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RESUMO 

Em todos os países do mundo as políticas e os programas encr 
giticos oficiais são alvos de criticas tanto por parte da popu
lação como de especialistas da comunidade acadêmica. £ normal que 
o povo critique o governo, mas sob o manto da crítica científi^ 
ca, muitas vezes escondem-se objetivos políticos. Procuramos ana 
lisar neste trabalho, os diversos parâmetros que influenciam ne£ 
•e jogo de poder: até que ponto a tecnocracia pode e/ou deve de
cidir pelo povo? Quando e como pode e/ou deve o povo manifestar 
suas preferencias? Como o tema é abrangente e polêmico, e para 
que alguma conclusão concreta pudesse ser extraída, procuramos 
nos concentrar em um caso específico - a decisão de utilização 
da energia nuclear pelo Brasil. 

ABSTRACT 

In all the countries of the world, official energy policies 
and programs are criticized by experts from the academic cotnrou -
nity and by the population at large. It is quite normal that peo 
pie censure their government, but under the cloak of scientific 
arguments, one can usually find political objectives. 

In this paper, we try to analyse parameters which are an in 
fluence in this power game: up to what point can or should tech
nocrats decide in the name of the people ? when and how can or 
should the people demonstrate their preferences ? 

As this is a vast and polemic theme, and in order that so
me concrete conclusion could be drawn, we tried to concentrate 
our analysis on a specific case : the Brazilian decision to use 
nuclear energy. 
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INTRODUÇÃO 

Em todos os países do mundo, independentemente do tipo de go 
verno em vigor, existem sempre discordâncias em relação ãs deci
sões do governo (tomadas ou não pelos órgãos tecnicamente compe
tentes e legalmente habilitados) manifestadas com variável poder 
de rejeição pelos setores da população atingidos e/ou envolvidos 
pela decisão em questão. A eficácia dos protestos resultantes des_ 
sas divergências, é função direta da permeabilidade e sensibili
dade da_extrutura de governo vigente,ã vontade popular, enquanto 
sua razão de ser advem da natural diversidade de critérios que ca 
da um de nós utilise, conscientemente ou não, para avaliar e deĉ . 
dir sobre as atividades do mundo no qual estamos inseridos: a so
ciedade gerada por nossos atos e decisões. 

Este comportamento contestatório, comum ãs várias socieda
des, é muito bem expresso pela famosa frase "Hay govierno » soy 
contra!". Embora tais divergências sejam de mais fácil compreen
são no caso de regimes totalitários e/ou impopulares, sua ocorrêii 
cia também em regimes plenamente democráticos acusa necessariameii 
te uma brecha na coerência, na eficiência e talvez na legitimida
de desta forma de administração da vida em sociedade. 

No caso de governos totalitários, a primeira embora não únj_ 
ca solução para essas divergências ê quase Óbvia: passar para um 
regime mais democrático! 

Sendo o regime já democrático, as soluções começam a diver
gir, quando existem. A questão principal que se coloca porém é 
válida para os diversos graus de democracia: até que ponto os or
ganismos e/ou poderes legais podem e/ou devem tomar decisões para 
tudo sem consultar a todos! Em outras palavras, a legalidade das 
decisões dos organismos técnicos da burocracia do poder executivo 
(tecnocracia) é escudo suficiente contra os ataques da população? 
(diretamente através de manifestações públicas, ou indiretamente 
via poder legislativo, pelos discursos de nossos "representan
tes"). 

A supressão das franquias democráticas no Brasil, apôs o mo
vimento de 1964, levou a uma predominância da tecnocracia nos des_ 
tinos da nação, contribuindo para o questionamento da verdadeira' 
natureza do poder e do real sentido dá_representação política (1). 
Muitos especialistas (tecnocratas ou não) sentem-se frustrados e 
incompreendidos por julgarem-se muito bem intencionados e infor
mados, e verem suas sujestoes e/ou seus protestos serem solenemen 
te ignorados tanto pelos poderes decisórios, quanto pela popula
ção que eles julgam defender. 

Em muitos casos eles tem razão, o que não lhes confere entr£ 
tanto credibilidade ou poder, porém é preciso cautela para nãõ 
amarrarmos a marcha da sociedade a opiniões individuais, pois "a 
crítica especializada nem sempre reflete a opinião da massa". 

