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IMPASSES B DESCAMINHOS DA POLÍTICA DE NXO
PROLIFERADO NUCLEAR (*)

Monica Hirst

Introdução

A questão nuclear ocupa um espaço decisivo no quadro de
tensões que pauta o relacionamento cotidiano das nações. Esta
questão integra uma dimensão política, econômica e militar das
relações de poder no âmbito internacional. Desde a primeira vez em
que foi utilizada, ao final da segunda guerra, a arma nuclear
atendeu a necessidades de afirmação de supremacia em bases
incontestáveis. A superioridade dos Estados Unidos neste campo no
imediato pós-guerra, permitiu que assegurassem sua hegemonia na
área capitalista a custos irrisórios. Num momento seguinte, o poder
nuclear atuou no sentido de delimitar o escopo do conflito
internacional, dando mais consistência aos duros e rígidos
condicionantes da bipolaridade. 0 poder nuclear, o novo poder,
aparecia como o Leviatã de dois universos que se sustentavam
internamente em alinhamentos automáticos e externamente num
enfrentamento de cartas marcadas.

Não se trata aqui de reduzir o entendimento do período da guerra fria
à compreensão da questão nuclear, mas sim de perceber qual a sua
importância. 0 processo de hegemonia norte-americano, e as
implicações do conflito leste-oeste possuem uma gama bem mais
extensa e j»rofunda do explicações. 0 mesmo poderia ser dito para o
processo que agora assistimos de crise desta hegemonia ou dos
malabarismos da "detente". Vivemos atualmente num momento de
transformações e redefinições que vem alterando progressivamente os
parâmetros do relacionamento internacional. Os enfoques sobre este
fenômeno são múltiplos e possivelmente tão complexos quanto a sua
própria realidade.

0 objetivo aqui i de pinçar um elemento deste quadro - a questSo
nuclear - inserido no contexto mais amplo da crise de poder
internacional que os Estados Unidos vem enfrentando. Sua

(*) Apresentado na reunião 4o Grupo d« Trabalho "Kílaçot» Internacional» •
Política Externa" IV Encontro Anual da AMociafão Masional dt FÕ»-
Graduaçâo «M P««quisai m CiSncíst Soei*tf,Rio d* Juntíro, 29 « 31/10/88
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importância nao se defina apenas por representar, neste momento,
•ais uai fiance aberto de debilitaçio do poder externo
norte-americano, mas principalmente por ter representado um dos
alicerces de sustentação deste poder.

£ a partir do governo Carter e da formulação de U M política de
nâo-proliferaçio que as contradiçSes e fraquezas do poder nuclear
norte-americano passam a se explicitar ao nível político. A adoção
desta política significa o reconhecimento formal da necessidade de
uma nova postura nesta area • de consciência da perda do controle
internacional sobre a proliferação. Dois fenômenos pertencem a
este contexto: o primeiro refere-se ao crescimento econômico e
progresso cientifico das nações capitalistas avançadas que permite
sua iserção no mercado de vendedores da indústria nuclear; o
segundo diz respeito ao crescimento econômico de alguns paíse3 do
terceiro mundo que permitiu sua participação no mercado de
compradores da indústria nuclear.

0 objetivo deste trabalho srrã de analisar as limitações da
política de não-proliferação neste quadro, apontando algumas
ambigüidades internas e externas de sua formulação. Ao observamos
as dificuldades da implementação desta política daremos especial
ênfase a posição da América Latina e do Brasil, especificamente,
na configuração internacional do poder nuclear.

As Bases Internas da Ineficícia

0 debate cm torno de uma política de nio-proliferaç3o nos Estados
Unidos, coincide com o momento em que os norte-amevicanos perdem '
o monopólio sobre a comercialização internacional do combustível
nuclear. A questão ganha ressonância no Congresso a partir de 1974
com a explosão de um artefato nuclear na índia e, em seguida, cem
as negociações e acordos da França • Alemanha com a Corfia do Sul,
Paquistão e Brasil. JS no final do governo Ford começava» os
esforços para estreitar o diflogo entre Executivo o Congresso
visando sistematizar as premissas de uma nova política nuclear*
Do lodo da sociedade, as organizações de direitos civis vinhnm.
denunciando os riscos da segurança das usinas nucleares domesticasj
cpresentondo ao mesmo tempo estudos que contestavam a* v*nta#ens
econômicas da energia nuclear*
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Na campanha presidencial de 197S o problema nuclear tTansformou-se
nua item destacado na platafomm democrata.

Ford procurou se antecipar is novas propostas não-proliferantes de
Carter, anunciando a decisão de suspender a transferência externa
de tecnologias de reprocessanento e enriquecimento por um período
inicial de três anos e udiar as transações comerciais de
reprocessaaento nos Estados Unidos até um conhecimento mais
aprofundado de suas implicações.

