélio a-

bandonaram o caminho, quando sentiram que as rédeas ha

viam sido tomadas pelas fracas mãos de um mortal. Aban

donaram seu curso normal e a biosfera ter-se-ia trans-

formado em cinzas se Zeus não a houvesse salvo da des_

truição, matando sumariamente, com um raio, o presunço

so "remplaçant" mortal do Sol".

Arnold Toyhbee
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Introdução

Como o objetivo deste trabalho ê

mostrar alguns aspectos de natureza técnica e jurídica sobre a

proteção física de instalações nucleares, vamos, primeiramente,

nos ater um pouco na compreensão do bem tutelado.Face ã amplitu

de do que ê compreendido por instalação nuclear, tentaremos dar

um breve apanhado através de noções que foram prestadas por te£

nicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, e apresen

tando algumas definições adotadas em convenções internacionais

e por nossa legislação.

Podemos distinguir dois tipos de ins

talações:

a) instalação que utiliza radioisotopos;

b) instalação nuclear.

t Por instalação que utiliza radioisõ

topos, entende-se qualquer instalação que emprega os radioisóto

pos em processos médicos, industriais e agrícolas. Por exemplo,

na medicina, temos a radioterapia e a medicina nuclear.Na indús_

tria, temos a gamagrafia, usada para medir e controlar soldas e

os medidores empregados na verificação do nível de depósitos de

combustíveis líquidos. Na agricultura, temos os tràçadores e a

radiação, para modificar estruturas celulares e substituir com

vantagens os métodos agrícolas convencionais.

Instalação nuclear é qualquer insta

lação envolvida no ciclo do combustível nuclear.

A "Convenção de Paris sobre Respon

sabilidade Civil por Danos Nucleares", de 29 de julho de 1960 ,

define instalações nucleares, em seu artigo 19, como sendo: "os
i •

reatores,ã exceção daqueles que fazem parte de um meio de trans_

porte, as usinas de separação de isÕtopos de combustíveis nu-

cleares, usinas de tratamento de combustíveis nucleares irradia
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dos, instalações de estocagem de substâncias em transporte, ajs

sim como todas as outras instalações, nas quais os combustíveis

nucleares ou produtos de rejeitos radioativos são estocados e

que seriam designados pelo Comitê de Direção da Agência Euro-

péia para a Energia Nuclear"»*

No artigo 19, letra b, do "Acordo

Trilateral de Salvaguardas", firmado entre a República Federati

va do Brasil, República Federal da Alemanha e a Agência Interna

cional de Energia Atômica - AIEA, em 26 de fevereiro de 1976,en

contramos a seguinte definição de instalação nuclear:

"1. Uma instalação nuclear principal, tal como defini-

da no parágrafo 78 do documento de salvaguardas, assim como um

conjunto crítico ou um centro separado de armazenamento;

2. Qualquer lugar onde o material nuclear em quantida

des maiores de um quilograma efetivo, seja comumehte empregado".

Por "instalação nuclear principal" ,

segundo o documento de saívaguardas INFCIRC/66/Rev.2, ê entendi^

do:

"um reator, uma instalação de tratamento ou de produ

ção de materiais nucleares, salvo as minas e as instalações de

separação de isõtopos contidos em materiais nucleares irradia-

dos e um reator ou uma instalação de qualquer outro tipo, que a

Junta** possa designar oportunamente, incluídas as instalações de

armazenamento, anexas".

A Resolução CNEN 06/77, norma brasileira que estabele-

ce os princípios gerais e requisitos básicos exigidos para a

proteção física de instalações e materiais nucleares,define ins

talação nuclear, em seu ítem 3.19, como sendo:

* Atualmente a Agência de Energia Nuclear - ("NEAV- da Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - O.C.D.E.

** Junta de Governadores, da Agência Internacional de Energia Atômica-AIEA



13

i "Instalação na qual o mater ia.1 nuclear é produzido ,

processado, utilizado, manuseado ou estocado. Não se incluemnes

ta definição os locais de armazenamento temporário de material

nuclear durante transportes".

Nossa Lei n9 6.453, de 17 de outubro de 1977, que

dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a

responsabilidade criminal por atos relacionados com as ativida-

des nucleares, adota, em seu artigo 19, a mesma definição conti

da na "Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Da-

nos Nucleares", de 21 de maio de 1963. fi a seguinte definição

de nossa Lei.

"Art.19 - Para os efeitos desta Lei,considera-se:

omissis.

VI - "Instalação Nuclear"

a) 0 reator nuclear, salvo o utilizado como fonte de

energia em meio de transporte, tanto para a sua propulsão como

para outros fins;

b) A fábrica qüe utilize combustível nuclear para a

produção de materiais nucleares ou na qual se proceda o trata-

mento de materiais nucleares, incluídas as instalações de repro

cessamento de combustível nuclear irradiado;

c) 0 local de armazenamento de materiais nucleares,

exceto aquele ocasionalmente usado durante seu transporte.

Assim, como podemos observar, entende-se por instala

ção nuclear praticamente todo lugar onde se processa, benefi-
r « cia-se, estoca-se ou manuseia-se de qualquer maneira, materiais

nucleares, excluindo-se os meios de transporte e depósitos, on

de os materiais nucleares são armazenados, provisoriamente, du-

rante o transporte.

I Para realizar essas operações, as

J . instalações nucleares deverão dispor,de terrenos,, edifícios e

_ equipamentos de operação e controle-, sobre os quais deverá es_

t

[I

1
I



' /tu

*

Jl

I

1I

14

tar presente o imprescindível fator "segurança", á fim de atuar

nas circunstâncias em que hã o risco de um acidente nuclear.*

Essas circunstâncias radicam na pe-

riculosidade do material nuclear, pois, segundo o artigo 19, in

ciso VII, da Lei n9 6.453, de 17 de outubro de 1977, não estare_

mos em presença do "dano nuclear", se os danos não se produzi-

rem "como resultado direto ou indireto das propriedades radioa-

tivas, da sua combinação com as propriedades tóxicas ou com ou

trás características dos materiais nucleares, que se encontrem

em instalação nuclear, ou dela procedentes ou a ela enyiados".

- Desse modo, ante a hipótese de um

acidente nuclear e a periculosidade do material nuclear, são de

I extrema importância a proteção e segurança referentes .ao uso e

estocagem desse material. E a proteção física é um sistema que

permite cercar o material nuclear com uma proteção adequada,pro

.1 curando impedir que o seu emprego possa ser objeto de interfe-

\ rência não autorizada, em quaisquer das diversas formas, tais co

I mo roubo, pirataria ou terrorismo, sabotagem ou vandalismo e

etc

I Então, a existência da proteção fi

sica de uma instalação nuclear se justificaria pela simples pre_
™ sença do material nuclear em seu interior, porém ela extrapola

essa finalidade, protegendo também todo o complexo de equiparaen
tos e a própria instalação, que num caso de sabotagem poderiam
advir danos de dimensões catastróficas.

li1™ Portanto, é ã proteção física dejs
_ se conjunto de bens, materiais nucleares (em uso ou em estoque),

J | equipamentos e instalações nucleares, que este trabalho, sob o
titulo "A Proteção Física de Instalações Nucleares-aspectos téc

I nicos e jurídicos", se refere e que passamos a tratar.

J * AcidentéHüõteap; segundo o'inciso VIHWTattigo 19 da Lei n9'6.453, dê
17 de outubro de 1977t significa "o fato ou sucessão de fatos da mesma1
17 de outubro de 1977t signifia
origem, que cause dano nuclear"
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2, A Proteção Fisica9 a Segurança Nuclear e as Salvaguardas Internacionais.

A proteção física, a segurança nu

clear e as salvaguardas internacionais visam, em conjunto, uma

finalidade genérica que seria o fim último a que se destinam: re_

duzir ao máximo os riscos resultantes da utilização pacífica da

energia nuclear. Este seria o problema crucial que a humanidade

hoje enfrenta, desde, que se propôs a utilizar a energia nuclear

para fins pacíficos. . *_ ;

Porém, cada um dos sistemas acima,

utiliza-se de meios próprios e na sua atuação, no quadro.' dessa

finalidade genérica, visa objetivos específicos (figura 1).

A segurança nuclear compreende o

conjunto de medidas destinadas a evitar acidentes ou outros e-

ventos, não intencionadas, que tanto no interior das instala-

ções nucleares, como nas proximidades destas, possam ocasionar

danos materiais, perda de.1 vidas ou causar riscos para a- saúde.

As salvaguardas internacionais cofts

tituem sistemas com função supervisora, cujo objetivo ê detec-

tar o desvio de materiais nucleares de suas finalidades pacífi-

cas para militares.

A proteção física compreende o con

junto de métodos e medidas que objetivam prevenir a sabotagem

de instalações nucleares, o extravio de materiais nucleares • no

interior das instalações ou durante as operações de transporte,

assim como busca apoiar a rápida localização e recuperação de

materiais nucleares extraviados.

Apesar daquele problema comum a

que se propõem, conjuntamente, a*segurança nuclear e as salva-

guardas internacionais resolver (finalidade genérica), uma con

siderãvel distância as separa. Enquanto a primeira atua na esfera
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Reduzir ao máximo os riscos resultantes •
da utilização pacífica da energia nuclear

Segurança
nuclear

VUa a

do homem e do

melo

Proteção física

VUa a

de Inòtalaçõei e

Salvaguardas
Internacionais

Visa detectar o ães_

vio de materiais nu_

cleares de suas fi-

nalidades pacíficas

para militares.
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interna de cada país, a. segunda ultrapassa as. suas fronteiras,

indo integrar o conjunto de medidas internacionais, que visam so

lucionar o problema dominante dos ültimos anos: o da proliferei

ção de armas nucleares.

Conforme observa Paul C.Szasz, as

salvaguardas, "conforme estabelecidas^hoje, não significam de

modo algum, uma tarefa de desarmamento, ou seja, não estão des-

tinadas a prevenir, por elas próprias, um país de fabricar ar-

mas atômicas através da utilização exclusiva de seus próprios

recursos, nem de dar causa a que as Potências Nucleares venham

a dispor dos estoques de armas nucleares existentes ou dos meios

de produzir mais", contudo "as disposições estatutárias e os su

cessivos documentos sobre salvaguardas, estabelecem dentro dos

Estados, um controle territorial limitado sobre o espraíamento

de armas nucleares".*

A proteção física constitui um sis-

tema de segurança extremamente interessante, porque está intima

mente ligado aos outros ddis sistemas e de um certo modo desem

penha as suas funções, porém com eles não se confunde. A prote-

ção física ao proteger a integridade de uma usina nucleoelétrjL

ca, por exemplo, contra ato de sabotagem que tem por fim ava-

riá-la ou inutilizá-la, estará aò mesmo tempo protegendo o pú.

blico e o meio ambiente, objeto da segurança nuclear, contra o

perigo da disseminação deliberada de produtos radioativos para

o exterior da instalação. A mesma coisa se aplica com relação

ãs salvaguardas internacionais, pois a proteção física quando

procura impedir que materiais nucleares sejam subtraídos do in

terior de uma instalação nuclear ou durante uma operação de trans

porte, estará também impedindo que os mesmos sejam utilizados

para a fabricação de armas nucleares.

* Paul C.Szasz> The Law and Practiced'of ~ the International Atomic Energy
Agency, AIBA, Legal Series nP 7, Viena, (1970), pág.533/4.
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2. 0 Tervovismo Nuclear

As origens do terrorismo,como meio

de alcançar objetivos, se perde na própria Historia da Civiliza^

ção, mas da década de 60 pars, cã, a imprensa mundial tem regis-

trado o crescimento de organizações extremistas, inspiradas num

clima de reivindicações e ativismo político inerentes â própria

época.

As organizações terroristas gue o-

peram em grande parte do mundo,.são formadas por ideólogos radjL

cais frustrados,fanáticos religiosos, separatistas ou simples a_

narguistas. Seus objetivos raramente se confundem ou são clara-

A proteção física distingue-se da /

segurança nuclear, porque alem da sua função específica ser dís j

tinta, esta não se preocupa com o fator volitivo da intenção.de

se provocar um acidente. Talvez, dos fatores que condicionam a

existência da proteção física, esse seja um dos mais inportantes. |

Do mesmo modo, a# proteção física

não se confunde com as salvaguardas internacionais, pois enquan

to estas atuam como instrumentos de detecção, procurando somen-

te apontar o desvio de materiais nucleares, a proteção física

desempenha função preventiva contra a sua subtração, assim como

no caso de material nuclear extraviado, apoia as medidas para a

sua localização e recuperação.

