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1- INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é mostrar que no âmbito das

atividades nucleares, em todo o inundo, mais particularmente

no Brasil, ha una presente e antecipada atenção quanto ã pro_

teção e preservação do meio ambiente.

As normas legais enunciadas são a expressão de uma Po-

lítica - a Política Nacional de Energia Nuclear, que tem co-

mo objetivo primeiro e principal o bem estar do povo brasi-

leiro mediante o desenvolvimento econômico, cientifico e te£

no lógico 'io país.

Nesse contexto do bem estar do povo brasileiro, esta,

necessariamente, inferida a proteção e a preservação do meio

ambiente.

Assim, as normas jurídicas nacionais que compõem o que

poderíamos chamar de direito nuclear brasileiro estão per-

meadas de mandamentos que expressam a importância que é dada
(2)

.3O meio ambiente na atividade nuclear.

Considerando o enfoque de que o direito nuclear também

tem normas relativas ao meio ambiente e que hoje,já existe

um direito ambiental nacional que agrega o conjunto de nor-

mas jurídicas que regulam, genericamente, o meio ambiente,

é que pretendemos desenvolver este trabalho.

A opinião expressa neste trabalho não representa neces-
sariamente o "ponto de vista de seus respectivos emprega-
dores.
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2- LIMITMS COXSilTHCJONAlS

O meio ambi i;nte e a energia nuclear são' tratados ná

Constituição Federal, de modo diferente e no Interesse de

cada bem a tutelar.

A Carta Magna tutela o meio ambiente de modo indireto

e difuso atrnvcs da proteção às florestas, r.-iça, pesca,águas,

propriedade, entre outros. Não havendo dispositivo i-xpresso

no texto constitucional.

A legislação sobre energia nuclear é da competênciacx

clusiva da União, segundo regra constitucional. Tamb'ro a

União exerce monopólio na execução das atividades nucleares,

na forma da lei.

3 - ÇOMPKTENCI_A_LEGAJL

3.1. Breve Histórico

Se por um lado a regulação da atividade nuclear, no

Brasil, data de mais de trinta anos, quando da lei que criou

o Conselho Nacional de Pesquisas; por outro lado, o meio

ambiente começou ser tratado legalmente, ainda que de modo

difuso e indireto, a partir dos anos 20, por atividades de-

senvolvidas no âmbito do Ministério da Agricultura.

De modo sistemático, o Código de Águas tratou do apro

veitamento dos recursos hídricos , parecendo-nos ser ele

a norma legal vigente que mais embrionáriamente cuidou do

BIPÍO ambiente,

Noje, cada uma das referidas matérias tem ura elenco

de leis, regulamentos e atos normativos de menor hierarquia

que determinam o destacamento de dois ramos significativos

do direito - o direito do meio «ambiente ou ambiental e o di-

rejto da energia nuclear, ou simplesmente nuclear.

3.2. A legislação básica federal relativa ao meio ambi-
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ente e catalogada nos seguintes atos:

1. Decreto lei 1413 de 14 de agosto de 1975 sobre o controle

da poluição do meio ambiente provocada por atividades in-

dustriais regulamentado pelo Decreto n976.389 de 3 de ou-

tubro de 19/5.

2. Lei 6.902 de 27 de abril de 1981 sobre a criação de esta-

ções ecológicas, áreas de proteção ambiental.

3. Decreto 73.030 de 30 de outubro de 1973 que criou a Se-

cretaria do Meio Ambiente-SEMA.

Residualmente ,os Estados e Municípios legislam sobre

a matéria, dentro do princípio do peculiar interesse. .

3.3. A energia nuclear, como já dissemos, está delimitada

por um elenco de normas jurídicas, sendo as principais, no

que tange ao objeto deste trabalho as seguintes:

1. Lei 4.118 de 27 de agosto de 1962 modificada pela Lei n?

6.169 de 16 de dezembro de 1974 que dispõe sobre a Polí-

tica Nacional de Energia Nuclear.

2. Lei 6.453 de 17 de outubro de 1977 responsabilidade ci-

vil e responsabilidade criminal por danos nucleares,

3. Decieto lei 1809 de 7 de outubro de 1980 que institui o

Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro- SIPRON-

regulaoentado pelo Decreto n985.565 de 18 de dezembro de

1980.