A questão nuclear chegava aos debates do Congresso por duas vias:
a primeira através dos "lobbies" formados pelos setores privados
da indústria nuclear; a segunda através dos grupos de defesa de
direito civis. Tomando-se um tema recorrente nos debates, o
problema passou a merecer especial atenção do Comitê de Relações
Internacionais e especificamente do sub-comitc de Segurança
Internacional de Assuntos Científicos. Várias medidas legislativas
foram sendo tomadas produzindo ao final a Lei de Não-Proliferaçio
em 197$.

A situação do; *> gressistas ligados aos setores privados que
atuavam na de& * de grupos privados levou a que esta legislação
mantivesse U M jírie de ambigüidades que dificultaram a
implementação • uma política de não-proliferação. Era claro
que "...auitis aembros influentes do Congresso tinham amizade com
a industria r clear dos Estados Unidos e viam a política de Carter
coao uma açw restritiva ao desenvolvimento da tecnologia nuclear
e a capacidad* competitiva da indústria em suas vendas externas"^ ',
Atf a década 4e 70 esta indústria havia garantido sem problemas o
monopólio de enda de reatores e de urânio enriquecido. Este setor
defendia a exortação de usinas de enriquecimento e combustível,
desde que os segredos tecnológicos continuassem nos Estados Unidos.
A reivindicação por uma política mais flexível visava frear
algumas reversões que se começava a sentir nas exportações da
indústria nuclear norte-americana cuja participação no mercado
internacional, ao ano 1974-5, havia caldo de 701 para 501. Este
declínio atingia uma área extremamente lucrativa do comércio
internacional do pais prejudicando os interesses de um setor
industrial expressivo e poderoso. Em 1974 os lucros deste setor
havia sido de 1,5 bilhões de dfilares, prevendo-se que ea 1915
chegariam a 3 ou 4 bilhões*2'.



X medida que se aprofundava a discussão quanto a necessidade de
usa política de não-proliferaçio no Congresso percebia-se que o
contexto es que surgia este debate lançava para além das fronteiras
norte-amaricanas a real solução do problema. As ambigüidades de uma
política de nao-proliferaçao aprofundavam-se diante das crescentes
dificuldades de sua implementação. Por um lado, tornava-se
problemático chegar a um consenso interno que de fato legitimasse
para a própria sociedade norte-americana a necessidade de frcar
a industria nuclear em âmbito internacional* Por outro,
questionava-se a capacidade de os Estados Unidos terem sucesso
nesta investida. A convicção de que cabia a este pais um papel de
liderança e policiamento internacional jí não parecia tão corrente.

Em junto de 1976 foi convidado para participar de uma sessão no
Congresso sobre proliferação nuclear o professor Henry Rowen, da
Escola de Administração de Empresas da Universidade de Stanford.
Durante os debates mostrou-se principalmente preocupado quanto ã
incapacidade dos Estados Unidos de controlar a proliferação c
mesmo conseguir exercer influência decisiva sobre outras nações
a este respeito. Entre as incoerências que uma política de nâo-
proliferação poderia gerar Rowen temia esta fosse percebida pelos
demais países como um problema específico dos Estados Unidos e de
sua política externa. Seu receio maior não era cm relação aos países
europeus ou o Japão, uma vez que estes estavam comprometidos e
protegidos por rígidas alianças. As ãreas realmente preocupantes
eram aquelas fora dos pactos de alianças ou então nações preocupadas
com o futuro de suas alianças como a Core'ia do Sul, Taiwan»,
Paquistão, Irã, Israel, Egito, Líbia e Africa do Sul. Rowen achava
importante que se estivesse "...consciente de que a multiplicação
de armas nucleares também poderia afetar as próprias alianças
existentes ou ao menos enfraquecê-las" * '. Participando da mesma
sessão Vitor Cilinsky da Comissão de Regulamentação Nuclear dos
Estados Unidos (CRN) completava: "Nós obviamente não temos controle
absoluto sobre o que se passa no mundo, e isso to» sido
forçosamente mostrado em várias áreas. Sem duvida, se nós vamos
tratar efetivamente do problema da proliferação, teremos que fatê-lo
junto coa outros países"^4^

fi interessante perceber como surge neste debate, junto a uma certa
nostalgia dos velho» tempos da "Pax Americana", uma espécie de
contagem regressiva da posição hegemônica dos Estados Unidos. A



438

certexa de que, nu* nwurc X de anos, o pais definitivamente
perderia o controle '-obt-» ÓÍ arsenais nucleares no «undo faz
emergir como últinu. «oluçào t tentativa de adiar ao máximo a
concretização desí». vc*;idade. 6 neste sentido que Rotren ponderava:
"Nós podemos influt«ciai, coao fizemos no passado e fazemos hoje,
o comportamento de ««erros governos com relação a decisões que
afetem armas nucleares, Acho que podemos continuaT a fazer isso,
talvez não indefin.óamentc, mas por algum tempo. Por enquanto vale
a pena. £ importante qu» consigamos influenciar de maneira
significativa o qu> vier a acontecer nos próximos 10 ou 13 anos"^ 2