As indicações de validade e procedência do princípio de dive£ 
gência passam pela válvula seletora do fato de cada assunto deci
dido por um governo, gerar divergências específicas devido aspe£ 
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tos inerentes ao assunto em questão. Assim sendo, limitaremos ago 
ra nr*s«t considerações ã area energética, e mais precisamente ao 
polcKico questionamento da política nuclear brasileira, e do pro 
grama resultante: a coerência do programa e a procedência da polT 
tica que o gerou. 

0 problema-estudo caracteriza-se então como sendo "qual a for 
ma pela qual o Brasil deveria ter decidido pela utilização ou nao 
da energia nuclear", com uma questão-corolârio colocando-se ime
diatamente: o programa nuclear lançado em 1975, era o correto? 

As limitações de espaço deste artigo, nos deterão na análise 
dos parâmetros que podem ou nao ter conferido legitimidade a dec^. 
sao qualitativa da utilização da energia nuclear. A quantificação 
do problema é objeto de outro artigo (2). 

PARÂMETROS DAS DECISÕES ENERGÉTICAS 

Como uma especificação muito grande na abordagem de um tema 
acaba por invalidar conclusões gerais,limitando também a partici
pação do leitor, vamos abrir um pouco o panorama do problema-estu 
do. 

As sugestões tecnocráticas para a solução de um problema e-
nergêtico (demanda reprimida ou evidência de demanda futura) ba
seiam-se normalmente em dados técnicos, tais como: 

- balanço energético, 
- evolução tecnológica de cada fonte energética, 
- custos de cada opção energética. 

Estes dados alimentam os modelos de cálculo e previsão dos 
tecnocratas, gerando resultados que são condensados em propostas 
de soluções. 

Os poderes legais, passam então essas propostas por filtros 
tais como, obstáculos políticos e/ou econômicos, conseqüências p£ 
ra o meio ambiente..., enfim, conferem as propostas com as premis_ 
sas e objetivos do modelo de desenvolvimento em vigor, tomando en 
tão decisões que julgam serem as mais coerentes com o contexto 
global de fatores que influenciaram nos processos de estudo e de
cisão. E exatamente neste ponto que origina-se a maior parte das 
divergências «reações de diferentes setores da sociedade - pois ca_ 
da um desses setores mesmo conhecendo todos os aspectos da ques
tão (o que nem sempre ocorre) possue um enfoque particular do pr£ 
blema. 

A ampliação e sofisticação do conhecimento tecnológico abre 
cada vez mais um amplo espaço de incompreensão entre os cientis
tas e os leigos - os tecnocratas poderiam e deveriam ser um elo 
de ligação entre esses extremos. Não é portanto novidade, nem muí̂  
to menos absurdo, que o público desconfie de soluções tecnocráti
cas, e dependendo do seu grau de participação comunitária e polí
tica, inicie movimentos contra certos planos e programas governa
mentais. Será que o diálogo após campanhas de informação levanta
ria o impasse? 
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Com_certeza os erros dos responsáveis pelas decisões e as iti 
satisfações do povo seriam minoradas, mas é pouco provável que a 
solução seja tão simples assim, se ê que ela existe. Ora, o deba_ 
tes sobre a problema energético atual ê antes de tudo um questio
namento de estilos de desenvolvimento (3), e a escolha de uma, 011 
tra, ou varias formas de energia envolve parâmetros dinâmicos que 
nem mesmo os mais "apetrechados" tecnocratas conseguem equacio
nar, a partir dos dados fornecidos pelos cientistas. 

Embora fontes energéticas como o solar e a biomassa sejam "ã 
priori" objetos de consenso enquanto formas de energia, são obJ£ 
tos de enormes divergências enquanto maneira de serem utilizadas. 
A_energia de fusão ainda pertence ao domínio da especulação; o ca£ 
vao foi ressuscitado pela crise do petróleo, mas traz na sua natti 
resa obstáculos consideráveis tanto no presente quanto no futuro. 
A energia hidroelétrica obtém também um consenso enquanto forma 
de energia, mas a cronologia de seu aproveitamento, os recursos 
envolvidos e as alterações do meio ambiente, deverão engrossar as 
fileiras dos que não a aceitam de olhos vendados como a melhor s£ 
lnçãofe portanto de prioridade um. Os debates sohre energia nucle_ 
ar são extremamente complexos, pois ao contrario das outras fon
tes energéticas, suas aplicações não se restringem ao setor ener
gético (4). 

