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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo descrever o

inicio da política nuclear no Brasil, salientando as c*ifi cuida -

des de implementação efetiva dessa política no período 1915/1958.

Pretende acompanhar a historia da política nuclear a partir de

sua emergência enquanto questão de interesse para a sociedade

brasileira, destacando o conflito que marcou todo o processo de

sua formulação e implementação, até o momento em que, apôs se

realizar no Congresso uma avaliação dos caminhos e descaminhos

da política nuclear brasileira de 1945 a 1956, traçaram-se dire-

trizes políticas com a finalidade de mais uma vez executar um

programa nuclear no Brasil. Trata-se aqui de reconstituir o pro-

cesso de transformação da questão nuclear em política publica»en

tendida, segundo definição de O'Donnell e Oszlak, como "um con -

junto de ações e omissões que manifestam uma determinada relação

de intervenção do Estado numa problemática que chama atenção, in

teressa e mobiliza outros atores na sociedade civil".

A reconstituição da historia nuclear do perío

do 1945-1958, exige algumas considerações sobre os principais

traços que marcaram essa época. 0 primeiro deles diz respeito

ao sistema político, que pode ser definido como uma forma de "de

mocracia com participação limitada". Esse período» que mui-

tos consideram assinalado pelo populismo, inicia-se em 1945, com

1. Oscar OSZLAK e Guillermo 0'DONNELL, Estado y políticas e?ta-
tales en America Latina: hacia una estratégia de invéstTga -
cion, Buenos Aires; Documentos CEDES/fe.F., Clac&o/n9 U, p.
25, mimeo.

2. Expressão adotada pelo professor César Guimarães em seus cur
sos de teoria política, no IUPERJ. Este conceito deve ser
entendido como um conjunto de regras e procedimentos que ger
mitem uma relativa participação popular no processo decjso ~
rio que envolve questões substantivas do Estado.



o processo de redemocratização do país» e ê marcado pela partici

pação das massas, principalmente urbanas, em algumas decisões po

líticas, e por formulações ideológicas voltadas para o desenvol-

vimento nacional.

Um dos principais aspectos usualmente salien-

tado na analise do populismo - a participação das massas no pro-

cesso decisorio - não e fundamental para este trabalho, tendo em

vista o fato de a questão nuclear ter ficado circunscrita às eli

tes interessadas no tema. Importante é" destacar o caráter relati

vãmente aberto do regime político vigente, comprovado pela exis-

tência de um parlamento em atividade, por eleições periódicas,pe

Ia liberdade de opinião, de expressão, de manifestação, etc. A

democracia do período apresenta certa capacidade para sublimar

conflitos violentos entre os diversos grupos sociais, sem, no en

tanto, impedir que as ambigüidades dessa situação se reflitam no

processo decisorio.

0 período de democracia com participação limi[

tada pode ser caracterizado, como observa Bahia, pela existência

de três constantes:

" D a constante militar, que ira ao longo do
período desenvolver uma doutrina de segu-
rança nacional logo convertida em doutri-
na de governo - tanto no que diz respei-
to à formulação de prioridades da macropo
lítica, como da macroeconomia; 2) a cons-
tante da burocracia moderaizadora, incor-
porada no grupo de planejadores e admini£
tradores públicos e privados, quase todos

3. Sobre o populismo ver autores como Otávio IANNI, Francisco
WEFFORT, Hélio JAGUARIBE e outros.



formados nos países mais avançados do oci
dente. Esse grupo de tecnocratas,como são
denominados, elege como valor central e
supremo a idéia da modernização do capita
lismo brasileiro, com intervenção do Esta
do em graus variáveis para criar uma eco-
nomia de mercado eficiente; 3) a constan-
te sufrágio-representação, que se reinsta
Ia depois do Estado Novo, no quadro evolu
tivo da política nacional. Nelas estão
contidas as aspirações rurais contraditó-
rias: conservadoras e reformistas".(M)