4. Decreto n°84.973 de 29 de julho de 1980 sobre a co-ioca-

lízação de estações ecológicas e usinas nucleares.

4. DIREITO NUCLEAR E 0 MEIO AMBIENTE^

4.1. O Papel da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Ha que ser destacado o papel da Comissão Nacional de

Energia Nuclear quanto â sua competência para baixar normas
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e regul .inrntos bom como exercer a fiscalização conforme pre-

visto no art.29 da Lei 6.189/74.

A competência normativa da CNEN c expressa através de

Resoluções. As Resoluções da CNKN tem a integrá-las normas

técnicas, que adotadas por meio destes atos administrativos pajs

sam a fa»er parte do direito positivo nacional.

Das resoluções da Comissão Nacional de Energia Kuclcar

que abordam expressamente ou consequentemente a proteção e a

preservação do meio ambiente podemos enunciar:

- Resolução n?9/69- Escolha de locais para a instalação de

centrais nucleares. i •-

- Resolução n°4/71- Uso de Portos brasileiros por navios nu-

cleares.

- Resolução n?6/72- Licenciamento de Reatores Nucleares.

- Resolução n?6/73-' Proteção Radiologica Básica.

- Resolução n°3/74- Credenciamento de Pessoas e Instalações

para Supervisão e aplicação das medidas de Radioproteção.

- Resolução n?l/75- Proteção Radiologica do Ciclo do Urânio

e do Tório.

- Resolução n°2/75- Licenciamento de Pessoas Físicas para o

Uso de Kadioproteção em Medicina Nuclear.

- Resolução n?6/77- Proteção Física de Instalações e Mate-

riais Nucleares.

- Resolução n°9/77- Adota as Recomendações da AIEA sobre Re-

gulamento para segurança de Transporte de Materiais Radio-

ativos, enquanto não forem baixadas normas nacionais.

- Resolução n?l/79- Instruções complementares â Resolução

nv6/72.

- Resolução n92/79- Enumera normas, critérios e recomenda-

ções aplicáveis a usina piloto de reprocessatnento.

- Resolução n°3-A/79- Critérios Curais de Projeto para Usi-

nai de Reproccssamento.

- Resolução n°12/79- Licenciamento de Operadores de Rcato-

tores Nucleares.

- Resolução nÇ 15/79- Adota para efeitos normativos, na ela-

boração e implementação do* programas de Garantias de Qua-

lidade para Usinas Núcleo elétricas as recomendações da

AIEA.



6.

- Resolução 11916/79- Modelo P.itirão de Relatório de Análise

de Segurança para Usinas de Rcpi occasamento.

- Resolução n93/80- Requisitos de Saúde para Operadores de

Reatores Nucleares.

- Resolução n°5/80- Autorização para funcionamento de Ins-

talações para Irradiação de Alimento.

- Resolução n°7/S0- Segurança de Sistemas de Barragens de r<;

jeitos contendo radionuclídeos.

- Resolução n?8/80-Adota as Recomendações da Agência Inter-

nacional de Energia Atômica sobre Proteção contra • incên-

dios em usinas nucleares, enquanto não forem baixadas nor-

mas nacionais.

i

4 . 2 . 0 conjunto de r e q u i s i t o s e s tabe lec idos nos d i f eren-
tes atos da CNEN no que concerne a meio ambiente é v e r i f i -
cado através de medidas independentes pelo operador de i n s -
talação nuclear e pela CNEN. *•

Por outro lado a CNEN, desenvolve a t iv idades de pes-
quisa, diretamente ou principalmente patrocina nas univer-
sidades através das quais são e s tabe lec idas novas medidas
inteiramente independentes das a n t e r i o r e s .

Esses resultados são colocados inteiramente à dispo-
s ição âo público para consulta na B ib l io teca da CNEN.

Os radioísótopos utilizados na hidrologia, na agricultura e na
biologia, por exemplo, são a prova mais evidente da importância que a
energia nuclear dá ao bem comum - o meio ambiente.

4.3. FIPKON

Recentemente foi instituído o Sistema de Proteção ao Programa Nu
/dear Brasileiro - Sll'RON, para integrar todos os órgãos governamentais,
em seus três níveis, e entidades privadas que se ocupam direta ou indi-
retamente da atividade' nuclear.