OPÇÃO NUCLEAR 

A decisão de utilizar-se a energia nuclear para a produção 
de eletricidade tanto pode ser fruto de uma estratégia militar, de 
uma opção meramente energética (portanto técnica)*como uma assou 
ação das duas coisas. A independência da decisão quanto a esses 
dois motivos não garante porém uma exclusão das conseqüências das 
duas vias, e este é o ponto de partida das críticas ã energia nu
clear. Cada país - melhor seria dizer cada governo - â luz de seus 
planos de desenvolvimento (metas econômicas e objetivos sociais), 
levando em conta os fatores já mencionados, decide sobre suas op
ções energéticas. E assim que deveria ser a nível teórico, mas na 
pratica a teoria revela-se muitas vezes utópica. Isto tem ocorri
do com freqüência no setor nuclear brasileiro. Alguns rápidos exem
plos serão suficientes para justificar esta incoerência entre as 
razões, as decisões e o realizado. 

Na década de 50, o Brasil necessitava da energia elétrica que 
poderia ser fornecida pela energia nuclear, mas não dispunhamos 
de tecnologia nem de recursos financeiros e a indefinição políti
ca ara grande. Na década de 60, a energia elétrica ainda era ne
cessária, a tecnologia jã era mais acessível, mas as opções polí
ticas andaram defasadas das possibilidades de obter recursos. Na 
década de 70, a energia elétrica jã não era tão necessária (deví_ 
do 2 expansão do_parque hidroelétrico) os recursos poderiam ser 
obtidos, a decisão política existia, mas a opção tecnológica nos 
levou ao impasse da década atual: temos relativa capacitação tec
nológica, nao necessitamos da energia elétrica, não temos recur 
sos e "adormecemos" a vontade política. 

Este quadro ê deliberadamente bastante limitado e passível 
de muitas críticas, mas o que êle demonstra claramente é a mudan 
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ça ao longo do tempo da importância dos fatores que formaram o pj» 
norama decisório a cada época. E quanto ao futuro? Apenas os mais 
radicais opositores ao nuclear, de mãos dadas com os tenazes de
fensores da hidroelétrica, não admitem que a energia nuclear é uma 
opção seria para as necessidades energéticas do país por volta de 
2000 (mesmo que tal necessidade se manifestasse após o ano 2000, 
o raciocínio continuaria válido). A hidroelétricidade é limitada 
(apesar do potencial ser enorme) e localizada (os rios e as cach£ 
eiras estão onde Deus os colocou) e uma õtina solução energética 
hoje, não é solução eterna, nem Ótima enquanto possível. Dentro 
portanto da hipótese sensata de que o pais retornará seu cresci
mento econômico (e esperamos que social), no inicio do próximo séeu 
Io poderemos nos defrontar com um panorama de demanda reprimida de 
energia elétrica, por termos nos "deitado eternamente no berço es_ 
plendido" da potencialidade e competitividade atuais da hidroelé
tricidade. 0 nuclear é atualmente a única opção alternativa/com
plementar, pois a tecnologia é acessível e o potencial energético 
considerável. Neste ponto, os opositores ao nuclear reapresenta-
rão seus motivos: 

a - Até o próximo século, o Brasil tem tempo suficiente para 
reorientar seu estilo de desenvolvimento (5) em direção 
a uma estrutura energética diversifiçada,baseada em re
cursos renováveis, o que nos permitiria chegar pelo me
nos até o ano 2050 sustentados pela hidroelétricidade (a_ 
lém do carvão, da biomassa e do solar), evitando a ener
gia nuclear de fissão e passando diretamente para a de 
fusão; 

b - A tecnologia nuclear atual não é segura, e nada garante 
que o será ura dia. Sua adoção é portanto um tiro no escu 
ro; 

c - Os reatores super-regeneradores que prometem fechar o cî  
cio do combustível nuclear e multiplicar desta forma o 
potencial energético do urânio, ainda são apenas uma pr£ 
nessa; 

d - 0 não fechamento do ciclo do combustível, poderá levar mui 
tos países a fechar com deficit o balanço energético de 
seus programas nucleares; (6) 

e - Mesmo que tudo corra bem, 8 energia nuclear sempre custa 
rã mais caro do que suas concorrentes; 

f - Mesmo que todos os Itens acima nao se concretizassem, aitt 
da assim a energia nuclear não deveria ser utilizada, 
pois uma sociedade nuclearizada é inaceitável por defi
nição (7). 