Pensando principalmente na atuação dos mi lit a

res, vale aqui lembrar Stephan, que enquadra o período no

que denomina padrão moderador de relacionamento entre civis e mi_

litares, no qual todos os principais políticos procuram cooptar

os militares. A elite civil garante legitimidade aos militares

para que, em certas circunstancias, possam agir como moderadores

do sistema político, ou mesmo intervir diretamente na vida polí-

tica para evitar ruptura do sistema, especialmente quando ocorre

mobilização maciça de grupos geralmente excluídos de uma partici^

pação política maicr. A aprovação dada pelas elites civis aos mi

litares, para que intervenham no processo, facilita a. formação

da coalizão golpista vencedora. Entretanto, mesmo que a interfe-

rência militar seja legítima para o exercício temporário do po-

der, ela é vista como ilegítima para a direção do sistema polity

co por longos períodos.

*. Luí* Alberto BAHIA, Evolução política no Brasil -
pp. 2/3, sdmeo.

5. Alfred STEPHAN, Os militares na política. Rio de Janeiro: Ar
tenova, 1975, pp. 50/51.



A participação dos militares no processo deciL

sôrio da política nuclear tem vim peso fundamental e, a nível da

política nacional, passa pelo padrão de relacionamento descrito

por Stephan.

0 nacionalismo é outro fenômeno importante na

descrição do sistema político vigente à época. Analisado e inter

pretado por Jaguaribe, Costa Pinto, Nelson Werneck Sodrê e ou-

tros» o nacionalismo foi a ideologia que maior impulso tomou no

período. Fenômeno ambíguo, espontâneo e vago, agregou correntes

e grupos os mais diversos e antagônicos. Como salienta Jaguari -

be, nacionalismo e ideologia vaga, sem formulação teórica e car-

regada de contradições, já que:

"São nacionalistas, no Brasil, correntes de

extrema direita, ligadas, no passado, aos no

vimentos de propensão facista, e correntes

de extrema esquerda, como o Partido Comunis-

ta. São nacionalistas os defensores da sócia

lização dos meios de produção e os partidãri

os da iniciativa privada (...) 0 nacionalis-

mo e contra a exploração do petróleo e dos

minerais atômicos brasileiros por grupos es-

trangeiros e se manifesta predominantemente

favorável ao monopólio estatal para a explo-

ração daqueles recursos naturais. Essa mesma

radicalidade, todavia, não se apresenta em

relação a outras matérias-primas ou ativida-

des...«<6)

Na medida que seus partidários apresentam-se

social e politicamente heterogêneos, o nacionalismo é incapaz de

6. Hélio JAGUARIBE, 0 nacionalismo na atualidade brasileira «Rio
de Janeiro: ISEB, 1958, p. 12 (o grifo e meu).



se apresentar enquanto fortaulaçao ideológica consistente. Apesar

de r.o Brasil o movimento nacionalista ter surgido Mde forma des-

contínua e fragmentada, como reflexo do desenvolvimento econômi-
(7)co", o movimento ganhou vulto a partir de 1950. Para Costa
(8)

Pinto, o crescimento da mobilização popular em torno da ideo-

logia nacionalista se deveu a dois fatores básicos, 0 primeiro

foi a intensificação da guerra fria, que ge^ou "deformações de

natureza tática...na luta política interna de cada nação". 0 se-

gundo ligava-se à "complexidade crescente da estrutura social"

advinda do desenvolvimento industrial, que introduzia contradi -

çÕes na vida interna das nações e nas relações entre elas.