A proteção física contra o furto

ou roubo de material nuclear, no interior de uma instalação, po

de ser considerado como um fator contributivo para a eficácia

das salvaguardas. Ela complementa o sistema de contabilidade e

controle do material nuclear, por assegurá-lo em áreas cercadas

de barreiras físicas, providas de sistema de detecção e alarme,

além de outras medidas de segurança.
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mente expostos, exceto quando visam a destruição da ordem esta-

belecida nos campos para os quais dirigem suas ações: social,e-

conômico, político, religioso, ou todos simultaneamente.

0 terrorismo, como organização,ass£

melha-se hoje a uma grande empresa, conta com locais de reunião,

meios de transporte e completo equipamento operacional (armas e

munições).

A Europa Ocidental pelas facilida-

des de comunicação e trânsito, e pelo conseqüente grau de libe£

dade que proporciona aos ativistas políticos, é a região onde

se concentra a maioria dos grupos terroristas. Mas, praticamen-

te, nenhum continente, do Extremo Oriente â /jmérica Latina,está

livre de suas atividades, cujos resultados são sempre os mes-

mos: violência e morte.

Quase sempre agem sem ligação entre

si, porém os organismos de segurança, já há algum tempo, exami-

nam seguros indícios de que existe em funcionamento uma "cen-

tral do terror", núcleo irradiador de atividades extremistas em

todo o mundo. Efetivamente, porém, só são registrados vínculos

ocasionais, sobretudo no campo ideológico e militar.

Os Estados, surpreendidos pela audã

cia e violência dos terroristas, estão, no entanto, relativamen

te despreparados para defender-se, exceto em alguns casos, como

o de Israel, onde a própria situação do país impôs a criação de

um aparelho de repressão de eficácia comprovada em inúmeras opor

tunidades.

De um modo geral, ê muito difícil

combater terroristas organizados. Ocultos em círculos extrema-

mente fechados, como a "Sociedade Conta o Imperialismo Mundial"

ou financiados pelo dinheiro obtido em assaltos e sequestros,co

mo é o caso-dos-"Montoneros"f-ria Argentina; que," segundo " õr-"

gãos de segurança daquele país calculam, possuem mais de sessen

ta milhões de dólares depositados em bancos na Europa, eles le-
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vain ainda a vantagem de agirem imprevisivelmente, colocando os

Estados diante de fatos consumados, como sequestros de aviões

ou de personalidades, seus meios preferidos de ação.

E suas atividades poderão ter re-

sultados catastróficos, se o meio para atingirem suas reivindi-

cações for encontrado na indústria nuclear. A expansão do terro

rismo em muitas regiões do mundo leva consigo o aumento do ris_

co de sabotagem de instalações nucleares e de roubo da mate-

riais nucleares de particular importância.

Esses riscos cresceriam paralelamen

te com o amplo e rãpido processo de transformação da energia nu

clear em importante fonte energética e com o conseqüente aumen

to do número de instalações e de quantidades de materiais nu-

cleares. *"

Face ao incontestável desejo de muiL

tas organizações terroristas, facções políticas dissidentes, ou

mesmo por parte de alguns países de possuírem armas nucleares,a

fim de aumentar-lhes consideravelmente seu poder de barganha no

cenário político em que atuam, a questão tem adquirido recente-

mente novas proporções.

Praticamente, três são os caminhos

para que tais organizações ou países obtenham uma arma nuclear:

o seu roubo do arsenal de um dos países nuclearmente armados, a

sua venda ou doação por um dos Estados que já detém armas nu-

cleares e a sua confecção com materiais nucleares comprados no

mercado clandestino ou roubados da indústria nuclear.

A primeira hipótese parece ser a me

nos provável. As instalações nucleares militares são extremamen

te guardadas e o ataque a uma delas acarretaria um risco alto

demais a ser corrido e, provavelmente, sem eficácia. Além do

mais, essas armas são dotadas de sofisticados dispositivos des-

tinados a impedir seu uso por pessoal não autorizado e especia-
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lizado. Porem/ pela corrida armamentista que se tem observado,

poderã haver o acesso â tais armas, a partir do momento que paí̂

ses com instalações militares não tão seguras as detiverem. *

A venda ou doação de armas nuclea-

res por Estados que já as detém, ê,da mesma forma,improvável a-

tualmente, em face do fechado "clube atômico" existente. Mas a

proliferação de armas nucleares e o crescente aumento de nego-

ciações comerciais que envolvem armas convencionais, podem modi^

ficar essa situação.

A última hipótese, que seria a con

fecção de armas nucleares com material nuclear roubado ou com-

prado no mercado clandestino, material esse que, possivelmente,

teria sido obtido ilicitamente da indústria nuclear, parece-nos,

no momento, ser o caminho mais viável, para que uma organização

terrorista ou um país obtenha armamento nuclear.

A confecção de uma bomba é relativa^

mente simples, vez que asileis de física que a regem são de d£

mínio público, sendo encontradas até em enciclopédias escolares.

Ê conhecido o caso ocorrido nos Estados Unidos, em 1975, de um

estudante de química que, em pouco tempo, desenhou uma bomba do

tamanho de uma mesa, facilmente transportãvel, com potência apro

ximada de um quiloton, suficiente, então, para matar milhares

de pessoas. Se um estudante pode cumprir essa, tarefa, com maior

desenvoltura a fariam físicos e engenheiros que viessem a ser

contratados para tal fim.

Assim sendo, o principal problema

reside na obtenção do material nuclear adequado e que se encon-

tra nas instalações nucleares, quando do seu uso ou armazenamen

to. 0 plutônio 239/ por exemplo, pelo seu alto grau de enrique-

cimento é um excelente material para a construção de um artefa-

to nuclear e por.ser um produto de fissão pode ser conseguido

através de meios ilícitos na indústria nuclear.
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0 material nuclear pode ser subtraí^

do de várias formas, seja por indivíduos isolados, grupos orga-

nizados ou até mesmo por empregados da instalação. 0 motivo po-

de ser financeiro, político, irracional, ou talvez, com maior

probabilidade, uma mistura complexa de vários elementos.

fi também possível que uma ou .. mais

pessoas envolvidas em uma tentativa de roubo ou sabotagem nu-

clear possam estar agindo sob a compulsão de ameaças de fazer

mal a um membro da família, previamente seqüestrado pelos autp_

res da tentativa.*

Entretanto, a "chantagem nuclear"

não se restringe somente a confecção ou emprego de bombas, jã

que mais simples e igualmente eficazes são as armas radiolõgi^

cas que se traduzem na dispersão deliberada de materiais radio-

tóxicos para o meio ambiente e que podem causar a morte por en-

venenamento, câncer, ou provocar alterações genéticas irreversí^

veis.

Esse tipo de chantagem poderia ser

utilizado por organizações extremistas visando a extorsão de ddL

nheiro ou a obtenção de determinada ação política, como a liber

tação de presos ou a renuncia de .um membro da administração pú

blica, sendo muito difícil para os dirigentes de uma nação, o

não atendimento das reivindicações feitas, quando a alternativa

é a explosão de um artefato nuclear ou a dispersão de radioati-

vidade no meio ambiente. Segundo cientistas sociais, terrorismo

é também e principalmente teatro, e atos dessa natureza surti-

riam incríveis efeitos psicológicos.

Mas não é só o roubo e uso de mate_

riais nucleares a ünica estratégia que grupos terroristas pode

riam adotar a fim de realizarem uma chantagem nuclear e verem

1 í

* Maaon Willrieh
- 0 Ciolo do Combustível Nuclear. Rio de Janeiro. Atlantida.

(1978), p
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suas reivindicações satisfeitas.A sabotagem de determinadas ins_

talaçoes nucleates teria conseqüências catastróficas. J3e um gru

po terrorista assumisse o controle de uma usina nucleoelêtrica

que empregasse combustível nuclear altamente enriquecido e a a_

tacasse com explosivos convencionais, causando a fusão do nú-

cleo do reator, haveria liberação de partículas radioativas pa

ra a atmosfera, acompanhada de milhares de mortes e danos mate_

riais incalculáveis. Mais vulneráveis que as usinas nucleoele

tricas âs agressões terroristas são as instalações de reproces_

samento, as instalações de deposito de rejeitos radioativos e

notadamente o transporte de material nuclear.

Chantagem nuclear, desvio de mate

riais,01* a sabotagem de instalações nucleares afiguram-se para

muitos possibilidade . bastante remota e, até mesmo, pertencente

à ficção científica. Provas de tentativas ou ameaças de roubo,

sabotagem ou terrorismo nuclear não têm sido e provavelmente run

ca serão totalmente divulgadas ao público.

* De qualquer modo, o risco existe e

ê incontestável a necessidade de sistemas de proteção desses ma.

teriais e instalações. E em nome dessa luta muitas tem sido as

medidas propostas.

Um grupo de estudos da antiga "Ato_

mie Energy Commission", dos Estados Unidos, recomendou a cria

ção de um serviço federal de .transporte e proteção de material

nuclear e o estabelecimento de um maior intercâmbio e ligação

entre a então AEC, o FBI, a CIA e outros órgãos interessados no

problema.

Fred like, Diretor do Departamento

de Armas"e Desarmamento dos Estados Unidos, sugeriu, em 1975, a

instituição de uma polícia internacional, com a finalidade de

evitar o roubo de materiais nucleares.

A Fundação Ford, por sua vez, acon

selha, dentre outras medidas, que o Governo dos Estados Unidos
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empreenda conversações com os goyernos dag demais Nações que desen

volvem programas nucleares de yulto, no sentido de projnoyer uma

ação comum, em todo o mundo, contra o roubo de materiais nuclea

res.

No entanto, tais medidas ou ainda

estão no campo da teoria, ou a sua eficácia ê duvidosa.Sendo as

sim, enquanto não houver um maior entrosamento internacional de

acordo com a necessidade que a realidade atual impõe, os Esta-

dos deverão continuar cercando-se de medidas convencionais.

No momento e pelo menos, no futuro

próximo, a complexidade e o custo do enriquecimento do urânio a_

presentam obstáculos técnicos consideráveis ã possibilidade de

que grupos criminosos possam se dedicar ao enriquecimento clan

destino do urânio. Medidas eficazes de proteção física devem ser

tomadas, então, para impedir o roubo de urânio altamente enri-

quecido antes que seja usado como combustível em reatores nu-

cleares.

Talvez, a "Convenção sobre Proteção

Física" cujas reuniões preparatórias estão sendo realizadas ria

sede da AIEA, em Viena, venha proporcionar condições para uma

melhor cooperação entre as nações e a criação de novos meios de

proteção, visando minimizar ameaças no aproveitamento dos bene_

fícios da energia nuclear.

3. Ameaças que ceroam as Instalações Nucleares

No estudo das ameaças que cercam as

instalações nucleares, podemos, primeiramente, dlassificá-las

em dois tipos: externas e internas. As ameaças externas possi^

veisvão desde um indivíduo ..agindo sozinho, ..até. grupos^ .de vá-

rios tamanhos e recursos. A dificuldade de lidar com o segundo

caso ê complicada pelo fato de que um grupo com capacidade de
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usar força substancial na execução de um roubo nuclear /por exem •*

pio, provavelmente tentaria subtrair uma grande quantidade de • I

material nuclear. As ameaças internas dizem respeito ao inimigo I*

no interior da instalação nuclear. Seria o funcionário ou pes_ _

soa autorizada a ter acesso às ãreas de segurança da instalação. l |

Um plano de proteção física também deve prever a possibilidade *

de um grupo criminoso que inclua tanto pessoas autorizadas (in B

ternas) como pessoas não autorizadas (externas). J

Também/ podemos classificar as amea •

ças em específicas e genéricas. As ameaças específicas são as 1

que devem ser respondidas pela proteção física e que se rela- ^ r _

cionam com a utilização e armazenamento dos materiais nucleares i |

especiais que apresentam propriedades altamente radioativas e •

tóxicas (ameaça de disseminação) e que podem ser utilizados pa- B

ra a fabricação de armas nucleares (ameaça de furto ou roubo) . 1

As ameaças genéricas serão as mesmas de qualquer outra indús- _

tria de grande porte (elétrica, química, metalúrgica e etc), de i |

vendo ser neutralizadas pe.la segurança industrial. *

Assim, a proteção física de instai.^ « I

ções nucleares que integram o ciclo do combustível nuclear deve I

criar meios para: í I

- evitar o furto e o roubo de materiais nucleares; |

- evitar a_ sabotagem_de equip_amentos ou das próprias •

instalações, com intenção de avariá-los, inutilizá-los ou disse_ 1 • -

minar radiação para o exterior das instalações nucleares.