Uma das questões de fundo oeste debate dizia respeito ao problema
da unilateralidade r nultilateralidade da política de
não-proliferaçeo. *ô primeiro caso, defendia-se a implantação de
uma legislação restritiva às exportações da indústria nuclear
norte-americana através de um rígido controle interno de licenças.
Esta política passou de fato a ser aplicada com a Lei de Não-
Proliferação tacleir «* 1978, afetando diretamente as exportações
de urânio enriquecida e de plutônio. A aprovação desta legislação
representou interneaente uma vitória da proposta de iniciativas
unilaterais, majcrAtst-iamente defendida pelo Congresso» Com estas
medidas os EUA teroinívam afetando os interesses de outros países
e "...impondo wn ccijunto de normas sobre o Testo do Bundo,
dificultando e^nda »ais -̂ ue o Executivo fizesse qualquer tipo de
concessão no mindc axtjrno"^ '

A ação unilate. <il tw! r ido historicamente a forma de agir dos
Estados Unidos *m relação ao problema nuclear. Mesmo o$ programas
e tratados internacionais partiram de sua iniciativa, e até os
anos 70 tivera» pleno sucesso em função do monopãlio que exerciam
no mercado intente lona.. Foram os Estados Unidos os responsáveis
pelo Plano Barucu «» 1946. o Plano de Xtomos para Paz em 1953,a criação
da Agência Interrsrxona:. de Energia Atômica em 1957, o Tratado de
Proscrição das &cpl**o"e* na Atmosfera, no Espaço Ultraterrestre e
nos Oceanos de 1963, o lotado de NSo-Prolíferaçâo de Arras
Nucleares (TNP) em lSõfl, t a Formação do Grupo de Londres em 1974.
Neste sentido "...« ient'or.cia dt acreditar em atitudes unilaterais
para 'educar' o rest& dt r.undo e resolver o problema da não-
proliferação de KCOV.^O <•.*• a vi.<no prevalecente americana sobre a
questão é airdta muito \'ii:.''"K
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A dificuldade dos Estados Unidos ser bem sucedido em suas pressões
para reforçar o Tratado de Não-Proliferação, exigindo a aplicação
de salvaguardas totais para todos os países recipientes,
independentemente da adesão deles ao Tratado, criou problemas
sérios nas negociações com a Alemanha e França no Grupo de Londres.
Além dos conflitos internos entre países supridores, agravaram-se
as fricções com os países do Terceiro Mundo que se sentiram
diretamente atingidos pelas tentativas de implementação de
políticas discriminatórias e cartelizadas.

Em outubro de 1977, ainda por iniciativa dos Estados Unidos,
iniciaram-se as reuniões da Conferência Internacional para
Avaliação do Ciclo Combustível Nuclear (INFCE), que incluía algumas
nações do mundo subdesenvolvido^ '. A criação do INFCE também
visou abafar um pouco a repercussão negativa da legislação de
não-proliferação norte-americana que vinha sendo votada no
Congresso.

Apesar da nova lei de Não-Proliferação e das iniciativas
muitilaterais o governo norte americano não considera que a
questão nuclear esteja resolvida. No âmbito de suas agências, os
altos burocratas do governo dividem-se entre duas orientações: a
que se pautaria por um tratamento tecnológico horizontal, ou
aquela determinada por uma discriminação vertical que diferenciasse
"países seguros" de "países sensíveis". A segundo opção parece ser
a mais consensual no Departamento de Estado.

0 quadro atual da proliferação nos mostra que a sua abrangência
extrapola qualquer medida unilateral dos Estados Unidos.
Compromissos rígidos são cada vez mais difíceis tanto por parte
dos países supridores quanto dos recipientes de material nuclear.
Neste sentido autores e atores envolvidos neste problema vim
concluindo que o melhor para os Estados Unidos neste momento é
diminuir sua ferocidade contra a proliferação. Pierre Lellouche ao
escrever sobre este assunto afirma: "...6 tempo de abandonar umn
era de princípios rígidos • abstrato» quo s« modificam toda voz
que surge um novo proliforador. Ao invés, o que e necessfirio é uma
aceitação política geral para evitar uma nova confrontação... e
para gradualment* construir uma rede de »rr»n)o$ contratuais que
possam se tornar mais efetivos do que muitas ações unilaterais e
coercitivas do *1^
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A Nova Parceria Capitalista

0 desenvolvimento de programas energéticos com base na opção
nuclear implicou a difusão de tecnologias sensitivas e a
realização de projetos de pesquisas de enriquecimento o de
reprocessamento de combustível em diversos pontos do mundo. A
ampliação do mercado internacional de vendas da indústria nuclear
provocou transações de enormes somas financeiras, tornando cada vez
mais importante este comércio para as economias dos países
supridores. A possibilidade de alcançar uma posição competitiva em
relação aos Estados Unidos significou imensos investimentos
privados e públicos que dificilmente poderiam ser desativados em
função de pressões ou insatisfações norte-americanas.