Sintetizando as principais demandas dos nacio

listas, Jaguaribe nos diz que o

"nacionalismo econômico reivindicava a posse
do capital nacional na forma de monopólio es
tatal e a exploração do petróleo e minérios
atômicos. E, ao mesmo tempo, o nacionalismo
político se desenvolveu. Foi identificado in
temamente com demandas de democracia e jus-
tiça social. Nas relações internacionais, o
nacionalismo demandava autonomia dos Estados
Unidos e em relação a grandes poderes da Eu-
ropa e inclinava-se a favor de uma posição
neutralista no conflito entre Estados Unidos
e URSS. Expressava a consciência de um inte-
resse próprio, respeito à soberania popular
e a tudo que é nacional".

7. Hélio JAGUARIBE, "A succint analysis of Brazilian national-
ism". In Nationalism in Latin America, Samuel L. Bayly, Al -
fred A. Knoff, N.Y., 1271, p. 176.

8. Costa PINTO, Desenvolvimento econômico e transição social ,
RJ: Civilização Brasileira, 2a. edição, 1970, p. 131.

9. Hélio JAGUARIBE, 0 nacionalismo na atualidade brasileira ,
op. cit.. pp. 31/37T "



O nacionalismo resultava do debate sobre a de

fasagem entre o desenvolvimento social e econômico dos países pe

rifêricos e dos hegemônicos. Enquanto bandeira, também foi abra-

çado, a época, pelos países da Africa e da Asia.

A presente tentativa de reconstituir o proces

so histórico da política nuclear, além de levar em conta, perma-

nentemente, que a conjuntura política da época marcava-se por u-

ma democracia de participação relativa e pelo nacionalismo, não

pode negligenciar outros aspectos. 0 primeiro deles refere-se à

existência de uma relação direta e quase que necessária entre o

movimento da conjuntura internacional e o surgimento, a nível na

cional, de questões suscitadas no plano externo. Neste sentido ,

os trabalhos de Fernando Henrique Cardoso sobre desenvolvimento

e dependência contribuem para o esclarecimento da dinâmica desta

relação, destacando a necessidade de se acompanhar as relações

entre as sociedades periféricas e centrais quando pe examina o

desenrolar de questões substantivas nos países subdesenvolvidos.

"Para permitir a passagem da análise econômi-
ca para uma interpretação global é necessá -
rio estudar desde o início as conexões entre
o sistema econômico e a organização social e
política das sociedades subdesenvolvidas ,não
sô nessas sociedades e entre elas mas também
com relação aos países desenvolvidos, pois a
especificidade histórica da situação de sub-
desenvolvimento nasce precisamente da rela-
ção entre sociedades periféricas e cen -
trais". U 0 )

10. Fernando H. CARDOSO, "Subdesenvolvimento, periferia e depen |
dência", In Dependência e desenvolvimento na América Lati- I
na, Rio de Janeiro: Zahar, 1975, p. 25 (o grifo e meu;. I



A análise da origem da questão nuclear permi-

te desvendar a forma pela qual uma questão de crucial interesse

para o centro hegemônico aflora na sua periferia» ao mesmo tempo

que revela as mudanças que se processam no âmbito de uma relação

de dependência.

Aqui não se pretende fazer uma analise do sub

desenvolvimento ou da teoria da dependência. Se esse ponto é des

tacado, é porque contribui para o entendimento do grau de inter-

ferência da conjuntura internacional no processo de surgimento e

de transformaçi de uma questão de interesse social em política

pública, num país periférico.

Uma vez que se parta do pressuposto de que a

questão nuclear passou a despertar interesse no Brasil desde o

momento em que foi privilegiada no plano internacional, sendo as

discussões sobre o tema iniciadas e lideradas pelos Estados Uni-

dos, deve-se voltar a atenção para dois dados. 0 primeiro deles

diz respeito ã existência de fatores externos capazes de mobili-

zar a atenção para uma dada questão. No caso da política nucle-

ar, a conjuntura da guerra fria levou os Estados Unidos, após a

detonação de sua primeira bomba, a acelerarem suas pesquisas no

setor nuclear, procurando meios de obter materiais físseis - es-

cassos em território americano - e de garantir o monopólio do se

gredo atômico, decisivo para o fortalecimento da hegemonia desci

país dentro do bloco capitalista.