A figura 2 mostra de forma simplify I I

cada as ameaças fundamentais que cercam algumas das instalações

que compõem o ciclo do combustível nuclear dos reatores de po- _ I

tência que se alimentam exclusivamente de combustíveis ã base |

de urânio enriquecido. Em uma indústria nuclear que inclui a r e |

ciclagem do plutônio, i nessa parte final do ciclo,que_ grandes 1 I

quantidades de plutônio estarão presentes numa forma na qual o

elemento pode ser furtado ou roubado e usado posteriormente pa- • I

ra a fabricação de armas nucleares. J
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Como nos ensina o documento 3NPCIKC/

225 Rev.l/ da Agência Internacional de Energia Atômica, as ins_

talações de fabricação do elemento combustível, quando tratam

de urânio pouco enriquecido, não contém materiais nucleares que

ofereçam grande incentivo para um furto ou roubo. Com efeito,

tais materiais não podem ser utilizados para fabricar disposit^L

vos nucleares explosivos e nem se prestam como meio eficaz para

dispersão deliberada de radioatividade. Ademais, os atos de sa-

botagem de tais instalações não chegam a se constituir num gra

ve risco radiológico para a população e o meio ambiente. Porem,

quando tratam de urânio muito enriquecido ou plutônio, o mate_

rial empregado oferece grande incentivo para o furto ou roubo ,

jã que podem ser utilizados para a fabricação de um dispositivo

nuclear explosivo, principalmente o plutônio que também pode ser

usado como meio de di*spersão deliberada de radioatividade. A sa

botagem de uma instalação que trabalha com mat*eriàis que contém

plutônio pode criar um importante risco radiolõgico para a popu

lação (item 4.2.2). %

Para os reatores de potência que se.

alimentam exclusivamente de urânio pouco enriquecido, a ameaça

fundamental ê de uma sabotagem que poderia gerar um grave risco

radiológico (item 4.2.3). Para os que se alimentam de combustível à"

base de plutônio ou de urânio muito enriquecido, os materiais

nucleares sõ oferecem incentivo para a~sua subtração antes de

serem irradiados nos reatores (ítem 4.2.4).

Nas instalações de reprocessamento

de combustível, o produto final da operação contém materiais que

oferecem particular incentivo para o seu furto ou roubo, sendo

que a instalação em seu conjunto representa um objeto interes-

sante para um sabotador (item 4.2.5).

0 documento da Agência também reco

atenda que o serviço de proteção física deve organizar-se exprejs

samente para cada instalação, depois de levar devidamente em

conta as características geográficas de sua localização e a aya
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Ilação realizada pelo Estado, de ameaça que possa pesar sobre

ela (item .5.1.1).

I • • Essa avaliação, no entanto, não de_

ve findar-se depois do serviço implantado. Deverão as autorida

des em matéria de proteção física, designadas pelo Estado, rev:L

sar, periodicamente, as ameaças existentes no território onde a

instalação se encontra, pois como bem salientou Mason Willrich ,

Professor de Direito da Universidade de Virgínia e Diretor da Dî

visão de Assuntos Internacionais da Fundação Rockefeller, "os

fatores dominantes que determinam os níveis de risco de roubo

ou sabotagem a qualquer tempo são extrínsecos e praticamente fo_

ra de controle da indústria da energia nuclear e dos órgãos do

governo com a responsabilidade de regulamentar essa indústria.

Os reatores nucleares de potência e instalações de ciclo dè com

bustível incorporam um investimento muito grande e a prazo mui-

to longo de recursos financeiros e técnicos em uma localização

geográfica particular. Os riscos de roubo ou sabotagem em uma

dada localidade são incertos e podem variar bastante durante a

vida útil prevista de trinta anos da instalação". £ nesse anfoien

te de risco variável, o papel da proteção física, conclue ele,

"é assegurar que as probabilidades de um ato bem sucedido de rou

bo ou sabotagem nuclear e que as conseqüências catastróficas re_

sultantes de tal ato sejam suficientemente pequenas para serem

socialmente aceitáveis".*

* Mason iakj op.cit.s p.168.
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4. Conceito ãe 'Proteção Fi$i-ca

I
I
I

, Estabelecidas as ameaças que cer

cam as instalações nucleares, justificando, portanto, a existên

cia de"proteção física, passemos para a sua conceituação. Enten

demos a proteção física como:

"0 conjunto de sistemas físicos-instrumentais, medi-

das administrativas e forças de segurança e apoio ,

de responsabilidade primordial do Estado, cujo obje_

tivo ê prevenir a sabotagem de instalações.nuclea-

res e o extravio de materiais nucleares, assim como

busca apoiar as medidas rápidas e completas,para Io

calizar e recuperar material extraviado11.

A.fim de compreendermos melhor o

conceito acima, vamos dividi-lo em partes e estudá-las separada_

mente:

a) "conjunto de sistemas físicos-ins.trumentais,medi:
das administrativas e forças de segurança e apoio".

Um serviço de proteção física deve

dispor de barreiras que, acumulando obstáculos na trajetória do

adversário, Visam impedir ou dificultar a sua progressão para o

interior da instalação. Também deve apresentar sistemas instru-

mentais de detecção ou alarme, para revelar qualquer tipo de in

trusão ou detectar subtração de material nuclear.

As medidas de natureza administra-

tiva irão determinar e coordenar os procedimentos de segurança

a serem adotados durante as atividades normais da instalação ou

em casos de emergência.

Nas' forças de segurança e apoio re

side toda a eficácia. _dQ. serviço .para neutralizar alguma ameaça.

São formadas pela força de segurança da própria instalação,mais

J
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1

a força externa de apoio,, que, integradas, deverão controlar qual

quer ameaça por baixo do nível definido no projeto. (PPF)do ser

viço. . .

b) "de responsabilidade primordial do Estado".

Manter a segurança e a ordem públi

ca em seu próprio território ê função-básica de todo Estado.Ele

deve manter o equilíbrio da vida social da nação e a sua preser

vação tem que se estender a todos os campos da atividade humana,

repelindo as ameaças e pressões que possam perturbar a harmonia

indispensável ao bem comum. E o elemento básico das ' condições

universais, absolutamente indispensável para o natural desenvo.1

vimento da personalidade, ê a segurança das pessoas e dos bens.

Apesar da segurança ser proclamada

pelo Direito, não fica livre, porém, das forças exteriores, pess

soais e impessoais, que a todo instante ameaçam a'paz física e

expiritual dos indivíduos. Dessa forma, além de editar normas,

deve o Estado procurar proteger esses valores tão importantes

para o seu desenvolvimento. E a partir do momento em que autor:L ̂

za o desenvolvimento de uma atividade como ê o caso da indús-

tria nuclear que encerra um relativo perigo para a população e

o meio ambiente, é de sua responsabilidade diretamente proteger

esses valores, ou editar regras para a sua proteção e segurança

que deverão ser obedecidas pelo órgão nacional.ou pelas pessoas

autorizadas, para os quais tiveram a administração de medidas

de proteção física delegada.

Assim, ao serem estabelecidos ser

vlços de proteção física, deverão estes satisfazer as exigências

contidas nas normas fixadas pelo próprio Estado que fiscalizará

constantemente o seu cumprimento.

c) "cujo objetivo é prevenir a sabotagem de instala-

ções nuclearés~è" o extravio de materiais' nucleares". "
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As conseqüências de uma sabotagem

nuclear podem incluir a destruição da instalação visada, resul

tando em danos materiais e financeiros de grande monta e na in-

terrupção das atividades de uma indústria vital. Também resulta^

ria na morte ou lesões dos operários da instalação, e em danos

por radiação a pessoas ou ao ambiente da região em volta.

Um furto ou roubo nuclear bem suce

dido teria as conseqüências condicionadas ãs intenções e recur

sos dos criminosos envolvidos. Tais conseqüências poderiam va-

riar desde efeitos bastante limitados, até uma série de impac-

tos mais sérios. 0 material nuclear subtraído poderia servir tan

to para a confecção de um artefato nuclear, como para a dissend

nação, no meio ambiente, das suas propriedades altamente radioa.

tivas e tóxicas (como o plutônio, por exemplo), o que se consti^

• tuiria num meio apropriado para uma chantagem. Assim, a prote-

ção física de instalações nucleares deve ser criada para prevês

nir esses dois tipos de ações criminosas.

Mason Willrich distingue os objeti^

vos da proteção física sob dois ângulos: da sociedade e da in^

dústria nuclear.*

Do ponto de vista da sociedade, o

seu objetivo é proteger o público contra riscos indevidos de mor

te, ferimentos ou danos â propriedade, resultantes do roubo de

materiais nucleares ou da sabotagem de instalações usadas pela

indústria ,nuclear.

Do ponto de vista da indústria nu

clear, o objetivo ê proteger as operações industriais contra ris

cos indevidos de prejuízos em termos de dinheiro, permissão do

governo e aceitação do público.

* Mason Willrioh3 op.ait.tpil68.
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I d)•"assim como busca apoiar as medidas rápidas e com

pletas para localizar e recuperar material extraviado".

]
Alem da integridade dos materiais

e instalações nucleares constituir meta de todo sistema de pro

teção física, deve o.mesmo estar apto a apoiar o Estado nas me

JÊ didas de localização e recuperação de material nuclear extravia^

I do. 0 fator tempo, nesse caso, é de suma importância dsvido ã

I já mencionada periculosidade do material.

j

5. Funções da Proteção Física de Instalações Nucleares

• As funções de um serviço de prote_

ção física podem ser definidas de forma ampla e restrita. De a-

I cordo com a definição ampla, as funções da proteção física "pçj

. dem incluir: prevenir, impedir, detectar e reagir a tentativas

I d e roubo ou sabotagem, recuperar materiais nucleares previamen-

te roubados e reagir a ameaças que envolvem esses materiais".

A função principal da proteção fí-

31 sica (definição restrita) "ê impedir o roubo de materiais estra

tégicos ou a sabotagem de instalações sensíveis usadas na indús_

I t r i a dá energia nuclear".*

Tendo em vista uma explicação mais

I clara e uma exposição sistemática, serão, neste capítulo,mostra

das as funções da proteção física de instalações nucleares, sob

* o "prisma daquela definição ampla, com base na conferência apre

_l sentada na III Reunião Anual da Sociedade Espanhola, pelo confe

J rencista Guilhermo Leira Rey, em dezembro, de 1977/ na cidade de

• Madrid.

l1 —
• * Mason Willrtch, op. dt.t p.169.

V
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Na atuação da proteção física de

instalações nucleares, distinguimos quatro funções; dissuasiva,
de detecção, de retardo de penetração e de reação.

Serão analisadas, separadamente, es_

sas funções, a fim de que possamos ter uma idéia de como um ser

viço de proteção atua e de que meios se utiliza para a consecu

ção de sua finalidade.

5.1 - Função Dissuasiva

A função dissuasiva reside, princi-
palmente, na ação psicológica que a simples existência do servi^
ço produz sobre o possível adversário.Para se efetivar essa fun
ção, torna-se necessária uma adequada imagem pública sobre a se_
gurança que cerca uma instalação nuclear.

Mas, se por um lado, um serviço de

proteção física dispõe dessa força psicológica para reforçã-lo
ainda mais, por outro lado, não se pode negar a posição um tan
to vantajosa em que se encontra o adversário que pretende sabo
tar uma instalação nuclear ou subtrair material nuclear de seu
interior, jã que pode eleger momento, lugar e procedimento, con
tra um serviço de segurança que, apesar de toda a sua versatiljL
dade, é sempre limitado, e sujeito a possíveis falhas técnicas,
instrumentais ou humanas, que poderão reduzir sua eficácia de
resposta. Assim, o sigilo com referência ao plano de proteção
física e seus detalhes técnicos, torna-se um elemento fundamen
tal para o sucesso do serviço.

Comumente, escutamos nos ditos popu
lares, que tanto o segredo, como a propaganda, são "a alma do
negocio", e com muita propriedade se aplica essa expressão à
presente função.