Evidentemente poderíamos continuar enumerando aqui outros ar 
gumentos do discurso anti-nuclear, mas esses são suficientes. Em
bora alguns desses itens sejam prováveis, e tomá-los como argu
mento seja um direito, tal atitude passa longe de ser algo cien
tífico (por exemplo, afirmar que a energia nuclear nunca será ne
cessária, nem competitiva economicamente, nem segura,! negar as 
evoluções econômica e científica). 
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Vamos fazer uso agora das lentes tecnocracia x democracia pa 
ra montar um binóculo que nos permita rever o histórico nuclear 
brasileiro sob esses dois pontos de vista. Cinco fases caracteri
zaram esse histórico. Vamos resumi-las! A primeira, começou em 
1951 (os anos 40 não merecem destaque aqui), quando foi criado o 
CNPq, encarregado então de equacionar uma política nuclear, já que 
nem o povo, nem os poderes legi&tativo ou executivo entendiam na
da do assunto, mas tinham conciencia de sua importância. Nessa ê-
poca, os setores nacionalistas entraram em luta contra o imperia
lismo americano, e o nuclear evidentemente nío podia ficar de fo
ra. Embora os debates e manifestações públicas visassem quase que 
essencialmente o petróleo, o nuclear entrou na corrente. Foi uma 
época de decisões com participação democrática, mas para o Brasil, 
o nuclear ainda era algo caro, difícil, incerto, e portanto do fu_ 
turo. Foi entretanto criada uma Comissão de Energia Atômica (ini
ciativas dos poderes executivos e legistativo) que possibilitou 
uma segunda fase, onde a tecnocracia dessa Comissão trabalhava em 
sintonia com o espírito nacionalista e desenvolvimentista. Se não 
foi uma fase de realização industrial , pelo menos foi quando de-
aabrocbaram planos, institutos e cientistas nucleares. A revira
volta política de 1964 evidentemente não deixaria os planos nucle_ 
ares ate então elaborados ficarem impunes. Até 1967, o nuclear fî  
cou em suspenso, não apenas talvez por imposição externa, mas po_r 
que o nuclear jã começava a ser olhado sob o prisma econômico, pejr 
dendo prioridade para muitas usinas hidroelétricas. Como em 1964 
a democracia entrou de farias, o duelo "nuclear sim ou não" ficou 
na esfera tecnocrãtica, embora os ares democráticos de 1968 tenham 
gerado uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os minérios a-
tõmicos (sem maiores conseqüências, já que a partir de então a d£ 
mocracia teria seus direitos cassados pelos 10 anos seguintes). De 
1964 a 1968, tivemos uma terceira fase caracterizada pelo suspen 
se, e a quarta, que se arrastou até 1978, sob o ponto de vista 
que estamos analisando este histórico,não teve grande coisa a res_ 
saltar: toda a política nuclear e todas as decisões foram um mix-
to de duelo e convergência entre os órgãos do poder executivo 
(CNEN, CBTN, NUCLEBRAS, ELETROBRAS), que tentavam ganhar a pref£ 
rência do poder central,demonstrando o papel do nuclear e sua con 
tribuiçao ao sucesso ou salvação do modelo de desenvolvimento cm 
vigor. Embora algumas vezes o Parlamento tenha discutido a ener
gia nuclear, seu poder de decisão era fictício. A abertura polí
tica permitiu que em 1973 uma terceira comissão de inquérito se 
instalasse no Senado, e que cientistas, políticos, empresários, 
etc. questionassem ,con efeito ressonante pela nação,as decisões-
- e sobretudo os erros - da tecnocracia. Embora em termos técni
cos 1975 tenha marcado uma clara divisão entre 2 políticas nu
cleares distintas, ambas foram frutos da tecnocracia, e portanto 
para este artigo,a quinta fase começou apenas em 1978. Desde en
tão, o debate democrático tem progredido enquanto movimento, mas 
a redução do programa nuclear foi muito mais conseqüência de im
passes da tecnocracia do que sensibilidade â democracia. A prova 
é que alterou-se o programa, sem mudar - pelo menos por enquan
to - sua filosofia. 
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CONCLUSÕES 

Apesar da forma centralizada e aparentemente arbitrária com 
que o governo lançou em 1975 o único programa nuclear que virou 
realidade, não passa de um mito - dentre muitos outros - a famo 
sa queixa de certos especialistas da comunidade cientifica que se 
julgaram excluídos do processo de decisio. E oportuno relembrar 
aqui os protestos contra a abertura da exploração de petróleo via 
contratos de risco, bem como contra o Proalcool, onde as criticas 
retomam tanto em intensidade quanto como em incerteza, as pondera 
ções contra o nuclear. Como as criticas atingem portanto o trip? 
nuclear/álcool/contratos de risco que formaram a base da respos_ 
ta do governo i 19 crise do petróleo, somos levados a concluir 
que essas criticas persistirão enquanto perdurar o modelo de de
senvolvimento . 