11. Lembramos aqui a afirmação de Cardoso de que a noção de de-
pendência "alude diretamente ãs condições de existência do
sistema econômico e do sistema político, mostrando as vincu
laçÕes^entre ambos, tanto no que se refere ao plano interno
dos países como no plano externo". Fernando H. CARDOSO,
cit., pp. 26/27 (o grifo e meu).
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O segundo refere-se ao fato de o país periféri •

co possuir "algumas condições internas" que propiciam o surgimen-

to do debate em torno dessa questão suscitada no plano externo» a

ponto de transformá-la em pclítica pública. Entendem-se aqui por

"algumas condições internas" a existência de recursos naturais ou

o monopólio de algum tipo de tecnologia, ainda que em estado ineil

piente. No caso brasileiro, pode-se afirmar que a existência de

minerais atômicos gerou a discussão e trouxe a necessidade de for

mulação e implementação de uma polxtica nuclear jã no final da de

cada de 10, quando ainda não dispunhamos de qualquer tipo de tec-

nologia para o desenvolvimento de um programa energético na a-

rea.<12>

0 problema nuclear so surge como questão, no
«

Brasil, quando os países detentores de tecnologia nuclear - Esta-

dos Unidos, Inglaterra, União Soviética - não só lutavam pelo con

trole de minerais físseis e pelo monopólio dessa tecnologia, como

tentavam instituir um organismo internacional capaz de regular o

ciclo da energia nuclear. £ este interesse internacional que faz

com que a questão nuclear surja como tema de discussão relevante
12. Misturados a outras substâncias minerais, na areia monazíti-

ca encontram-se concentrados os minérios atômicos. A exporta
ção dejnonazítiça deveu-se, no início, ao fato de existir nê
Ia minério de torio, utilizado para a fabricação de camisas*
incandescentes. Apesar de ser bastante conhecida e utilizada
no exterior, no final do século passado, a monazita teve,por
longo tempo, seu valor desconhecido no Brasil. Tal fato^per-
mitiu ao engenheiro John Gordon monopolizar o seu comércio
para o exterior^ de 1890 a 1913. Mas grande parte da areia
saía, jã no período, de forma clandestina do Brasil,como las_
tro de navio. 0 seu mercado principal era a Alemanha. No pe-
ríodo de 1914 a 1940, o país desapareceu da lista de exporta
dores desse produto, mas o comércio clandestino permaneceu 7
Com o advento da Segunda Guerra, o Brasil passou a exportar
a monazita para os EUA, através de acordos bilaterais (H.
OEST, "Areia Monazítica". In Revista do Clube Militar n9 94,
pp. 47/50). ~



na pauta dos problemas brasileiros, tanto no plano estatal, quan-

to a nível da sociedade, gerando a adoção de medidas protecionis-

tas para os recursos naturais atômicos e a tentativa de desenvol-

vimento de uma tecnologia nuclear nacional.

No exame do movimento das conjunturas interna-

cional e doméstica, esse trabalho buscará destacar a importância

da pressão externa sobre o processo decisõrio interno. A análise

do papel desempenhado pelos Estados Unidos mostra de que forma ej$

te país contribuiu para o atraso na definição de uma política nu-

clear brasileira. Ao mesmo tempo, evidencia a vitória desse país

em ter asseguradas as suas pretensões: limitação do programa nu-

clear brasileiro a nível de pesquisa, manutenção da participação

norte-americana no processo decisõrio interno e garantia de expor

tação de minérios atômicos brasileiros exclusivamente para os Es-

tados Unidos. Neste sentido, o fato de o Brasil não ter implemen-

tado um programa nuclear no período pode ser interpretado como um

favorecimento à política definida por Washington.