0 estágio de desenvolvimento capitalista de países como França,
Alemanha ou Japão permitia que sustentassem uma defesa sólida de
suas aspirações concorrenciais. Neste sentido as tentativas dos
Estados Unidos de interferir nas transações nucleares alheias
passaram a ser percebidas como uma forma de penalizar a indústria
européia. Esta percepção reforçava-se em função da proximidade nos
países supridores que existe entre industria e governo. 0
compromisso destes governos com os grupos de interesses de seus
paises dificultava ainda mais um entendimento com o governo norte-
americano.

Analisando os países que integram o grupo de Londres percebe-se a
cartelização internacional das transações nucleares. Seus países
membros já firmaram mais de 120 acordos de cooperação con 43 países
e dois organismos internacionais. A indústria nuclear se caracteriza
por ser oligopolies. Atualmente existem 16 companhias e consórcios
não americanos com capacidade de fabricar reatores de
potência, sendo que S firmas exportam em quantidades substanciais.
A maior parte destas companhias são vinculadas ao Estado, com
exceção das alemãs, japonesas, • norte-americanas* Os serviços de
venda de combustível são igualmente concentrados, existindo 4
provedores de enriquecimento, S de usinas de reprocessamento e 5
países que vendem urânio (dos quais 4 formam um Cartel), e um
consórcio de serviços de reprocessamento .

Este quadro alterou sensivelmente a posição dos EUA no mercado
internacional. De um controle sobre a construção de 701 de todos
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os reatores do «undo c de 2/3 das encomendas cm 1974, houve uma

queda destas ultimas para menos de 501 em 1976^ '. A fórmula

encontrada pelos países capitalistas avançados para atingir uma

posição competitiva foi a de introduzir a venda conjugada de

reatores e tecnologia de enriquecimento o rcproccssnmcnto de

combustível. Esta inovação alterou radicalmente o perfil do

mercado internacional de transações nucleares revelando, ao mesmo .

tempo, a incapacidade dos Estados Unidos de lançar mão

eficazmente de instrumentos políticos que atuassem na defesa de

seus interesses econômicos. Por outro lado, a importância dos

fatores econômicos na determinação dos países avançados de '

ampliarem suas exportações nucleares contribuía de forma decisiva

para a irreversibilidade desta situação.

Enfocaremos aqui em mais detalhe o caso alemão, que nos interessa

diretamente em função do acordo nuclear Brasil-Alemanha de 1975.

Uma das características principais da indústria nuclear alemã é a

sua forte dependência das transações externas. Estas transações são

favorecidas pelo próprio governo que oferece seu apoio â

implementação de políticas que as incentivem. Diante das limitações

do mercado interno, ministros e altos funcionários da área

econômica e tecnológica "...valorizam a contribuição que as

exportações nucleares podem proporcionar ao comércio de produtos

de alta tecnologia que muitas vezes representa o ponto crítico da

balança comercial de países industriais avançados" ^14\ Estas

exportações também representam uma forma de recuperar, através de

impostos e "royalties", parte dos investimentos públicos destinados

à pesquisa, desenvolvimento c experiências de tecnologia nuclear.

A Alemanha já gastou aproximadamente S bilhões de dólares em

tecnologia de reatores e combustível.

Deve-se mencionar aqui o vulto financeiro do acordo com o Brasil.

Representando na época de sua assinatura uma transação de

aproximadamente 4 bilhões de dólares, de acordo com estimativas

mais recentes (a partir de correções inflacionãrias) estaria-se

atualmente calculando seus custos cm torno de 13 bilhões de

dólares l15'. 0 acordo atendia a demandas importantes da economia

alemã e significou em 1975 a primeira vez que se atravessava de
fato as barreiras do monopólio norte-americano.

As pressões exercidas pelo governo Carter, além de esbarrarem nos
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fortes interesses econômicos envolvidos no acordo, foram também
prejudicadas pela estrutura burocrática do Estado Alemão.
"Aparentemente o Chanceler Schmidt, enquanto envolvido nas
conversas com o Brasil, não conhecia a real extensão do acordo,
desconhecendo que tecnologias de combustível haviam sido incluídas.
0 Ministro de Pesquisa havia conduzido as negociações com pouca
colaboração do Ministério de Relações Exteriores e seu Departamento
de Desarmamento, sendo que este Ministro dedicou-se principalmente
ao entendimento com as companhias privadas"* '. Este relato de
Edward Wonder indica um funcionamento bastante fragmentado das
agências governamentais na Alemanha. Esta estrutura no entanto não
impediu que a resistência de Schmidt ao governo americano contasse
com o apoio dos Ministros das Relações exteriores, economia e
pesquisa. Entre os três havia um consenso de que os custos de ceder
seriam muito altos. A politização interna da questão nuclear, a
vitória de grupos anti-nucleares na justiça, e os problemas com
governos locais para a obtenção de licenças para a construção de
reatores, reforçavam neste momento a importância da saída externa
para a industria nuclear alemã.