Na realidade o programa nuclear não foi uma coisa tirada do 
bolso do colete. Ao contrário, não só resultou de uma aspiração de 
25 anos, como corrigiu o erro cometido com a compra de Angra-I, 
fundamentando-se em vários estudos realizados pelos organismos eii 
carregados do problema: a CNEN e a CBTN. Hoje está praticamente' 
comprovado que o programa (concebido para manter o modelo de de
senvolvimento vigente, e oportuno quando a crise de 73 perturbou 
este modelo) teve falhas de concepção e consequentemente um dimeii 
sionamento grandieloquente fora das realidades econômica , ener
gética e tecnológica do país. Se todos tivessem sido consultados, 
e ouvidos, provavelmente a concepção teria sido mais adequada, mas 
talvez também o programa nao tivesse nascido, pois o segredo é par 
te fundamental do sucesso de negociações internacionais desse ti
po. De qualquer forma, ficaria ainda no ar, se um tal programa, 
mesmo que otimizado, deveria ou não ser adotado. Uma análise cus
to benefício (8) seria teoricamente a solução ideal para levantar 
ral incerteza. Todos os fatores, positivos ou negativos, seriam 
devidamente equacionados e os custos, benefícios, riscos, etc. se_ 
riam tabelados em função das variáveis de entrada. Critérios de 
otimização apontariam as melhores alternativas, e para completar 
o ideal teórico, o povo poderia indicar em plebiscito a solução 
a ser adotada pelo governo. 

Voltemos ao mundo prático: 

1 - Para equacionarmos o problema de forma correta, teríamos 
que conhecer não apenas todos os fatores de importância 
no momento da análise, como sua evolução futura; 

2 - Esses fatores teriam que ser ponderados, entrando nas e-
quações com pesos proporcionais ã sua importância. .. ora, 
as divergências surgem principalmente pelo fato dos opo
sitores ao nuclear atribuírem aos diversos fatores pesos 
diferentes daqueles atribuídos pelos defensores do nucle 
ar; 

3 - Sejamos otimistas e suponhamos que uma Comissão* aceita 
pelos dois lados chegasse a um consenso quanto aos dois 
primeiros ítens acima. Mesmo que um plebiscito fosse rta 
lizado, qual porcentagem da população brasileira seris 
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capaz de avaliar os resultados, advertências, implicações, resto 
ções, além das hipóteses, da análise custo-benefleio? Seria acei
tável que os iniciados no assunto votassem em nome dos leigos? (a_ 
cabamos voltando ao problema da representação por delegação de po 
darás). E se as regiões onde as usinas nucleares devem ser instai 
ladas, apesar de votarem maciçamente contra (ou a favor), fossem 
derrotadas no ccaputo geral? (10) (este raciocínio pode ser apro 
veitado para o problem*», de remoção de populações que tem suas tejr 
ras e casas inundadas quando da construção de uma hidroelétrica). 

Talvez o impasse tenha na verdade raises mais profundas, alo 
jados na utopia que é crer e esperar que a democracia plena cot» 
siga soluções satisfatórias para todos os que dela participam. 
Ela garante que a minoria não predomine sobre a maioria, mas não 
evita o contrário. Não í portanto uma estrurura justa, mas apenas 
majoritária. 

Estamos falando de uma democracia plena. Imaginem se ela for 
apenas "relativa"...** 

A tecnocracia é elitista e não poucas vezes manipulada por 
interesses de grupos. £ porém racional por princípio, podendo em 
muitos casos ser a via nao apenas mais pragmática, mas também a 
mais equânime. Não elegemos aqui nem uma nem outra forma de deci
são, poir consideramo-las falhas e complementares. 