Apesar de os Estados Unidos garantirem os seus

interesses, a pressão que os norte-americanos exerceram politizou

a questão no período. A interferência norte-americana dividiu os

atores nacionais, que se antagonizavam quanto â orientação a ser

adotada e à busca de soluções alternativas. A questão nuclear pas_

sou a constar também da pauta das questões defendidas por grupos

do tipo nacionalista, onde se incluíam setores militares.

No exame do processo decisõrio, o presente tra

balho levará em consideração o papel desempenhado pelas diversas

instituições do Estado e da sociedade envolvidas na formulação de

uma política nuclear para o Brasil. Por Estado, .entendem-se aqui
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"decisores governamentais", ou seja, as agências e instituições

estatais que foram criadas, entraram era conflito ou se aliaram,

permaneceram ou se extinguiram ao longo do processo de elaboração

e implementação dessa política. Os "decisores governamentais11 se-

rão examinados enquanto formuladores de uma determinada política

e agentes relevantes na geração e alocação de recursos. Pretende-

se ainda analisar a estrutura de interesses de determinados seto-

res da sociedade, assim como os mecanismos que fazem a mediação

entre esses interesses e os "decisores governamentais", e sua in-

terferência na tomada de decisão que afeta a coletividade.

Mais objetivamente, esse trabalho vai procurar

investigar de que forma os atores envolvidos articulam-se em coa-

lizões capazes de intervir no processo decisório. Vale salientar

que a natureza da questão nuclear determina, como condição neces-

sária ao seu enfrentamento, um processo decisório centralizado, a

despeito da ordem política vigente. A abordagem da questão no pe-

ríodo exairinado não conseguiu separar o uso bélico da energia nu-

clear do seu uso pacífico; desta feita, a questão ficou enquadra-

da na orbita da segurança nacional e internacional»

No caso do Brasil, país periférico que tentava

desenvolver um programa nuclear próprio, a política nuclear foi

definida mediante um processo de decisão centralizado, de prerro-

gativa do Poder Executivo, apesar da existência de um governo de-

mocrático.

13. Ao analisar o jogo de alianças entre grupos nacionais e in-
ternacionais, Fernando Henrique Cardoso afirma: "o sistema
interno^de alianças altera-se, além disso, muitas vezes cm
conseqüência das alianças existentes no plano internacional".
Fernando Henrique CARDOSO, op. cit., p. 29.
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EBI resumo, pode-se afirmar que o exame da poli

tica nuclear no período 19f5-1958 tem que considerar os seguintes

aspectos: o caráter relativamente aberto do regime, o nacionalis-

mo, as relações entre as conjunturas nacional e internacional, as

conseqüências dessa relação para o surgimento e transformação de

uma questão em política publica, a p£essão norte-americana boico-

tando os esforços brasileiros no sentido de desenvolver um progra

ma nuclear e,/finalmente, a natureza da questão nuclear, determi-

nando um processo decisorio centralizado.

Este trabalho divide-se em tris momentos, que

obedecem a uma ordem histórica. 0 primeiro examina as razões que

determinaram o aparecimento da questão nuclear na pauta dos prin-

cipais temas nacionais. Nesse ponto serão ressaltadas as discus -

soes e decisões travadas nc cenário doméstico, na busca de plane-

jar a exploração e o controle dos recursos naturais atômicos exij;

tentes em território brasileiro. 0 problema da exploração e do

controle dos recursos naturais será acompanhado pelo exame dos mo

vimentos das conjunturas nacional e internacional, bem como das

tentativas desenvolvidas por setores nacionalistas no sentido de

descentralizar o processo de decisão da política nuclear. 0 segun

do momento interpreta a forma pela qual as mudanças na conjuntura

nacional e internacional resultaram na imposição da tecnologia nu

clear desenvolvida pelos norte-americanos, bem como as repercus -

soes dessa decisão em setores da sociedade brasileira direta ou

indiretamente envolvidos com o problema. 0 terceiro momento é" o

da revisão da história nuclear brasileira, desde os seus primõrdjL

os, numa nova arena de discussão: o Congresso Nacional.