0 caso alemão sublinha a importância para os países capitalistas
avançados da constituição de mercados de indústrias e tecnologia
nuclear no Terceiro Mundo. A possibilidade de desenvolver a
pesquisa e aplicá-la diretamente através da construção de reatores
de potência e reprocessamento fora de seus territórios, permite
uma expansão que não interfere no sistema de alianças estratégicas
a que estão comprometidos.

Um Mercado que Foge ao Controle

Pocalizando a questão nuclear de outra perspectiva percebemos a
dependência que os países subdesenvolvidos criaram en relação is
nações avançadas para romperem o monopólio norte-americano. Existe
no Terceiro Mjndo, uma diferenciação quanto às motivações internas
o externas de sua opção pelo desenvolvimento de um programa nuclear.
C importante lembrar aqui que nos referimos apenas a um pequeno
número de países que alcançaram maior autonomia na tomada de suas
decisões nacionais.
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nuclear esta a questão da segurança. 0 reordenamento da ordem
internacional vem provocando uma revisão dos mecanismos globais de
segurança. A progressiva inoperãncia dos enquadramentos da guerra
fria contribui para incentivar a opção por soluções individuais e
nacionais em substituição as garantias coletivas que nivelavam os
conflitos em termos de tensões bipolares. Na medida em que o
policiamento internacional dos Estados Unidos tornou-se menos
sistemático, inaugurou-se um período onde a segurança das nações
obodece ra^i vez mais aos princípios elementares do
"laissez-faire". Os alinhamentos perdem seu automatismo e as
necessidades nacionais de segurança se pautam de acordo com as
possibilidades que se oferece no mercado internacional. Esta é a
lógica que orienta os programas nucleares em países como Africa do
Sul, Taiwan, Israel, Coréia do Sul, índia, Paquistão, Iraque e
Líbia.

Os três primeiros desta lista, por exemplo, justificam suas
necessidades de segurança em função do progressivo ostracismo
internacional a que têm sido submetidos. Os subsequentes justificam
seus programas em função dos seus problemas regionais de segurança.
Segundo Richard Betts,"0s países que têm sua segurança seriamente
ameaçada ao ponto de levar â aquisição de armas nucleares, são
aqueles que os Estados Unidos têm razões para não proteger
inequivocamente; o que lhes dá razão para quererem um bomba * ',
Referindo-se em outra ocasião a este tema, Bctts batia na mesma
tecla quando afirmava: "Estes são países que realmente querem se
matar". ^18^. Apesar deste ultimo comentário refletir uma visão de
"barbárie"do terceiro mundo, ele não deixa de nos mostrar a força
das rivalidades regionais nas decisões de segurança nacional destes
governos.

Em tedos os países citados existe suspeita ou informação confirmada
de construção ou capacidade de construir a curto prazo um artefato
nuclear. 0 estado de perplexidade dos Estados Unidos diante desta
realidade foi expresso por um funcionário do governo quando
comentou com ironia numa entrevista: "Desta vez o gênio realmente
saiu da garrafa" (19).

A questão nuclear se coloca pira t América Latina de forma um
pouco diferente dos demais países do terceiro mundo. Esta rcgíãc
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tratam do problema da proliferação. Em primeiro lugar, a América
Latina é definida como uma área de baixo conflito na medida em que
nunca ocupou um espaço importante aos esquemas de segurança do
pós-guerra, e suas tensões locais jamais assumira» dimensões
realmente alarmantes para a segurança do continente. Trata-se da
região mais desarmada do mundo que concentrou suas atividades
militares prioritariamente dirigidas para as chamadas questões de
segurança interna. Neste sentido, não é difícil entender porque a
América Latina foi a primeira área onde se conseguiu fazer um
tratado regional de não-proliferaçio. No entanto a assinatura deste
tratado, não teve a menor influência sobre o MboomNproliferante dos
anos 70.

0 quadro que se segue dá contas dos programas nucleares
desenvolvidos no continente. Entre estes nos ocuparemos mais
adiante dos três mais importantes: México, Argentina e Brasil.

Atividades Nucleares da América Latina

País

Argentina
Bolívia
Brasil
Colômbia
Chile
Equador
Jamaica
México
Peru
Uruguai
Venezuela

Reatores de
Pesquisa

F
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Prospecção
de Urânio

E
I
E
I
E
I
-
E
I
I
I

Centrais
Nucleares

F-C
-
C
-
-
-
-

c
•
-
-

Usinas de
Combustível

F-C
-
C
- •

-

m

m

c
-
-
-

F • em funcionamento
E " atividade intensa; recursos estimados
I " atividade incipiente; sem recursos estimados
C • em Construção
P • em Projeto
Fontes: M.B.A., Crispi, Comissão Nacional de Energia Atômica da
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Argentina. "La energia atômica em America Latina.
Necessidades Y Posibilidades".