No interior da instalação nuclear as medi-

das de proteção e segurança existentes e o mistério que é produzido pelo si-
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gilo dos assuntos referentes ao plano de proteção física conheci-

dos somente por aqueles que têm "necessidade de conhecer", exer

ce essa intimidação ao empregado que, por algum momento, pensou

na hipótese de roubar material nuclear ou sabotar a instalação.

Portanto, a função dissuasiva já

atua no interior da instalação nuclear, sendo o sigilo das med;L

das de proteção que a guarnecem e a difusão dirigida e especia-

lizada ao público dos assuntos referentes à essas medidas, os

instrumentos para que ela possa concretizar-se no exterior da

instalação.

S. 2 - Função de Detecção

Desempenha papel de suma importân-

cia em qualquer- serviço de proteção física, já que tentativas

de furto ou roubo de materiais e de sabotagem de instalações,de

vem ser primeiro detectadas para, posteriormente, serem impedî

das. t

É através dessa função que será der

tectada, com a máxima probabilidade, qualquer tipo de intrusão

ou interferência, respectivamente na instalação ou em suas at_i

vidades, fornecendo â força de segurança elementos precisos, co

mo a localização e o tipo de ameaça, para uma resposta imediata

e adequada.

Através de dispositivos eletrônicos,

células fotoelêtricas, circuito fechado de televisão, ou outros

meios apropriados e as rondas do pessoal da força de segurança,

I essa função exerce constante vigilância sobre toda a instalação,

J principalmente sobre ãreas que requerem "proteção em profundida

I de", como as de acesso a material nuclear especial estocado, ou

ao reator de uma usina nucleoelétrica.

Nos serviços modernos de proteção

li física, todos os dispositivos de vigilância estão conectados com

]•
Jl
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uma "estação central de controle", cuja principal função é rece

ber e analisar uma detecção ou ura alarme, acionando imediatamen

te a força de segurança, se for o caso, a fim de neutralizar a

ameaça. Ê tamanha a importância dessa estação de controle para

a segurança da instalação, que, geralmente, encontra-se locali-

zada em uma área vital, tendo em vista que é ela que controlará

o circuito fechado de televisão, todos os alarmes, o uso dos

cartões-chave, os meios de comunicação entre os integrantes da

força de segurança e destes com a força de apoio, enfim todos

os elementos constitutivos do serviço de proteção física, auxi-

liado por computador que, num tempo mínimo, fornece as informa-

ções essenciais, para que as forças de segurança e apoio entrem

em ação.

Além de prevenir, um serviço de pro

teção física deve também ser capaz de detectar um furto de mates

riais nucleares que tenha sido completado, â despeito das medjL

das para evitá-lo. Sob este aspecto, o principal problema ê de-

tectar o furto de pequenas1 quantidades por pessoas autorizadas

a ter acesso a materiais nucleares. Recursos para detectar esse-

tipo de subtração oferecem uma garantia de que as medidas pre-

ventivas estão funcionando corretamente e podem desencadear ope_

rações de recuperação, se as medidas preventivas falharem, além

de auxiliarem o sistema de salvaguardas..

S.3 - Função de Retardo de Penetração

Tem por objeto aumentar o tempo de

progressão do adversário, acumulando dificuldades em sua traje-

tória, de tal forma que, o intervalo de tempo entre o instante

da detecção e aquele em que o adversário alcançaria o seu obje-

tivo, ..seja. suficiente para, permitir .uma reação, .eficaz

A eficácia global de medidas desti-

nadas a impedir o roubo ou sabotagem será determinada principal^
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mente pela eficácia combinada das estruturas de contenção físi-

ca instaladas e pelas forças humanas de segurança utilizadas ou

disponíveis. Umà" forte barreira física pode retardar a concreti

zação de um roubo ou um ato de sabotagem, reduzindo a necessida_

de de se usar imediatamente a força.

Para que essa função atinja sua fi-

nalidade, devem ser adotadas, entre outras, as seguintes med_i

das:

- apresentar obstáculos físicos â penetração'do ad-

versário ; "•'•';'"'

- impedir a utilização dos equipamentos de manejo de

material nuclear especial;

- obrigar o adversário a destinar parte de suas for

Ças a atividades de vigilância e auto-proteção;

- criar ambientes locais que limitem os seus movimen

tos e o tempo de permanência;

- multiplicar o numero de pontos separados que o ad-

versário deverá ter acesso para poder realizar o roubo ou sabo-

tagem; e .

- impedir o uso das vias de acesso previstas para a

operação normal de equipamentos e instalações.

Os obstáculos ã penetração do adver

sãrlo são as barreiras físicas que apresentam as cercas,paredes

ou muros, tetos ou pisos e que devem apresentar características

de dimensão, forma e material, conforme o exigido pelas normas

de proteção física de cada país. Essas normas geralmente exigem

que a área contígua ãs cercas e muros não deve apresentar pe.que_

nos acidentes geográficos ou objetos que possam ocultar ou pro-

teger o adversário.

Uma iluminação adequada local ê im

portante para o sistema, pois permite a inspeção visual das áreas
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de segurança e o desempenho dos instrumentos de detecção que ne

cessitam de luz, como o circuito fechado de televisão.

Todas essas medidas serão mais ou

menos exigidas, conforme a maior ou menor proteção que o plano

de proteção física estabelece para as áreas de segurança que com

põem a instalação.

Os obstáculos físicos juntamente com

a força de segurança local poderão assegurar tempo suficiente,

para que as forças vindas de fora detenham um roubo ou sabota

gem em andamento.

5.4 - Função de Reação

Ê a última função do sistema, tendo

como objetivo neutralizar ameaça detectada, apoiar na localiza-

ção e recuperação de material nuclear extraviado e, se possível,

capturar o adversário. i

Ê desempenhada pela força de segu- "

rança da instalação (reação primária), contando com uma força de

apoio, de reserva própria ou governamental (reação secundária).

Todas as funções que foram anterior

mente descritas, são de considerável importância-para o SPF, po

rim a sua eficácia reside na capacidade de reação primária e s<s

cundãria. Uma melhora na qualidade do sistema físico-instrumen-

tal redundara num alarme antecipado, ou num maior retardo de

progressão do adversário, mas não contribuirá, mais que em cerr-

to grau, na neutralização da ameaça, para a qual terá que se con

fiar na capacidade de intervenção dessas duas forças de reação.

Assim sendo, é de extrema importân-

cia para a proteção física de uma instalação nuclear, que essas-

duas forças controlem qualquer ameaça por baixo do nível defini

do no plano de proteção física.
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A reação primária, que é exercida pe

Ia força de segurança da instalação, representa o pessoal ade-

quadamente equipado e treinado, para evitar e responder ãs aiaea

ças à segurança, compreendendo guardas próprios ou contratados,

podendo sei* incluído o pessoal que na instalação trabalha, con-

forme estabelecem as normas de proteção física de alguns países.

Os guardas, pela sua familiaridade

coin a instalação e seus equipamentos, são as pessoas idôneas pa_

ra atuar rapidamente no caso da existência de alguma ameaça. Po

rémf uma pessoa não se transforma em um guarda competente, sim-

plesmente, porque está portando uma arma na cintura. 0 candida-

to para desempenhar essa função, deve ser objeto de seleção ri-

gorosa, no que concerne ao seu caráter, estado fí si co-mental, mo_

tivação e habilidade,,.Se aprovado, deverá receber treinamento e

re-treinamento sobre os assuntos, práticas e procedimentos ad§_

quados ao efetivo desempenho de suas funções, como o conhecimen

to das propriedades físicas e outras dos materiais nucleares,a_l

guns conhecimentos básicos- sobre a instalação e as operações que

se processam em seu interior, e freqüentes manobras e exercícios

simulados. A menos que isso seja feito com antecedência, a res_

posta ante uma emergência, provavelmente, será confusa e defi-

ciente.

Os programas de treinamento poderão

ser de responsabilidade da própria instalação/ dos órgãos gover

namentais ou de empresas particulares especializadas em seguran

ça. Convém que nesses programas de treinamento, sejam ministra-

das aulas sobre a atuação em casos de emergência comuns a quâ L

quer indústria de grande porte e que podem constituir-se num pon

to débil do PPP, como por exemplo, o incêndio.

Outro ponto que deve ser examinado

cuidadosamente, é a capacidade da policia local de fazer frente

ã ámeãça superior â força de segurança da instalação. As insta-

lações de reprocessamento nuclear, por exemplo, estarão locali-
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zadas, provavelmente, em regiões rurais esparsamente populadas.

A polícia dessas áreas, mesmo que esteja disposta a colaborar,

pode não dispor de recursos humanos, equipamentos e treinamento,

para fazer frente a um tipo de ameaça mais séria. Isto sugere

que, em algumas localidades, pode ser melhor dispor, na própria

instalação, da maior parte das forças de segurança consideradas

necessárias.

Do que foi tratado, leva-se ã ques_

tão de quem seria a responsabilidade pela criação e manutenção

da força ou forças de segurança necessárias. A própria empresa

é uma alternativa, e o governo sob cuja jurisdição a empresa o-

pera é outra. Tanto a coordenação prévia como a cooperação lo-

cal são necessárias se a responsabilidade pela segurança contra

risco ou sabotagem, for dividida entre a empresa nuclear e o go

verno local. De qualquer forma, quando ocorrer uma ameaça, or- i I

dens serão dadas pelos supervisores imediatos e medidas críti- f

cas serão tomadas por iniciativa dos mesmos na cena do crime.* •

\ 1 1

6. Elementos ãe um Sistema Nacional de Proteção Fisioa I

0 documento INFCIRC/225 Rev.l, da l i

Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, descreve os e- •

lementos..que devem estar _contid_os em todos os sistemas nacionais I

de proteção física. Representam esses elementos a função do Es- I

tado pelas medidas de proteção que devem ser estabelecidas em

seu ter r i tór io e encontram-se, no documento acima citado,dispos_

tos na seguinte ordem: ri

* Mason Willvióh, op. ait., p.174. , . j
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a) Regulamentação (Responsabilidade, delegação de me

didas, sanção, normas relativas ã proteção física, • classifica-

ção dos materiais nucleares em categorias, concessões de licen-

ça e outros elementos);

b) Execução das medidas de proteção física prescri-

tas nos regulamentos; e

c) Controle das observâncias das medidas de proteção

física.

Quando conceituamos a proteção físi.

ca neste trabalho, foi mostrada a responsabilidade do Estado

pela proteção física dos materiais e instalações nucleares que

se encontram em seu território. Mas, como foi visto, pode o Es-

tado delegar o planejamento, implementação e manutenção das me

didas de segurança â um órgão nacional ou â pessoas devidamente

autorizadas, que ao estabelecerem serviços de proteção física,

deverão estes ajustarem-se ãs normas fixadas pelo próprio Esta_

do. Outra recomendação importante que aquele documento faz, ê

que as pessoas responsáveis pelo serviço, deverão comprovar a .

qualquer momento que as medidas adotadas estão sendo observadas

de maneira completa e a todo instante.

As normas fixadas pelo Estado deve

rão definir os requisitos para a proteção física dos materiais

nucleares durante a sua utilização, transporte e armazenamento,

devendo ser levado em consideração a que categoria correspondem

esses materiais e as circunstâncias particulares que concorrem

no-País,. ou na rota a ser seguida pelo transporte.

A Resolução CNEN 06/77, que dispõe

sobre a proteção física de instalações e materiais nucleares,se

guindo as recomendações da Agência e adotando tabela semelhante

a que está contida no documento INFCIRC/225 Rev.l, classifica o

material nuclear em categorias, de modo a assegurar relações a-

propriadas com as medidas de proteção física (figura 3). 0 cri-

J1

J1

J1

i



Tabela. - McuteAlauu Nuclzanzò m

MATE32AI

PLU70NI0 (a)

URÍNIO 233

URÂNIO 235

FORMA

Urânio enriquecido em

U 235:

- 20% ou ciais

- abaixo de 20X e Igual
ou superior a 10X

- abaixo de 1Q<

CATEGORIA I

2kg ou mais

2kg ou mais

5kgou mais.

CATEGORIA II

Mais de 500g
e

menos de 2kg

Mais deSOOg
e

menos de 2kg

Mais de 1kg e
menos de 5kg
10 kg ou mais

CATEGORIA III
i

500g ou nehos

*

500g ou menos

j

1 kg ou menos
i

Menos de 10 kg

10. kg ou raais

a) Valores validos apenas para material em uso ou estoque. No caso de csaterial em transito os limi-
tes serão fixados pela CNEN, •

b) Tõrio, bera corto quantidades de Urânio não abrangidas pela Tabela, devem ser protegidos de acordo
com medidas prudentes determinadas pela Direção da instalação ou pelo remetente.