Finalmente, na conclusão geral deste trabalho,



12 •

é traçado um paralelo entre o período 19t5-1958 e as recentes de- »

cisões brasileiras sobre a questão nuclear, procurando-se mostrar

em que medida a incapacidade de se implementar uma política nucle

ar ã época repercutiu nas decisões tomadas em meados da última de

cada.
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CAPÍTULO I

A emergência da questão nuclear: o controle e a

exploração dos recursos naturais

Este capítulo pretende reconstituir o processo

de surgimento da questão nuclear nc Brasil no período t;*jw vai de»

19tO a 195«*. Parte-se aqui da suposição de que £3 ?rimein> dís -

cussões do problema nuclear foram motivadas em grande parta pelo

interesse de outra nação, os Estados Unidos, na aquisição exclusi

va de nossos minérios atômicos.

A historia da questão nuclear, no que se refere

às relações Brasil-Estados Unidos, no período, evidencia um qua-

dro internacional favorável ao atendimento dos interesses norte-

americanos e totalmente desfavorável ao desenvolvimento de um se-

tor nuclear no Brasil. Entendem-se por interesses norte-america -

nos a possibilidade de exercer a hegemonia sobre o mundo ociden -

tal, o monopólio do segredo atômico e a obtenção de materiais es-

tratégicos da parte dos aliados. A essas dificuldades,somem-se as

pressões exercidas sobre os governos Dutra e Vargas, tanto pelos

norte-americanos, desejosos de garantir o monopólio da exportação

das areias monazíticas brasileiras, quanto pelos diversos setores

da sociedade brasileira, favoráveis ou não aos Estados Unidos, e

também desejosos de participar da tomada de decisões. £ dentro

desses parâmetros que se orienta a analise do processo decisorio,

neste primeiro capítulo.
i

Pretende-se mostrar como a pressão exercida pe-

los norte-americanos politizou o debate em torno da questão nucle

ar, abrindo espaço para o surgimento de propostas nacionalistas



no cenário nacional, e como essa n̂ inta pressão resultou na deci-

são brasileira de não mais ioplensentnr uma política nuclear, no

período. Neste ponto, mais uma vez oe r~-f?Jos Unidos viam suas

pretensões atendidas, já que a esse país não interessava o desen-

volvimento de um programa nuclear no Brasil.

A reconsti*uiç*o deste processo será feita atra

vés da descrição dos contextos internacional e dome'stico, onde se

rão destacadas as principais decisões tomadas no período, assim

COMO o significado dessas decisões para o desenvolvimento atômico

do Brasil.

£ preciso chamar a atenção para alguns pontos

importantes. Considera-se que o primeiro momento do desenvolviraen

to nuclear brasileiro foi marcado por discussões em torno da ex-

ploração e do controle dos recursos atômicos. Foi a existência

desses recursos em território nacional que levou o Brasil a parti^

cipar, na ONU, da primeira reunião dos países interessados no pro

blema atômico. Portanto, é este o ponto de partida do debate em

torno do problema nuclear. 0 segundo ponto está relacionado com

as discussões travadas no âmbito do Clube Militar. Esta arena e

destacada por aí se ter desenvolvido um debate sistemático sobre

o problema, revelando de que forma a vertente militar se posicio-

nava sobre a questão.

Para finalizar, este capítulo buscará discutir

o nível de conscientização da elite brasileira quanto ao desemrol

vimento de um programa nuclear a nível nacional.

A conjuntura externa. Os Estados Unidos e o monopólio do
£egredo atômico

A Segunda Guerra Mundial alterou profundamente
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a correlação de forças no snindo. A Europa perdeu sua importância

política, social e econômica, enquanto os Estados Unidos assumiam

a hegemonia do mundo ocidental. 0 fim da hegemonia européia no

bloco capitalista e, em especial, na América Latina, processou-se

durante a guerra, quando os Estados Unidos exploraram a oportuni-

dade de fortalecer suas relações com os países latino-americanos.