Além dos programas individuais, foi criada uma extensa rede de
cooperação entre os países latino-americanos, dificultando mais
ainda um controle externo. Esta cooperação surgiu como um
desdobramento da indústria nuclear argentina e brasileira. A
Argentina realizou acordos com o Peru, Colombia, Uruguay e Chile,
e o Brasil com Paraguay, Uruguay, Venezuela e Chile. Criou-se
também a chamada "cooperação Sul-Sul" a partir de acordos com
países do terceiro mundo de outras regiões. Neste sentido,
iniciaram-se entendimentos da Argentina com a índia e Líbia, e do
Brasil com Iraque e India. A possibilidade de ampliar a cooperação
entre os países importadores de tecnologia nuclear não foi
percebida como uma ameaça aos interesses dos tradicionais
supridores pois estes"... possuem todos os instrumentos para
coordenar de longe a cooperação que se iniciou entre os países
tecnologicamente atrasados" *-21'.

0 programa mexicano se diferencia bastante do argentino e
brasileiro em função da sua própria natureza. 0 México é
possivelmente o pais latino-americano que tem um programa nuclear
mais comprometido com o opção pacífica. Existem quatro razões que
justificam esta tendência; 1) 0 programa nuclear é um dos raros
no terceiro mundo que se encontra dirigido por forças civis; 2) 0
México é signatário e firme defensor do tratado de Trateloco e foi
um dos responsáveis por sua implementação na America Latina; 3) A
assistência técnica e o treinamento de quadros no exterior c feito
na sua maior parte com a Agência Internacional de Energia Atômica
o que implica numa vigilância permanente quanto ao cumprimento de
salvaguardas em todas as etapas do seu programa; 4) Os Estados
Unidos como principal fornecedor de reatores e urânio enriquecido
do programa mexicano, dispõe de instrumentos para garantir a
eficácia de uma política de não-proliferação. Romper esta situação
seria bastante problemático em vista da excessiva integração dos
interesses econômicos e permanentes sensibilidades políticas em
função da proximidade geográfica dos dois países.

A Argentina S o país cujo programa nuclear se encontra num estágio
mais avançado no continente. Tendo optado pela tecnologia de urânio
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natural c água pesada, este país se encontra em condições de
construir um artefato nuclear desde 1970. Seu programa vem sendo
implementado pela Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEA) que
c dirigida pela marinha argentina. Prevê-se que a Argentina ocupará
o oitavo lugar mundial como produtor de urânio era vista da extensão
de su'as reservas. A CNEA tem concentrado seus objetivos no
desenvolvimento de usinas de água pesada com o objetivo de
prescindir a médio prazo as importações canadenses e norte-americanas.
£ importante ressaltar que até o presente o governo argentino não
assinou o Tratado de Não-Proliferação (INP) nem tampouco ratificou
o Tratado de Tlateloco.

0 programa nuclear brasileiro remonta ao final dos anos 50, e
desde seu inicio implicou em contatos com técnicos alemães. Em
1969, foi assinado o primeiro acordo com a Alemanha para a
formação de técnicos brasileiros e posteriormente, em 1971 foram
formalizadas as relações de trabalho entre o Conselho Nacional

para Energia Nuclear (CNEN) e o Centro de Pesquisas Nucleares de
f 221Julich v '. Em 1972 foi assinado um acordo bilateral de cooperação

nuclear com cs EUA para a realização do projeto Angra - I, que
envolvia a transferência de equipamentos da usina e fabricação da
sua carga inicial de combustível (enriquecimento de urânio
brasileiro). Este acordo foi informalmente denunciado pelos EUA a
partir da votação da Lei de Não-Proliferação Nuclear em 1978.

Em 197S o Brasil, assinou um acordo com a Alemanha que implicou
num "pacote" incluindo reatores e transferência de tecnologia
capaz de tornar o Brasil num país auto-suficiente em todas a$ fases
do ciclo nuclear, e envolvendo técnicas de enriquecimento de urânio
e de reprocessamento que "riariam condições para a obtenção de
matéria físsel sob o total controle brasileiro. Vale lembrar que o
Brasil também não é signatário do TNP e que ratificou com restrições
o Tratado de Tlateloco.

Interessantemente, o programa nuclear brasileiro se torna um ponto
de debate e preocupação nos Estados Unidos não no memento de sua
formulação e início de implementação, mas, sim no momento em que
sua continuidade implicou no rompimento do monopólio de vendas da
indústria norte-americana.