' - • . . • - • • < * • . :

s^^^^ ^L^^rf âfe*^**1
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tério para essa classificação é baseado no perigo potencial a-

presentado pelo material nuclear, levando em consideração:

a) o tipo de material (Urânio, Plutonio ou Torio);

b) a composição isotõpica (conteúdo de isotopos físseis);

c) a forma física ou química;

d) o nível de radiação;

e) a quantidade; e

f) a localização (uso, trânsito ou estocagem).

Além da responsabilidade, delegação

de medidas, normas relativas ã proteção física,classificação em

categorias dos materiais nucleares, ó documento da Agência con-

sidera, também, a concessão de licenças elemento necessário pa_

ra o sistema nacional de proteção física. 0 Estado deverá conce

der licenças autorizando atividades que envolvem materiais nu-

cleares, unicamente, quando estas se ajustam aos seus regulamen

tos. Assim, o õrgão governamental fiscalizador das atividades

ligadas ã energia nuclear do país, deverá analisar cada pedido

de licença, verificando se as exigências contidas em suas nor-

mas são obedecidas. A Agência também entende que o regime de san

ções não ê elemento integrante do sistema nacional de proteção

física, mas poderá figurar, em anexo, ãs normas adotadas por

cada país. No Brasil, a Lei nÇ 6.453, de 17 de outubro de 1977,

que dispõe sobre a responsabilidade criminal por atos relaciona

dos com as atividades nucleares, apresenta parte desse regime

de sanções.

As medidas de proteção física dos

materiais e instalações nucleares podem ser executadas pelo pró

prio Estado, pelo operador da instalação ou qualquer entidade

devidamente autorizada, devendo o sistema nacional prever uma

revisão periódica das atividades autorizadas, assim como sempre

que tenha lugar uma modificação importante, a fim de. garantir
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que se cumpre, em todos os momentos, os regulamentos de proteção

física dos materiais e instalações nucleares.

7. Avaliação do Sistema-
«

Ao estudar e projetar um serviço de

proteção física, aparece um tal número de problemas concernen-

tes aos seus aspectos técnicos, físicos e de organização,que se

torna difícil concluir quanto â sua eficácia global- -Obviamente,

a presença do conjunto de barreiras, alarmes e pessoal de vigi^

lância afetará o comportamento de um adversário que intenta um

roubo ou uma sabotagem, mas não é evidente a eficácia de uma res_

posta concreta ante um certo número de atacantes, determinados

tipos de armas e meios sofisticados de penetração.

0 objetivo de qualquer procedimento

de avaliação ê quantificar de alguma, forma a eficácia do siste

ma, geralmente obtendo um coeficiente de vulnerabilidade,frente

à ameaças típicas, por meio de uma combinação ponderada das vuí

nerabilidàdes assinaladas a cada um dos elementos do sistema.

Quando se dispõe de informações suficientes e fiáveis sobre o

comportamento real de alguns serviços de proteção física, é po£

sível simular, numericamente, num computador, o combate entre

adversários típicos e um serviço, obtendo sua vulnerabilidade

por meio de análise estatística dos resultados.

Na "American National Standard for

Industrial Security for Nuclear Power Plants", dos Estados Uni-

dos, são considerados quatro tipos de adversários:*

* American'National Standards Institute, Inc.",
ANSI N18-17, American Nuclear Society, Illinois, (2973),
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a) Um empregado inimigo;

b) Um fanático ou louco;

c) Um pequeno grupo exterior à usina que intenta sa

botã-la ou apoderar-se dela; e

d) Um grupo relativamente grande," mas indisciplinado

e atuando por ocasião de desordens públicas. Nessa norma, não é

previsto o.ataque por grupos paramilitares ou militares treina-

dos adequadamente, pois a defesa contra essas ameaças são consi^

deradas de responsabilidade do Estado. Para se avaliar o siste-

ma de proteção física, é importante que se cubra o espectro to

tal de adversários. Por exemplo, em estudos recentes sobre a ma

teria, chegou-se â conclusão de escalonar as ameaças possíveis

em três níveis:*

a) Nível Mínimo: uma pessoa, ferramentas de mão, sem

armas, a pé, conhecimentos débeis sobre segurança e sem plano

de ataque;

b) Nível Médio: de dez a doze pessoas,ferramentas me

cânicas e explosivos, armas automáticas, carros e caminhões lî

geiros, profundos conhecimentos sobre segurança e ataque plane-'

jado; e

c) Nível Máximo: mais de vinte e seis pessoas e re-

servas, adequadamente treinados, ferramentas mecânicas e de mão,

fonte de energia auxiliar, iluminação, maquinaria pesada, expio

sivos, armas automáticas, granadas, bazucas, carros blindados,

caminhões, helicópteros, completos conhecimentos sobre sistemas

de segurança, admitem perda de vidas.

0 nível mínimo de ameaça engloba as

duas primeiras da norma norte-americana e o nível médio, que é

* Rey Guilhermo Leira3 La.Seguriâad Industrial enyi Ciclo del Combustible.
Nuclear t Conferência apresentada na 3

a Reunião Anual da Sociedade Nu-
clear Espanholat Junta de Energia Nuclear - JENS Madrid, (1977).
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considerada uma ameaça superior, se refere âs outras duas res_

tantes. 0 nível máximo reflete uma situação limite, unicamente

ao alcance de uma grande organização terrorista ou de uma nação

inimiga, estando, portanto, fora da citada norma.

Para cada uma das ameaças previstas,

o modelo programado rio computador gera um ataque e a resposta ,

se obtém por uma mostra aleatória das distribuições de probabi- j

lidades das respostas individuais de cada um dos elementos. . que

compõem o sistema, obtidos a partir de suas características téc

nicas e dados experimentais. 0 combate armado, entre a força de

segurança e o adversário, pode ser analisado por meio de um "mo

delo linear de Lanchester", que permitirá estimar o número de

baixas de ambos os lados e a duração do combate.*

- Uma vez realizado um número suficien

te de simulações para cada tipo de ataque (da ordem de trezen-

tos, mais ou menos), se analisam os resultados e se obtém a vul-

nerabilidade do sistema para cada nível de ameaça.

Esse sistema de avaliação foi utili^ ••_.

zado pelo Governo dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, apre

sentando resultados satisfatórios, porém, para a proteção flsî

ca de instalações nucleares, torna-se necessária a obtenção de

dados experimentais e essa avaliação deverá ser incluída como

uma partida a mais a ser calculada no custo do sistema, o que

condicionará a sua realização. :

De qualquer modo, convém que um si£

tema de proteção física seja projetado e realizado na medida de

cada problema particular, integrando os seus elementos no dese_

nho da instalação que o sistema visa proteger, para conseguir,

ao mesmo tempo, um máximo de eficácia e um mínimo de custo e

perturbações no funcionamento da instalação, a serviço da qual

* O.E. 'Jones, Advanced Physical Protection Sistems for Nuclear Materials,
in Safeguarding Nuclear Materials, AIEA (197?), vol.1, p.215.
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se encontra o sistema de proteção física,, como um elemento

mais para garantir a consecução de seus fins.

8. Normas Brasileiras sobre Proteção Física - Resolução CNEN 06/ 77.
*

As normas brasileiras que dispõem so

fare a proteção física estão contidas na Resolução CNEN 06/77,

que#segundo o seu item 1.1.1., estabelece "os princípios gerais

e requisitos básicos exigidos para a proteção física de instala_

çSes e materiais nucleares", devendo ser aplicada "a todas as

atividades de proteção física que envolvera o uso, o transporte

e a estocagem de materiais nucleares e de equipamento vital" (î

tem 1.2.1). Para o Serviço de Proteção Física - SPF (terminolo-

gia da própria norma) de instalações nucleares, serão, portanto,

aplicadas as disposições referentes â proteção do material, em

uso ou estoque, e do equipamento vital.

Serviram de base para a elaboração

dessas normas, o documento INFCIRC/225 Rev.l, da Agência Inter- '

nacional de Energia Atômica - AIEA, as normas norte-americanas

contidas no Título 10, Capítulo 1, Partes 50, 70 e 73, do "Code

of Federal Regulations", as normas constantes nos documentos

ANSI N.18.7 e ANSI N.18.17, da "American National Standards Ins-

titute, Inc.", e nos documentos RG-1.17, RG-1.70.15 é RG-5.52,

da "Nuclear Regulatory Commission", dos Estados Unidos.

Pela análise dos documentos supra,

depreende-se que nossas normas compõem um conjunto muito bem es_

truturado e elaborado que, pelo seu teor, certamente atenderá

as exigências nacionais relativas â regulamentação das ativida-

des nucleares que não podem prescindir de um "Plano de Proteção

Física - PPF", pois, conforme estabelece o item 2.3.1, a exis-

tência e a implementação de tím PPF^* "constituem exigência éssen
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ciai para o licenciamento de atividades que envolvem

nuclear e equipamento vital".

material

! Assim, o licenciamento de : instala^

ções nucleares esta condicionado a existência e implementação .

do PPF, definido como o "documento que contém o conjunto de mé_

todos e medidas que objetivam garantir a proteção física de ins_

talações ou materiais nucleares, ou ambos" (item 3.23).

Da implementação do PPF se origina-

ra o "Serviço de Proteção Física", que o item 3.26-define como

sendo: a "entidade constituída de pessoal, dispositivos/ equipa_

mentos e procedimentos destinados ã execução do PPF".

Para cada instalação deve ser elabo_

rado o respectivo plano, com a finalidade de: •

"a) estabelecer condições capazes de minimizar as pos_

sibilidades de remoção não autorizada de material nuclear e de

prevenir sabotagem;

b) prover informações e assistência técnica em apoio

âs medidas para localização e recuperação de material nuclearex"

traviado". (item 5.11).

0 mesmo item estabelece os elemen

tos necessários à elaboração do PPF: as características de pro

jeto da instalação, de dispositivos de segurança e de procedi-

mentos, incluindo a organização e suas obrigações. Portanto, a

aprovação do PPF está condicionada a apresentação dos elementos

das funções já tratadas neste trabalho, (de detecção, de retar

do de penetração e de reação) devendo, também, ser incluídos os

procedimentos a serem adotados na implementação e mantimento do

SPF, a estrutura da organização é a identificação das pessoas

responsáveis.

Seguindo recomendação da Agência, o,

item 5.1.2 estabelece que na elaboração do PPF,além de observar

as medidas consignadas no item 5.1.1, da mesma forma deverão ser
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observadas a localização geográfica da instalação e a avaliação

das ameaças potenciais ali existentes.

Para se apreciar uma ameaça, primei^

ro é preciso conhecê-la, e isto implica na necessidade de um tra

balho conjunto das autoridades responsáveis pelo SPF, cornos "ór

gãos de inteligência" do Governo, que se encontram sob a coorde

nação do "Serviço Nacional de Informações (SNI)", órgão de cupvi

Ia do "Sistema Nacional de Informações (SISNI)". Essa atividade

integrada de avaliação deverá ser realizada constantemente, ten

do em vista que as condições de ameaça não são estáticas no de_

correr do tempo. Da mesma forma, o PPF "deve ser revisto e atua_

lizado pelo menos a cada dois anos ou sempre que novas condi-

ções tornem necessária a revisão e atualização", conforme esta-

belece o item 5.2.3, da norma em apreço. Pessoas ou grupos de-

signados pelos procedimentos administrativos realizarão essa tai

refa, alterando ou introduzindo novos procedimentos, que só en

trarão em vigor apôs a aprovação pelo respectivo responsável (i.

tem 5.3.1). v

0 item 6.1, da Resolução CNEN/06/77,

dispõe que o "planejamento e detalhamento dos requisitos de pro

teção física no projeto da instalação" serão de responsabilida-

de de uma pessoa ou de um grupo, conforme a organização proprie_

tãria designar, podendo ser essa responsabilidade delegada ao

projetista da instalação a ser construída. Deste modo, fica a

organização proprietária, mais ou menos livre para designar os

responsáveis pelo planejamento e detalhamento técnico do PPF no

projeto da instalação. Porém, as atividades das pessoas designa

das serão examinadas e controladas sistematicamente,segundo ex_i

gência do mesmo item.