0 Sll'RON aparece no quadro político administrativo do país cora
A finalidade de uma sistematizaçao quanto â planificação e a execução

de providências para atender ã segurança do programa nuclear, do pessoal
- . (13)

ligado ao programa, da população e do meio ambiente.
Especial relevo c dado ã Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclcsr, em razão de sua competência regulamentar e de
seu poder de po l í c ia sobre as a t iv idades nucleares no pa í s .
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4.4, A Itx'nl í':»ç.io <fe cstaçorts <•• ••"lujjir.is o usinjis nuclc.iros

Especial uVst;i<jue deve ser d.irto ao Decreto n°84.973/80 que vcgu-

laint-'iitou a co-local iz.iç.io de estações ecológicas e usinas nucleares.

A matéria, na forma do diploma reg*i1 «montar, expressa realmente

o in*.<uesse rta Pol í t ica Nacional de Energia Nuclear e s*»gue a experiên-

cia dos países que já utilizara esta forma de owrgia .

A melhoria e preservarão do inoio .. .bioiite IMO torno de instala-

ções nucleares é indispensável à wanurc-nção dos caminhos cr í t i cos u t i l i -

zados na monitoração ambiental, desde o período de pre operação da u s i -

na até a fase final do dc-

4.5. Mecanismos de Cooperação

No interesse de harmonizar as competências previstas nas nounas

de direito ambiental e de direito nuclear foram estabelecidos mecanismos

de cooperação bilateral entre:

1. Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Secretaria Especial do Meio

ambiente cora vistas I pesquisa, ao planejamento, a coordenação e ao as-

sessoramento do coinhate e controle de poluição ambiental relacionada

com o uso de instalações nucleares.

2. Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Fundação Estadual do Meio Am

bifnte visando ã pesquisa, o planejamento e a coordenação e assessora'

mento no controle e prevenção de degradação ambiental no território do

Estado do Rio de Janeiro.

3. Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental visando ã pesquisa, o planejamento e coordenação

e,ao assessoramento no controle e prevenção de degradação ambiental no

Estado de São Paulo decorrente do uso de instalações nucleares.

A CNEN e os órgãos estaduais de preservação do meio ambiente, a-

través de grupos de trabalho implementam essa cooperação estabelecendo

programas conjuntos de monitoração ambiental e fiscalização que pt-rmi-

tem assegurar a integridade do meio íunbiente.

4 . 6 . Cooperação I n t e r n a c i o n a l

A par da cooperação b i l a t e r a l que o B r a s i l tem com di

v e r s o s p a í s e s , há ura e l e n c o de a t o s mui t i l a t e r a i s que i n t e -

gram o d i r e i t o p o s i t i v o n a c i o n a l . No que concerne ao meio an
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tii> fitc c a «iiri-gia nuclear são os scguinti-s osses atos:

I- Tiat.tdo de Tlatclolco - Prescrição de Annas Niiclearos n.i Ameri-

ca Latina.

II- Convonçso sobre Responsabilidade Civil no campo do Trans^

porte Marítimo de Materiais Nucleares - Convenção de Bruxe-

las.

III-Tratado de Proscrição dns Experiências de Armas Nucle-

ares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e sob Água.

IV- Tratado sobre Princípios Reguladores das Alividades dos

Estados na Exploração do Uso do Espaço Cósmico, inclusive a

Lua e demais corpos celestes.

V- Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OIT

n9115, que trata da Proteção dos trabalhadores contra radi-

ações ionizantes (que integra a nova legislação trabalhista

pelo Decreto n9 62151 de 19 de janeiro de 1968).

Especial relevo deve ser dado ao papel da Agência In_

ternacional de Energia Atônica na cooperação internacional ,

pois que mecanismos para promover a troca de informações, mis

todos e amostras são permanentemente efetuadas de maneira a

possibilitar a comparação entre os resultados obtidos pelos

diferentes países entre si e entre estes e a AIEA.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar este trabalho, gostaríamos de fazer uma

colocação que nos parece necessária, apôs termos enunciado

um elenco de normas jurídicas brasileiras, tendo como objeto

a proteção e a preservação do meio ambiente e a atividade nu

clear.

Ao falarmos em direito ambiental e cm direito nuclear,

em nenhum momento, vislumbramos a possibilidade de vermos cs_

ses dois novos segmentos do direito, como compartimentos es-

tanques e estáticos, mas dentro de um contexto maior e uni-

versal que c o direito em toda a sua abrangência.
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