A partir da assinatura do acordo com a Alemanha, iniciou-se um
i i i
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período de fortes pressões por parte do governo norte-americano
para que fossem retiradas as cláusulas referentes i transferência
de tecnologia. 0 açodamento dos Fstados Unidos em suas conversas e
negociações tanto com o governo alemão como com o brasileiro
dificultou ainda mais qualquer possibilidade de levarem adiante
suas pressões. A visita de Mondale E Alemanha, por exemplo sem que
Sw consultasse previamente o governo brasileiro, implicou num
desrespeito aos termos do Memorando de Entendimentos em vigor desde
1974.

Entre os motivos do fracasso dos Estados Unidos nesta investida
está o próprio fato de que as negociações entre o Brasil e
Alemanha haviam se iniciado durante o período do governo Ford. A
política nuclear norte-americana neste período, apesar de jí e«tar
recebendo ligeiras tinturas não-proliferantes, não havia assumido
uma feição mais radical. Prevalecia então a idéia de que se deveria
tentar negociar entendimentos regionais evitando confrontaçõei
diplomáticas do alto nível. Neste momento, o Congresso se
posicionou contrário ao acordo de forma bem mais explícita do que o
Executivo* Também 5 fato que as próprias companhias norte-
americanas tentaram agir de forma relativamente independente na
medida em que ainda não existia uma política oficial de não-
proliferação. Somando estes fatores aos fortes interesses nacionais
alemães e à determinação do governo brasileiro de levar adiante seu
programa nuclear, não é difícil entender o insucesso do governo
americano neste episódio.

Este resultado teve desdobramentos diferentes no que diz respeito
ao debate interno nos Estados Unidos sobre a política de náo-
prol.iferação. Os setores conservadores aplaudiram o fracasso desta
política, reforçando seus argumentos de que ela não traz ganhes
para relações diplomáticas americanas e causa imensos prejuízos
para os setores privados* Defendia-se a idéia de que a América
Latina foi uma região utilizada como laboratório pela administração
Carter, uma vez que se caracteriza pelo seu desarmamento e baixo
interesse estratégico. Tornava-se importante aqui recuperar o bom
relacionamento com a América Latina desfazendo mal-entendido» como
aqueles provocados pela política de não-proliforação. Criticava-se
também a utilização de direitos humanos como instrumentos par» •
sua implementação.
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Numa entrevista recente sobre a política externa americana, Roger
Fontaine, assessor do candidato republicano Ronald Reagan,
afirmava que "...a diferença entre Carter e Reagan nesta questão
é de que os democratas percebe» a proliferação coso una ameaça e
nio una oportunidade, como os republicanos" *• . Esta é também
uma argumentação corrente entre alguns autores acadêmicos. John
Rcdick, por exemplo, ê favorável a idéia de que os programas
nucleares na Argentina e no Brasil podem inclusive permitir que se
crie condições favoráveis para que se consolide um bom
relacionamento com os Estados Unidos. Este autor acredita que na
medida em que o governo norte-americano apdie os programas destes
países, estimulando inclusive uma cooperação entre os dois, se
estará fortalecendo as bases de um acordo de segurança no Atlântico
Sul. Rúdick conclui propondo que "...os Estados Unidos devem ser
simpáticos a ideía de criação de um centro regional de energia
nuclear no cone sul como uma estratégia desejável de não-
proliferação" í24>.

Os defensores da política de não-proliferação por seu lado,
continuam a dar bastante ênfase ã sua implementação na America
Latina. Mesmo tomando a situação atual dos programas nucleares na
região como um fato consumado, procura-se reforçar a necessidade de
entendimentos através de um diálogo multilateral. Existe um crença
entre os setores liberais de que o endosso latino-americano â
não-proliferação representaria uma imensa contribuição para o
sucesso internacional desta política. Atualmente o tom das
declarações, seja do pessoal da administração Carter, ou de
políticos do partido democrata sobre este tema, está bem menos
áspero do que nos anos 1974-77. Edward Kennedy num documento
distribuído quando om sua campanha pela nomeação democrata
referia-se ao programa nuclear brasileiro com uma relativa
moderação quando afirmava: "...nós todos esperamos que o Brasil
reconsidere seu projeto de adquirir um ciclo completo de
combustível nuclear - e em particular de se tornar capaz de
reprocessar plutônio. Isto implicaria numa atitude de estadista por
parte dos governos brasileiros. Eles investiram muito prestígio
no seu programa de energia nuclear, e eu acredito que qualquer
solução dada deverá proteger o futuro da segurança energética deste
dinâmico e cada vos mais importante país"* '.
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Conclusão

A partir de informações e análises mais recentes, a questão
nuclear parece estar alcançando um grau de complexidade crescente
no quadro das relações internacionais. Esta complexidade se dá em
função do espaço cada vez maior que os países do terceiro mundo vêm
ocupando no mercado da indústria nuclear. Prevê-se que em 1985
existirão mais de 500 usinas nucleares espalhadas em 34 países,
sendo que 20 destes serão no Terceiro Mundo *• '.