A responsabilidade geral pela impLe

mentação do PPF é do Superintendente ou Diretor Geral da Insta-

lação, podendo também* ser, explicitamente;'delegada * (item 5.2.2); ~"

Ê de suma importância que a delegação de responsabilidade seja
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expressa formalmente, ejn face das implicações de natureza, juriC

dica decorrentes da inobservância, às normas- de proteção física.

A "Factory Mutual System", num estu

do interessante sobre a pessoa a ser designada como diretor do

programa de conservação de indústrias de grande porte,recomenda

que a pessoa escolhida deve apresentar um interesse superior ao

normal pela conservação do ativo e capacidade de trabalhar com

e mediante outras pessoas. Também deverá ser dotado de tato e

de uma certa diplomacia, porque seu cargo o obriga a trabalhar

geralmente relacionado ã todas as áreas. (Engenharia,Administra-

ção, Fabricação, Armazenamento, Transporte, Finanças, Pessoal ,

Relações Públicas, etc.). E essas relações devem ser estreitas,

procurando atingir uma excelente comunicação e mútua compreen-

são de problemas, concluindo, que o diretor deve ter imaginação

ativa na prevenção dos possíveis sinistros e organização das de_

fesas efetivas, já que tanto o risco como as medidas de seguran

ça devem ser estabelecidas antes que se produza a situação de

emergência.* Parece que tais considerações podem perfeitamente

ser adotadas na indústria nuclear, quando da escolha do respon

sãvel pela implementação do PPF.

Essa responsabilidade, segundo o

item 5.2.2., inclui a formulação de diretrizes para:

a) a contratação ou emprego da força de segurança;

b) o estabelecimento de ligações com corporações po

liciais ou militares locais, estaduais ou federais;

c) o programa de treinamento;

" d) o sistema de assentamentos;

e) a exigência de relatórios;

f) a investigação de violações;

??TÜí?í?? EngineevingjCorporation, Manual de Seguridad y Ppoteccion
de Plantas Indústriales, Map fee, Madrid, (1973), p. IS,
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Passaremos ao estudo do item acima,

considerando outras disposições contidas na Resolução CNEt</06/77.

Devido ã função de extrema importân

cia que irã desempenhar na atividade de resposta ãs ameaças que

possam intentar contra a instalação, o indivíduo que irã compor

a força de segurança serã objeto de um* profundo exame físico e

clinico, para verificar sua saúde, resistência e acuidade visual

e auditiva (itens 5.5.2.1, 5.5.2.2 e 5.5.2.3).

Será, também, submetido a exame me

dico e psiquiátrico, a fim de constatar se o candidato está a£

to para as responsabilidades que irã assumir. Certas condições

psicológicas, hábitos ou ações do passado, poderão desclassifi-

cá-lo, como distúrbios mentais, vícios em relação â drogas, ao

álcool e etc. (item 5.'4,b).

A investigação da vida pregressa do

candidato é de suma importância para o processo de seleção,"com

vistas a revelar traços adversos de caráter que possam influen-

ciar suas habilidades ou motivações no desempenho de seus deve-

res" (item 5.4.a).

No tocante a esse tópico do proces-

so de seleção, cumpre ressaltar . que o Decreto n? 67.562, de 12

de novembro de 1970, que regulamentou o artigo 29, item I do De_

creto-Lei n9 1.034, de 21 de outubro de 1969, dispondo sobre as

medidas de segurança para Instituições Bancárias, Caixas Econô-

micas e Cooperativas de Crédito, reza em seu artigo 19, que a

vigilância ostensiva dos estabelecimentos de crédito serã reali

zada por serviços de guarda, compostos de elementos sem antece-

dentes criminais. Quanto aos estabelecimentos bancarios,consoan

te artigo 29, terão que submeter os nomes dos candidatos a in-

gresso nos seus serviços de guarda ao Departamento de Polícia

Federal, para efeito de aprovar ou não a contratação. Ademais,

pelo artigo 39, competirá ao Departamento de Polícia Federaldar

ciência ao Serviço Nacional de Informações dos nomes dos propo£
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tos que integrarão os serviços de guarda, comunicando a este 5r_

gão e ã Secretaria da Segurança Pública da unidade onde devam e

xercer essa atividade os daqueles cuja contratação foi aprovada.

Parece que tal sistema poderia ser

utilizado também, na escolha dos guardas que poderão integrar a

força de segurança das instalações nucleares.

Selecionados os candidatos que irão

compor a força de segurança, serão realizados, em conformidade

com o item 5.5.3, da Resolução CNEN 06/77, os treinamentos e

re-treinamentos para o efetivo desempenho de suas funções. Den

tre os tópicos que aquele item estabelece como necessários para

os programas de treinamento, temos: finalidades e princípios de

segurança; autoridade e responsabilidade individual como membro

da força de segurança; bombas e outros tipos de ameaças; preven

ção e combate a incêndios; métodos de busca e apreensão; contro

le de acesso; comunicações e etc.

Segundo estimativas recentes, uma

instalação nuclear deve dispor de um plantei de noventa homens,

para cobrir continuamente todos os postos de guarda e vigilân-

cia, em cinco turnos de serviço (dezoito guardas por turno),tan_

to para uma instalação de fabricação de elementos combustlveis4.

de tratamento de combustível nuclear irradiado, como para uma

central nuclear constituída de dois ou três reatores.*

Estabelecida a força de segurança ,

tornam-ser necessários os entendimentos com as corporações poli-

ciais ou militares/ locais, estaduais ou federais, que formam

a "Força de Apoio" (item 5.5.7), definida, pelo item 3.12, como

sendo "Força de segurança pública ou de segurança nacional com

jurisdição na área onde a segurança ê requerida, podendo com-

preender Polícia Civil, Polícia Militar ou Forças Armadas Fede-

rais".

* Rey Guilhermo Leiras op. cit.*

M
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lima boa. integração das atiyidades

de segurança para uma rápida e adequada resposta ejn situação de

emergência dependera de um sistema perfeito de comunicações. A-

lêm da boa qualidade que o equipamento deve apresentar, é indis_

pensãvel uma diversificação dos meios de comunicação, a fim de

que um substitua o outro, no caso de falhas instrumentais ou de

sabotagem do sistema. Com o emprego de dois ou mais telefones ,

separados e com linhas independentes, ou um. telefone e um rádio

transmissor-receptor, ou dois ou mais rádios transmissores-re-

ceptores com alimentação independente, fica assegurada a comuni

cação entre as unidades organizacionais que compreendem a força

de segurança da instalação e destas com a força de apoio,confor

me o exigido pelo item 5.5.5 da Resolução CNEN 06/77.

fi necessário, também, um sistema de

assentamentos, em dia e ordem, que registre as visitas, a iden-

tificação das pessoas que tiveram acesso Ss áreas vitais nornml

mente não ocupadas, exercícios e ensaios, inspeções de seguran-

ça em dispositivos de alarjne, de equipamentos de comunicação e

outros procedimentos (item 5.8).

0 item 8.1.4 estabelece que os em-

pregados da instalação nuclear receberão freqüentes esclareci-

mentos sobre as medidas de proteção física e treinamento adequa

do na implementação dessas medidas.

Desse modo, dentro das limitações

estabelecidas pelos procedimentos administrativos, estarão os

empregados mais capacitados para discernir se determinada inter

ferencia nas atividades da instalação deve ser comunicada ã au-

toridade imediatamente superior, que, conforme o caso, iniciará

a investigação das violações constatadas.

Passemos agora ao estudo das áreas

de segurança que constituem elementos necessários na elaboração

e implementação do PPP.
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Os critérios a serem observados

necsas duas fases do PPF; estão previstos no item 5,1.3;

a) limitação, a tun numero mínimo de pessoas, do aces

so ao material nuclear ou â instalação, mediante a demarcação

de áreas vitais, áreas protegidas e áreas vigiadas;

b) comprovação previa, anualmente renovável, da con

fiabilidade e da qualificação de todas as pessoas que, regular-

mente, têm acesso ao material ou ã instalação nuclear.

Os requisitos de maior ou menor pr£

teção (controles administrativos e dispositivos de segurança)pa

ra uma área de segurança, estão condicionados ã categoria do ma

terial nuclear usado ou estocado no seu interior.

0 controle do acesso de pessoas ãs

áreas de segurança será feito mediante o emprego de distintivos

ou passes especiais, obedecendo ã seguinte distribuição do item

8.1.2:

- Distintivo Tipo I

Para empregados cujo acesso ãs áreas vitais consti-

tui uma exigência decorrente de suas funções normais nessas áreas.

- Distintivo Tipo II

Para empregados cujo acesso ãs áreas protegidas ê

uma exigência decorrente de suas funções normais nessas áreas.

- Distintivo Tipo III

Para empregados cujo acesso ãs áreas vigiadas conss

titui uma exigência decorrente de suas funções normais nessas

áreas. Esses empregados, quando encarregados de trabalhos de

construção, serviços ou reparos temporários em áreas vitais ou

protegidas, devem ser escoltados: a) por um portador de distin-

tivo tipo I, quando no interior de uma área vital; b)por um por

tador de distintivo tipo Ü , quando no interior de uma área pr£

tegida.
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- Distintiyo Tipo IV

Para pessoas que não exercera normalmente atiyida-

des na instalação, mas devido ãs suas funções, necessitem fre-

qüente e demorado acesso as areas de segurança.

- Distintivo Tipo V

Destina-se aos visitantes devidamente escoltados

por portadores de distintivos tipo I, II e III, quando no inte

rior de areas vitais, protegidas ou controladas, respectivamen-

te.

ÁREA VIGIADA

Das ãreas sucessivas de segurança

que compõem a instalação nuclear, a "ãrea vigiada" é a que re-

quer menor grau de proteção. Apesar disso, terá o seu perímetro

devidamente cercado, de acordo com o item 3.7. que estabelece as

dimensões, formas e tipo de material a ser empregado na constru

ção das barreiras físicas, devendo apresentar sinais ou outros

meios adequados de alerta ao público que se trata de ãrea de se

gurança com acesso controlado (item 4.2).

a) Acesso: a autoridade responsável pela instalação

nuclear, considerando fatores como compatibilidade com os pia

nos de emergência, avaliação de ameaças â segurança e outros ca

sos fortuitos ou de força maior, estabelecerá as diretrizes do

acesso ã essa área (item 4.2.1).

b) Controle: deve ser adequado, a fim de impedir o

acesso indevido de pessoas, ou não permitir maior aproximação

dos seus limites, se assim exigirem os interesses da segurança

(item 4.2.2).

c) Vigilância: deve. ser suficiente para fazer respei

tar as limitações de acesso estabelecidas pela Direção da Insta

lação (item 4.2.3).

i
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d) Coerção; as jijedidas coercitiyas relativas a aces-

so e vigilância serão estabelecidas pelos controles administra

tivos que procurarão evitar facilidades de acesso ou abuso de

privilégios Citem 4.2.4}.

e) Material Nuclear: Será nessa área usado ou estoca^

do o material Categoria III da referida tabela(vide figura 3).

ÁREA PROTEGIDA

A "área protegida" se localiza no

interior da área vigiada e requer um grau maior de proteção do

que a antecedente, devendo ser devidamente delimitada por bar

reira física com zona de isolamento, em ambos os lados (item4.3),

(figura 4).

A iluminação da área protegida e da

respectiva zona de isolamento será suficiente para permitir iní»

peção visual e operação de dispositivos de vigilância que neces

sitem de luz, como o circuito fechado de televisão. 0 sistema

deverá operar independentemente do fornecimento normal de ene£

gia da rede (4.3.3).

a) Acesso: i limitado a pessoas autorizadas e a veí-

culos indispensáveis ãs atividades da instalação. Áreas para e£

tacionamento se localizarão em seu exterior (item 4.3.1).

b) Controle: será realizado pelo pessoal de seguran-

ça, de operação devidamente designado, ou por dispositivos pro-

jetados para admitir pessoal autorizado e impedir o .acesso de

pessoas, materiais e objetos não autorizados (item 4.3.2).

c) Vigilância: será realizada pela força de seguran-

ça, pessoal de operação, ou por ambos, sendo suplementada, na me

dida apropriada,pela aplicação total ou parcial dos seguintes

meios:

1) observação visual ou eletrônica;

s
I
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1. Area Vigiada.
2. Area Protegida
3. Area Vital
4. Perímetro Cercado
5. Estacionamento
6. Zona de Isolamento

7. Dispositivos de detecção
8. Circuito fechado de televisão
9. Iluminação adequada

10. Perímetro devidamente cercado
11. Estação de controle
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2) cães de guarda ou de patrulha,adequadamente trei-

nados e em numero suficiente para prover cobertu-

ra equivalente aquela proporcionada por observa-

ção humana;

3) outros meios previstos no PPF (item 4.3.3).