Através do desenvolvimento de uma política de cooperação mutua,os

norte-americanos consolidaram suas bases na vegião.

Duas razões principais impeliram os Estados Uni_

dos a colaborar com os governos do continente. Em primeiro lugar,

havia a preocupação de unificar a região para fazer frente a pos-

síveis agressões ideológicas de forças externas ao continente,fos

sem alemãs ou soviéticas. Em segundo lugar, havia a necessidade

de obter matérias-primas para suprir a industria de guerra. Esses

objetivos americanos coincidiam com certas demandas dos países do

continente, que viam na ajuda financeira americana, decorrente da

venda de matérias-primas, um elemento importante para o seu de sen

volvimento.

Esses interesses recíprocos de cooperação resuJL

taram na realização, durante os meses de fevereiro e março de

19«*5, da Conferência de Chapultepec, no México. Nessa conferência

foi aprovada uma resolução segundo a qual os países do continente

se comprometiam a fornecer aos Estados Unidos matérias-primas es-

tratégicas suficientes para suprir suas necessidades de guerra.

0 final da guerra marcou a substituição do pode

1. 0 parágrafo primeiro da Resolução XXI propunha a mobilização
econômica dos países americanos no sentido de abastecer de ma
térias-primas estratégicas os países do continente, principal
mente aqueles que estivessem em guerra. Ver Guilherme OLXMPIO,
0 Brasil e a era atômica. São Paulo: Vitoria, 195S.
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rio internacional europeu pela existência antagonizada de dois

blocos, liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Es

te fato colocou em primeiro plano, para essas duas grandes potên-

cias, a questão do domínio de áreas de influência. A estratégia

norte-americana adotada para a conquista e a manutenção de áreas

dê influência foi a guerra fria, artifício para intervenção inter

nacional consistindo num misto de ação militar e diplomática. A

guerra fria agravou a tensão entre os dois blocos, que em determi

nados momentos enfrentaram-se em conflitos abertos, dos quais

o maior foi a Guerra da Coréia (1950/1953).

A Guerra da Coréia se torna presente nesta aná-

lise não sõ por caracterizar a disputa por áreas de influência en

tre duas potências, mas principalmente por ter sido utilizada pe-

los Estados Unidos para forçar o alinhamento dos países do conti-

nente na defesa de seus interesses.

A pressão norte-americana para que esses países

se envolvessem no conflito asiático, enviando homens, armas e su-

primentos, provocou protestos de vários setores da sociedade bra-

8ileira. Tais protestos foram expressos em artigos de revistas e

jornais, em passeatas e comícios e era abaixo-assinados. ^ A re-

cusa oficial do Brasil em participar diretamente do conflito foi

aceita pelos norte-americanos em troca de tratados bilaterais que

envolviam o suprimento de matérias-primas atômicas aos Estados U-

2. As linhas gerais para a caracterização da guerra fria foram
pesquisadas em autores como Michelena (1977) e Sweezy (196S).

3. Dentre os órgãos de comunicação que se manifestaram sobre a
participação brasileira na guerra da Coréia merecem destaque
a Revista do Clube Militar, que dedicou um artigo especialmen
te ã questão, e o jornal Imprensa Popular, que desenvolveu in
tensa campanha, ajudando inclusive na promoção de um congres-
so continental de paz.
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nidos. A garantia de venda dessas matérias-primas exclusivamente

aos norte-americanos se apresentava como instrumento eficaz para

a limitação da ação soviética na área de influência capitalista.

Ademais, possibilitava a continuidade das pesquisas militares ato

micas que vinha* sendo desenvolvidas pelos Estados Unidos, passo

decisivo para o fortalecimento e a manutenção do domínio desse pa

ís sobre o bloco capitalista.