A natureza confusa e contraditória da identidade política deste
grupo de países leva a que seus programas nucleares atendam a
interesses os mais diversos; determinados por necessidades
concretas de ampliação de recursos energéticos ou por ambições e
rivalidades regionais. A realização destes projetos depende de uma
lógica simples de mercado que tem estimulado a ampliação do número
de países supridores. 0 mercado nuclear internacional, apesar de se
caracterizar atualmente pela intensa concorrência comercial de seus
parceiros tende no entanto, a um crescimento limitado. 0 pequeno
numero de transações e os altos custos financeiros que este
mercado envolve, permitem prever uma participação dos países do
terceiro inundo do não mais de 20$ ao ano 2.000 " ' ) ,

Na medida em que se reduzam, ou ao menos se estabilizem os
interesses econômicos envolvidos nas transações nucleares, poderão
surgir com mais nitidez quais são as implicações políticas da
proliferação. Neste caso as arenas multilatcrais poderão
desempenhar um papel mais relevante no seu caminho.

A 2- Conferência de Revisão ido Tratado de Não-Proliferação de
Armas Nucleares realizada em Genebra em setembro de 1980, mostrou
mais uma vez as dificuldades que existem no dialogo entre países
subdesenvolvidos e grandes potências. Apôs quatro semanas de
discussão travada entre delegados de 75 países, foi impossível
sensibilizar as nações quanto â necessidade de uma ação coletiva
consistente. Prevaleceram os desentendimentos entre Terceiro Mundo
e superpotências principalmente quando estes bloquearam aos países
em desenvolvimento, membros do TNP, u aprovação sem restrições do
projetos nucleares para fins pacíficos. Também foi recusado pelas
superpotências a redação de uma declaração condenando a estocagem

de armamentos nucleares. Percebendo a inutilidade de seus
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princípios não-prolifcrantcs, Adrian Fisher, funcionário da
Agência de Controle de Armas c Desarmamento, ao final da
conferência admitia: "Acho que o máximo que podemos desejar é
desacelerar a proliferação até conseguirmos uma ordem internacional

Í281

mais inteligente" K J.

A ineficácia dos instrumentos internacionais de não-proliferação
enfraqueceu ainda mais a política da administração Carter. A
Comissão de Regulamentação Nuclear (NRC) anunciou, em meados de
1980, estar reexaminada sua política no sentido de eliminar
algumas decisões contraproducentes adotadas anteriormente. Os
Estados Unidos continuariam exigindo salvaguardas contra a produção
de armas nucleares, mas deixariam de se opor ao uso comercial de
plutonio em reatores v" .

As indefinições do governo Carter quanto â nao-proliferação
refletem, no fundo, um quadro mais amplo de ambigüidades e
discordâncias que se definem a partir de divergências políticas
internas. A política nuclear deste governo c parte de uma serio de
iniciativas que integram um processo de revisão da política externa
norte-americana. Este esforço associa-se â tentativa de interpretar
a própria crise de poder que os Estados Unidos vêm enfrentando. A
política de não-proliforação, com a de direitos humanos ou a de
desarmamento, pertence a um conjunto de investidas liberais
concebidas como parte de uma estratégia global de distensão
internacional. Por outro lado, a maior parte das crTticas que esta
nova orientação recebeu tiveram origem num pensamento conservador
que percebia a fraqueza do país como um resultado de
desvirtuamento de sua política externa bipolar.

Apôs a invasão soviética no Afeganistão, esta divergência tornou-se
mais presente r.c debate interno tomando corpo a partir do início
du campanha presidencial. Richard Burnett expondo a visão liberal
desta questão escreveu um artigo por ocasião da crise no
Afeganistão onde concluía: "0 principal problema de segurança para
os F.UA nos anos 80 c a crescente instabilidade em toda parte: os
russos são apenas uma parte do problema. Fazer novas alianças
militares com governos fracos e ilegítimos cria mais instabilidade.
A escalada de desordem do mundo requer um relacionamento mais
direto com os soviéticos, não um rompimento do relações. Nõs
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governos legítimos, e não juntas repressivas, podem manter a ordem
por longo prazo. Precisamos de acomodações com países em
desenvolvimento sobre questões econômicas. Nos não ousaremos
deixar que nossa obcessão com a União Soviética defina nossa
política global de segurança. Alguns anos atrás estas eram as
visões anunciadas da administração Carter. Agora aquele esforço de
desenvolver políticas de segurança racionais apropriadas para os
80 está sendo abandonada, e estaremos marchando em direção a
catástrofe sob a bandeira de uma obsoleta 'realpolitik' . Se
pudéssemos aprender que forças descontroladas de libertação estão
em movimento pelo mundo, e que cias não precisam ser nossas
inimigas, nós poderíamos ajudar a criar um clima político onde a
agressão pudesse ser contida" 30
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