A integridade das barreiras físicas

deverá ser constantemente verificada durante o patrulhamento. A

freqüência das patrulhas será determinada pela natureza e quan-

tidade dos dispositivos de segurança (item 4.3.3).

c) Coerção: será estabelecida através dos controles

administrativos que devem incluir disposições para:-

1) controle de pessoas não autorizadas e a neutrali-

zação de suas ameaças potenciais;

2) assistência externa (órgão de apoio);

3) registros e relatórios das admissões, buscas, ins_

peções, patrulhas, alarmes e ensaios de dispositi

vos contra intrusão;

4) medidas corretivas de violação, (item 4.3.4).

e) Material Nuclear - nessa área será usado ou esto-

cado o material Categoria II (item 8.3.1).

Pessoas e embrulhos que transitam

pela área protegida devem ser sujeitas à vistoria, por meio de

instrumentos de detecção de material nuclear e de metais, para

que não sejam introduzidos dispositivos de sabotagem, ou subtra

ção de material nuclear.

Com o fim de evitar sabotagens, de-

verá estar prevista, nos procedimentos administrativos, a visto

ria de veículos e objetos que entram nessa área CL tem 8.3.3).



58

I
I
I
I

I

ÃH.EA VITAL

Localiza-se no interior da area pro

tegida e contêm o equipamento vital, definido pelo item 3.11,da
Resolução CNEN OS/11, como sendo: "qualquer equipamento, siste-
ma, dispositivo ou material cuja falha, destruição, remoção ou
liberação é capaz de, direta e indiretamente, colocar em risco
a saúde e a segurança do público pela exposição â radiação ou
causar danos econômicos consideráveis. Ê também, considerado e-
quipamento vital:

a) o equipamento que deve funcionar imediatamente a-
pós a falha, remoção ou liberação, para proteger a saúde e a se
gurança do público;

b) o equipamento especificado".

Assim, pela importância do equipa-
mento vital, do ponto de vista da segurança dos empregados, pú-
blico e meio ambiente, ê áe extrema necessidade que se localize
esse equipamento no interior da área de grau máximo de proteçãa-

A área vital, da mesma forma, abri-
gará o material nuclear, em uso ou estoque, Categoria I que apre
senta maior periculosidade quando nas mãos de organizações ex-
tremistas, pelos motivos já apresentados neste trabalho.

Para cumprir os dois objetivos aci-
ma descritos, a área vital não deve ser localizada próximo a
vias públicas e deve ser isolada, o máximo, "de equipamentos e
instalações não vitais, de modo que o acesso possa ser limitado
a ura número reduzido de pessoas autorizadas" (item 4.4).

As barreiras físicas da área vital
devem ser capazes de deter a intrusão de pessoas não autoriza-
das e apresentar razoável-resistência nã penetração ou acesso
de objetos perigosos originários do exterior da área protegida,
tais como projéteis de armas portáteis, abrasivos, fogos ou lí-
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quidos corrosivos ou combustíveis, que possam prejudicar o fun-

cionamento das instalações e equipamentos yitais" (item 4.4) .

a) Acesso: serã limitado às pessoas cuja confiabili-

dade tenha sido prê-determinada, cujas atividades nessas ãreas

sejam decorrentes de suas funções e a outras pessoas por elas

escoltadas. "Deve dispor de ura número mínimo de entradas e saít

das, idealmente uma sô entrada e saída (itens 4.4.1, 8.1.2 e

8.2.2).

b) Controle: devem ser empregados um ou mais dos se

guintes meios:

1) pessoal da força de segurança ou pessoal de ope-

ração;

2) sistema, de fechadura a chave;

3) dispositivos eletromecânicos ou eletrônicos (item 4.4.2).

c) Vigilância; o pessoal de operação, como parte dos

seus deveres normais, exercerá a vigilância primária, o patru-

lhamento de ãreas vitais e a inspeção de equipamentos e instala/

ções vitais.

A vigilância operacional serã suple

mentada "pelo emprego de dispositivos de detecção de intrusão e

alarmes em todos os pontos de acesso, saídas de emergência e in

teriores de ãreas vitais não ocupadas".. A vigilância de ãreas

vitais não acessíveis normalmente durante a operação,poderá ser

realizada mediante circuito fechado de televisão (item 4.4.3).

d) Coerçao: as medidas coercitivas, estabelecidas por

controles administrativos, referentes ao controle de acesso e

aos requisitos de vigilância, incluirão:

._ .-_ T. ̂ cao imediata para conter pessoas não autorizadas

e neutralizar suas ameaças potenciais;
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- registros e relatórios de inspeções, patrulhas, alar

mes e ensaios de alarmes;

- medidas corretivas de violação.

Qualquer tentativa de intrusão deve

ser contida com brevidade, por força ou ação suficiente, a fim

de garantir que o funcionamento de equipamentos vitais não seja

prejudicado (item 4.4.4).

e) Material Nuclear: conforme o item 8.2.1 da norma

em tela, deve ser usado e estocado o material Categoria I.

Os procedimentos relacionados ãs

vistorias de pessoas e embrulhos que entram ou saem das áreas

protegidas, também, deverão ser adotados para as ãreas vitais ,

principalmente nos casos de emergência, quando há necessidade

da evacuação de empregados.

Finalizando, o item 8.1.6 da Resolu

ção CNEN 06/77, exige um registro de todas as pessoas que têm

acesso ou posse das chaves referentes à proteção física da ins-

talação e em particular com a guarda ou estocagem de material

nuclear, devendo ser tomadas medidas para:

1) a conferência e a custodia das chaves, com a fina

lidade de reduzir a possibilidade de duplicação;

2) a mudança das combinações a intervalos apropria-

dos e a substituição de fechaduras comprometidas.
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9. A Enevgia Nucleap e a, Legislação Penal Especial

Não ê raro deparar-se o Estado com

uma situação nova, criada pelo progresso e pela evolução das

ciências e dos costumes, a exigir uma providência legislativa

que ponha fim a um comportamento repro\)do pela coletividade.

Como salienta muito bem o Professor

Manoel Pedro Pimentel "sentida a necessidade da lei, no torveli^

nho da mutação constante que se processa nas relações entre os

homens, cumpre proteger os bens ou interesses individuais ou so

ciais que se encontrem ameaçados por formas novas de agressão,

ainda não perfilhadas pelos códigos penais ou leis anteriores".*

Desse modo, novas leis são editadas,

criando modelos jurídicos que cominem sanções tendentes a impes

dir os comportamentos reprovados. Tais éditos não se incorporam

ao Código Penal, convindo mesmo que permaneçam como "conjuntos

de normas autônomas", susceptíveis de alterações ágeis, na con

formidade de pirevislveis modificações.**

Ao conjunto dessas normas aglutina^

das em diplomas legais próprios, dã-se o nome de Legislação Pe-

nal Especial.

A energia nuclear como fonte de mu

tações no relacionamento social, não foge a essa regra de natu-

reza jurídica, pois novas formas de ameaça nasceram em decorrên

cia da sua utilização pelo homem. E a partir do momento que a

coletividade não se encontra amparada pela legislação penal co

mum, e imprescindível uma providência legislativa que venha re

gulamentar as situações específidas relativas ao amplo aprovei-

tamento dos benefícios daquela energia.

* Legislação Venal Especial* 1972, pãg.18.

** Idem.
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h Lei n? 6,4.53, de 17 de outubro de

1977, no que se refere ã, Responsabilidade Criminal-, vem acres-

centar fatos dilituosos situados tora, da previsão geral contida

no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Sob este aspec-

to e o da proteção física, abordaremos os quatro delitos que

julgamos de maior relevância.

10. 0 Crime de Sabotagem de Instalações Nucleares

Sabotagem vem do francês "sabotage",

oriundo de sabot-tamanco, sapata, e que, segundo alíjuns, teria

a sua origem na represália dos operários, pelo emprego da mâqui

na, colocando seus tamancos entre as engrenagens.*

Nossa Resolução CNEN 06/77 define

a sabotagem, em seu dispositivo 3.25, como sendo "qualquer ato

deliberado dirigido contra uma usina, instalação, material nu-

clear ou veiculo de transporte de material nuclear, capaz de,di

reta ou indiretamente, colocar em perigo a saúde e a segurança

do público pela exposição â radiação, ou de causar impacto eco-

nômico e social".

Apesar da Lei n9 6.453, de 17 de ou

tubro de 1977, dispor sobre a responsabilidade criminal por atos

relacionados com as atividades nucleares, não contemplou em seu

texto o crime de sabotagem, visto que entendeu o legislador que

a. matéria jã estava regulada pelo Decreto-Lei n9 898, de 29 de

setembro de 1969, onde, depois de definir os crimes contra a se

gurança nacional e a ordem política e social, admite ser a sabo

tagem, verbis:

* ArtHür Cõgan, "Crimes Contra a Segurança Nacional. Ed. Revista dos Tribu
naia, (1976), p.13. ~
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I
I "art. 11. Comprometer a Segurança Nacional,sabotandoquais_

quer instalações militares, navios, aviões, material
utilizável pelas Forças Armadas, ou, ainda, meios de
comunicação e vias de transporte, estaleiros, portos e
aeroportos, fabricas, depósitos ou outras instalações:

Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.

' § 19. Se, em decorrência de sabotagem, verificar-se a
paralização de qualquer serviço, serão aplicadas as se
guintes penas Í .•'*..!

a) se a paralização não ultrapassar de um dia:
Pena: Reclusão, de 8 a 12 anos;

b) se a paralização ultrapassar de um (1) e não ul-
trapassar cinco (5) dias:

Pena: Reclusão, de 10 a 15 anos;

c) se a paralização ultrapassar de cinco (5) e não

ultrapassar de trinta (30) dias:

Pena: Reclusão, de 12 a 24 anos;

d) se a paralização ultrapassar de trinta (30) dias:.

Pena: Prisão Perpétua.

§ 29. Verificando-se a lesão corporal era. decorrência
da sabotagem, as penas cominadas nas alíneas a, b e c
do parágrafo anterior, serão acrescidas de um terço até
o dobro, proporcionalmente ã gravidade da lesão causa-
da.

§ 39. Verificando-se morte, em decorrência da sabota-
gem:

Pena: Morte.

A amplitude dada pelo artigo supra,
ao se referir a "depósitos ou outras instalações", faz com que
sejam abrangidas também, nestes termos, as instalações nucleares.

H
II
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Segundo Arthur Cogan,a sabotagem "con

siste na danificação propositada, no dificultar ou. impedir o e-

xercício normal das atividades".*

Em razão disso, é de se indagar se

o crime de sabotagem não veio a ser, também, previsto no arti-

go 27 da Lei n9 6.453, de 17 de outubr.0 de 1977.

"art. 27. Impedir ou dificultar o funcionamento de insta_

lação nuclear ou o transporte de material nuclear.

Pena: Reclusão, de quatro a dez anos". •

Embora se admita que a lei mais re_

cente procurou sanar as lacunas das anteriores, nestas, a nosso

ver, a matéria parece ter sido melhor cuidada, em face do jãrnen

cionado artigo.

A sabotagem, além dos'atos de impe-

dir ou dificultar, visa também, a destruição da propriedade.Por

outro lado, o artigo 11, do Decreto-Lei n9 898, de 29 de setem-

I bro de 1969, ê taxativo ao referir-se ao crime em questão, e a

graduação da respectiva pena é a que melhor se coaduna com a pa

ralização das atividades de uma instalação nuclear e as possjt

I vels conseqüências de lesão ou morte aos empregados da instala-

ção e ao público.

I
I 11, Os Crimea de Furto e Roubo de Materiais Nucleares

I Na le i penal, o roubo está colocado
em t i tulo próprio, punido com pena autônoma, mas, realmente;, na
da mais é do que o furto qualificado pelo emprego de violência

1 física ou moral, ou qualquer outro meio capaz de reduzir a capa_
. .*. . ., ... «=-.*-_ . ~~

I * Arthur Cogan, op.ait., p.13.

I
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cidade de resistência da pessoa. Ê que, entretanto, pela extre-

ma gravidade do furto acompanhado do ataque â pessoa, que se co

loca como espécie à parte, como f jura especial. Diferenciando-

se do furto, porque neste a violência ê dirigida contra a coisa.