A tecnocracia fundamenta-se na hipótese de que c. racionali
dade que envolve o estudo de um problema (independente de sua na
tureza) por técnicos competentes - capazes de identificar a ori
gem do problema, equacionar os meios necessários e os recursos 
disponíveis para se alcançar a solução - não só é a forma mais 
eficiente de administrar o problema, como é garantia de que o pr£ 
cesso tecnocrático além de otimizante e rápido, desenrola-se de 

(*) "Qualquer comissão de nível político dedicada a definir dir£ 
trizes para o setor energético, deve oasear suas decisões em estu 
dos elaborados por um grupo muitidisciplinar de técnicos e cien
tistas... só um grupo assim constituído... poderá oferecer gubsjí 
díos confiáveis para que a comissão de nível político decida, com 
conhecimento de causa, a respeito da melhor política energética a 
•er adotada pelo país" J.F.Carvalho (9). E nós perguntamos: será 
que a multidisciplinaridade da comissão eqüivale a dispensa uma 
participação direta da população no momento da decisão? 

(.**) Um bom exemplo foi a CPI do Senado Federal que investigou de 
1978 a 1981 todos os aspectos da energia nuclear no Brasil. 0 re
latório final, pronto desde início de 1982, só foi aprovado dois 
anos mais tarde porque os partidos de oposição entendiam que o te>c 
to do relator (Senador Milton Cabral - PDS) não traduzia as ínve£ 
tigaçÕes da Comissão. Segundo o presidente da CPI (Senador Itamar 
Franco - PMDB) o legislativo jogou fora sua oportunidade de con
trolar os destinos da energia no país. 
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uma forma imparcial e portanto a mais justa (11). Tal raciocínio 
tem servido como justificativa inf omal,' mas com amparo legal, p£ 
ra a ocupação de espaces que o poder executivo vem arrebanhando 
aos poderes legistativo e judiciário. A energia nuclear, por suas 
implicações de segurança nacional não poderia evidentemente esca
par ao controle efetivo de um poder executivo militarizado (a pro 
pria tecnocracia foi mi litarizada). A mudança para um regime mais 
democrático ni< garante que a sociedade civil controlara a polity 
ca nuclear (coia pretendem atualmente os argentinos). Com certe
za os civis influenciarão no programa civil (vide Alemanha Ocidet) 
tal) mas também é quase certo que não atingirão um eventual pro
grama militar (os EUA de Reagan ê um belo exemplo... não difere da 
URSS). 

A energia nuclear tem aplicações civis e militares, sendo pojr 
tanto um vetor de desenvolvimento socio-econõmico e um trunfo es
tratégico de poder (o petróleo também apresenta essa dualidade, 
embora em graus diferentes). Política Nuclear é muito mais que P£ 
lltica Energética, e o duelo tecnocracia x democracia não esgota 
as decisões no setor nuclear. 



.9. 

BIBLIOGRAFIA 

1 - ARAÚJO, M.P., "O Papel do Técnico na Democracia", Jornal 
do Brasil, Caderno Especial, 13.05.84, página 6. 

2 - BORGES, J.C., "0 Duelo Hidro x Nucleo-eletricidade", 111 
CBC, Rio, (1984). 

3 - OLIVEIRA, A»e outros, Impasse Atual e Perspectivas a Lon 
go Prazo da Política Energética no Brasil",PTC.03/80, 
COPPE/UFRJ, (1980). 

4 - BORGES, I.C., "Energia Nuclear: Análise de Alguns Impas
ses", III CBE, Rio, (1984). 

5 - LA R07ERE, E.L.. Energie et Style de De'veloppement - Le 
Cas du Bresil, Thèse de Doctorat, EHESS, Paris, 
(1980). 

6 - AVELINO, A., "A Viabilidade Energética das Centrais Nu
cleares", Boletim da SBF, (1977). 

7 - JUNGK, R., The Nuclear State, Ed. John Calder, London, 
(1979). 

8 - SCARPINELLA, CA., Análise Cuuto-Benefício d? Implanta
ção de Uma Industria Nuclear no Brasil", Tese de 
M.Sc., EPUSP, (1972). 

9 - CARVALHO, J.F., Energia e Meio Ambiente, Editora Nca 
Fronteira, (.1980). 

10 - BORGES, J.C., Le Ro\e de 1'Energie Nucleaire dans la 
Plannif ication, Energe'tique Bre'si lienne''. These de 
Doctorat, EHESS, Paris, (1982). 

11 - MOREL, R.L.M., Ciência e Estado: A Política Científica 
no Brasil, T A. Queiroz Editor, Sao Paulo,'(1979) . 