Igualmente ao crime de sabotagem,não

encontramos entre os artigos consignados pela Lei n9 6.453, de

17 de outubro de 1977, um que taxativamente disponha sobre os

crimes em tela. Deduz-se, então, que a matéria deve ser remeti-

da â legislação penal comum ou ã outra lei penal especial.

Para facilitar o entendimento sobre

o crime de furto de materiais nucleares, considerando a figura

do agente, vamos dividir suas fontes de risco em: a) pessoa não

autorizada e b) empregado da instalação ou pessoa autorizada a

ter acesso aqueles materiais.

a) Pessoa não autorizada - seria aquela estranha ãs

atividades da instalação, podendo ser incluída nesta categoria,

o empregado que tivesse o acesso proibido ã determinadas áreas

de segurança da instalação .*

Em face do rígido sistema de segu-

rança que protege o material nuclear no interior da instalação,

para "pessoa não autorizada" concretizar o furto, fatalmente te

rã que recorrer a meios de execução que agravariam considerável

mente o seu crime. A lei imprime-lhe um especial critério degra -

vidade, jã que a ação traduziria maior periculosidade do agente,

no sentido de conseguir a apropriação da coisa. As circunstân-

cias que cercarão a execução desse crime, enumeradas taxativa-

mente pela lei penal comum/ vão funcionar como condição de maicr

puhibilidade do agente.

Furto: Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem,co:L

sa alheia móvel: Pena-reclusão, de um a quatro anos, e multa,de

cinqüenta centavos a dez cruzeiros.

Furto Qualificado: § 49. - A pena é de reclusão de

dois a oito anos, e multa, de dois cruzeiros a doze cruzeiros ,
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se o crime ê cometido:

I - coin destruição ou rompimento de obstáculo ã

tração da coisa;
s-ub

II - cora abuso de confiança, ou mediante fraude, esca-

lada ou destreza;

III - cora emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Analisemos algumas dessas circuns-

tâncias que agravariam o crime de furto, estabelecendo sua rela

ção com os materiais nucleares.

A primeira das agravantes alinhadas

ê a circunstâncias objetiva da destruição ou rompimento de obs_

tãculos, isto é, da violência contra a coisa. A lei não distin

gue os meios por que se opera a violência: força manual, instru

mentos, meios químicos ou físicos. Destruição ê o ato ou efeito

de destruir, e destruir ê demolir, desfazer, desmanchar, e t c .

Rompimento designa a ação1"ou conseqüência de romper, que impor_

ta partir, despedaçar, separar, rasgar, etc. Qualquer dessas _

ações deve recair sobre obstáculo, isto é, sobre o que constitui

estorvo â subtração da coisa.

Poderíamos dar como exemplo dessa

agravante, relacionando-a com os materiais nucleares, a destrui^

ção pelo agente da fechadura da porta que dã acesso aos mate-

riais estocados. Mas poderia o agente não recorrer à destruição

da fechadura, a fim de conseguir o seu acesso â essa área de se

gurança. Na posse de chave falsa - instrumento com ou sem forma

de chave empregado para substituir a verdadeira chave e abrir

um mecanismo de fechadura ou assemelhado - conseguiria o agente

atingir o material nuclear.

Outra hipótese igualmente remota,se

ria a entrada do agente no interior da instalação mediante a"es_
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calada", que representa a entrada em prédio ou recinto fechado,

por vias anormais, não facultadas ao trânsito de pessoas, ser-

vindo-se o agente de sua própria agilidade. Essas vias anormais

representam os muros, cercas, janelas, esgotos, condutos subter

râneos, e etc., e que se encontram presentes numa instalação nu

clear.

b) empregado da instalação ou pessoa autorizada a ter

acesso aos materiais nucleares - pela condição previlegiada do

agente, em decorrência da confiança que desfruta e da sua fun-

ção, teríamos como circunstância qualificadora do crime de fur_

to, a figura jurídica "abuso de confiança". Trata-se de circuns_

tância subjetiva, reveladora de maior periculosidade.do agente,

que, além de furtar, viola a confiança nele depositada.

Portanto, parece-nos que a Lei 6.453,

de 17 de outubro de 1977, ao não contemplar o crime em tela e

estando essa figura, também, não incerta no Decreto-Lei 898, de

29 de setembro de 1969 (Lei de Segurança Nacional), ê porque en

tendeu o legislador que, para se consumar o crime de furto de

materiais nucleares no interior da instalação nuclear, em face

do seu sistema de proteção física, inevitavelmente, teria o a-

gente de recorrer a meios que evidenciam o furto qualificado,

consoante o Código Penal.

Dá mesma forma, o roubo de materiais

nucleares não foi capitulado na Lei n9 6.453 de 17 de outubro

de 1977. Porém, a figura delituosa do roubo é prevista no Deere

to-Lei 898, de 29 de setembro de 1969.

Considerada a gravidade que repre-'

senta o roubo de material nuclear, tanto pelos meios, como pe-

las conseqüências, deve tal crime ser tratado pela lei penal es

pecial ou pela lei penal comum?

Mario Pessoa, através de conceitos,

nos dá a resposta: Se "as leis que protegem a Segurança Nacional

variam com as idéias e os costumes políticos que se fazem valer

t.
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em cada Estado conforme as épocas",e "os perigos sociais que dão

origem ã insegurança são diferentes dos perigos que afetam a or

dem social comum.", correta a inclusão de sua regressão na legis_

lação penal especial, visando a preservar a segurança .. in-

terna, conceituada esta."como o conjunto de aspectos da Segu-

rança Nacional relacionados com as pressões de qualquer origem,

forma ou natureza, que se manifestam ou produzem efeitos dentro

do território do país".*

12, Inobservância das Normas de Proteção Física

Como jã foi tratado neste trabalho,

é de extrema importância para o planejamento, execução é manu-

tenção do sistema de proteção física, a observância das exigên-

cias contidas na Resolução CNEN OS/11.

A Lei n9 6.453, de 17 de outubro de

1977, pune, era seu artigo .26, a inobservância das "normas "de se

gurança ou de proteção relativas â instalação nuclear ou ao uso,

transporte, posse e guarda de material nuclear", quando expor"a

perigo de vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem11,

com a pena privativa de liberdade, de dois a oito anos.

Assim, o artigo supra, pela sua am-

plitude, abrange a norma relativa ã proteção física de materiais

e instalações nucleares, como, também/ aquelas voltadas para a

segurança do homem e do meio ambiente, contra o perigo das ra-

diações ionizantes.

Aplica-se a todas as atividades re

ferentes aos materiais nucleares (uso, transporte ou armazena

gem), bastando para configurar-se o delito em apreço, "expor a

perigo" a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

* "0 Direito da Segurança Nacional", 1971, pãgs.246 e 334.
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Trata-se, portanto, de uma figura delituosa de "probabilidade

de dano", não havendo necessidade de lesão substancial da obje-

tividade jurídica, para consumar-se em crime.

13. 0 Crime de Violação do Sigilo do Plano de Proteção F-tsioa

Quando examinamos a função dissuasi^

ya neste trabalho, concluímos pela necessidade do sigilo com re

lação ao Plano de Proteção Física e seus detalhes técnicos.

Nossa Resolução CNEN 06/77 dispôs

sabiamente, ao exigir em seu item 2.4, que "o PPF'e os detalhes

de projeto e de operação de dispositivos e de equipamento de

proteção física devem ter classificação sigilosa".

Por "classificação sigilosa",segun-

do o artigo 29, do Decreto n9 79.099, de 06 de janeiro de 1977

Regulamento para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, devemos

entender "a atribuição de graus de sigilo a materiais, documen-

tos ou áreas que contenha» ou utilize* assuntos sigilosos".

Segundo o Parágrafo único do artigo

39, do regulamento acima, "a necessidade da segurança será ava-

liada mediante estimativa dos prejuízos que a divulgação não au_

torizada do assunto sigiloso poderia causar aos interesses .na-

cionais, à entidades ou indivíduos". Assim, as autoridades res_

ponsãveis pela elaboração e implementação do PPF, observando' ' o

disposto no parágrafo supra mencionado, classificarão os assun

tos relativos ao plano e seus detalhes técnicos.

Classificado o plano, a manutenção

do seu sigilo será'realizada obedecendo o principio contido no

artigo 49, do mencionado diploma legal: "A cada grau de sigilo

correspondem medidas específicas de segurança, entre as quais se

incluem as limitações para o conhecimento dé assunto sigiloso".

!#•
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A Lei nÇ 6.453, de 17 de outubro de

1977, tendo em vista a "manutenção do sigilo", na industria nu

clear, dispõe, verbis:

Art. 23. Transmitir ilicitamente informações sigilosas,

concernentes ã energia nuclear.

Pena: reclusão de quatro a oito anos.

Transmitir significa comunicar, propagar, referir,par_

ticipar, etc.

Apesar da amplitude de interpreta

ção do artigo supra, somente as informações classificadas como

sigilosas e, portanto, com limitações para o conhecimento, cons_

tituirão objeto para a configuração desse crime.

Tendo em vista que o artigo 11, do

Decreto n9 79.099; de 06 de janeiro de 1977, dispõe que "o conhe

cimento de assunto sigiloso depende da função desempenhada pela

pessoa e não de seu grau hierárquico, posição ou precedência", in

ãagase se o delito previsto no artigo 23, acima mencionado, não

está, também, tratado no artigo 154, do Código Penal.

Art.Í54. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de

que tem ciência em razão de função, ministério,ofício

ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a

outrem:

Pena: detenção, de três meses a um ano, oú multa, de

um cruzeiro a dez cruzeiros.

Parágrafo Onico - Somente, se procede mediante repre-

sentação.

As distinções marcantes entre os

dois dispositivos fornecem a resposta. Para configurar-se o de-

lito previsto no artigo 23 dá Lei Penal Especial/ não é nécessã

rio o "dano potencial" ou seja, que da revelação do segredo ha-
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ja a possibilidade de dano, bastando a simples transmissão de

informações sigilosas.

Os objetos materiais dos dois cri-

mes, também, não se confundem. Os documentos que contêm assun-

tos referentes ao PPF e seus detalhes técnicos são explicitamen

te considerados sigiiosos.

Além do mais, o campo da objetivida

de jurídica da manutenção do sigilo previsto no artigo 23, da

Lei n9 6.453, de 17 de outubro de 1977, se refere especificamen

te â industria nuclear.

i
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CONCLUSÃO . * ._ 1

i'
1) Terminado este trabalho, a primeira observação a

ser feita é que a proteção física é condicionante do chamado fa ~1 I

~ ~~ - J
tor humano. É o homem, como ameaça, que determina a criação de

um sistema de proteção física, cujo fim, em última análise, é a —, I

proteção do próprio homem. • ~d

0 objetivo da proteção física é bloquear as possi^

bilidades de ações caracterizadas como delituosas que ameaçam

as atividades pacificas da energia nuclear, dinamizando a atua-

ção das normas que tutelam a indústria nuclear. 11

Esse dinamismo deve ser encarado como forma deapre

sentação anti-estática, isto ê, a concepção de que ura sistema ~il

de proteção física deve ser evolutivo, indo de encontro à abran ~"

gência de situações que caracterizam as ameaças que cercam as •

instalações nucleares, ameaças essas decorrentes das mutações .:£•

inevitáveis què emergem das relações político-econômicas.

0 campo de atuação delimitado pela proteção física p

estabelece meios para que, infallvelmente, as ameaças ali pre-

vistas sejam rechaçadas ou eliminadas. Assim, toda e qualquer '•

ameaça por baixo do nível definido no plano do sistema deve ser •»

neutralizada. •

2) 0 conceito de segurança nacional e revestido de ••*

uma tal permeabilidade que, geralmente, nas nações latino-ameri »

canas, uma miscelânia de (des)-informações conceituais não dei m

xa nítido o caminho jurídico a ser seguido. As indagações rema-

nescem e as respostas não são satisfatórias. -*m

0 caso brasileiro não foge â regra e no campo de

atuação das atividades nucleares são notáveis os efeitos que J;

tais indagações acarretam na tipificação dos chamados "crimes J^

contra a segurança nacional". •.
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Parece-nos que a nova lei que dis

põe sobre a responsabilidade criminal, representa uma abertura

satisfatória para o preenchimento das lacunas observadas a res

peito, dentro do nosso sistema jurídico.
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