A história dos principais eventos ocorridos par

ticularmente nos Estados Unidos é parte fundamental para o enten-

dimento do processo de emergência da questão nuclear no Brasil. 0

andamento das pesquisas nucleares nos Estados Unidos, intensifica

das no decorrer da Segunda Guerra, ganhou tamanha importância que,

antes mesmo da explosão da primeira bomba (16 de julho de 1945),o

governo norte-americano nomeou uma comissão para traçar diretri -

zes de uma política nuclear a ser seguida internamente. Presidida

pelo secretário de Estado Dean Acheson, essa comissão foi respon-

sável pela elaboração do relatório Acheson-Lilienthal.

0 relatório chamava a atenção para a importân -

cia do uso da energia nuclear, tanto no que dizia respeito aos be

nefícios advindos de sua utilização com fins pacíficos >quanto aos

riscos decorrentes das forças liberadas pela energia atômica para

fins militares. Ressaltava a necessidade de se manter o segredo

sobre a utilização da nova fonte de energia pelo maior prazo pos-

sível e propunha uma estratégia capaz de resguardá-la: a criação

de uma legislação específica sobre o problema nuclear nos Estados

Unidos.

A resposta ã orientação sugerida pelo relatório

veio de imediato: a 30 de junho de 19«*6 foi aprovada * lei Maonahon
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(Hacaahon Douglas Atomic-Act). Ficava estabelecido o monopólio es

tat ai, quase que integral, de tudo o que se referisse à energia a

tônica. Previa-se a pena de morte para aqueles que violassem suas

recomendações. Finalmente, criava-se um organismo estatal capaz

de garantir o cumprimento da lei. No mesmo dia em que a lei foi

aprovada, surgia a Comissão de Energia Atômica dos Estados Uni-

dos. ' Uma vez criada, assa comissão*5* assumiu o controle ab-

soluto de quase todas as atividades relacionadas a energia nucle-

ar, estabeleceu o monopólio estatal sabre qualquer material atômi

co e proibiu a veiculação de informações científicas ou dados tec

nicos capazes de revelar o segredo nuclear. Medidas semelhantes fo

ram tomadas por países como Inglaterra, França e União Soviética,'

onde já se havia desenvolvido algum tipo de tecnologia atômica.

0 relatório Acheson-Lilienthal não restringia

as suas recomendações aos Estados Unidos. Aconselhava também a

criação de um organismo internacional de confiança, capaz de ga-

rantir o monopólio da energia atôW.ca. Dentro dessa linha de ori-

entação, propunha ainda o relatório, nas suas recomendações técni

cas, a estocagem dos minerais radioativos existentes no mundo, a-

té* que os outros países tomassem consciência de sua isportincia.

Tendo como inspiração o relatório Acheson-Lili-

enthal, em 19>»6 é convocada a Comissão de Energia Atômica da ONU,

t. Segundo informações do ex-deputado Renato Archer, o livro de
Gordon Dean na sua versão francesa -Era atomique, anné XII -,
contém uma exposição detalhada da legislação americana sobre
energia nuclear.

5. A lei Macmahon determinou também a criação de um conselho con
sultivo para funcionar junto â Comissão de Energia Atômica,in
tegrado por civis de reconhecido saber no setor, a serem esco
lhidos pelo presidente da República.

6. Informações colhidas na entrevista realizada com o ex-deputa-
do Renato Archer, bem como em Guilherme OLYMPIO, OP. cit.
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para debater as linhas de uma política nuclear para o mundo. Inte

graram essa comissão os países detentores de tecnologia nuclear

(Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França) e os paí-

ses possuidores de matérias-primas radioativas (Brasil, Canadá ,

Bélgica e índia).

Sobre o surgimento das primeiras comissões e a

tentativa de regulamentação da questão nuclear no plano interna -

cional, cabe destacar o fato de os diferentes países envolvidos

terem tratado o problema com segurança e sigilo. As decisões geraji

mente envolveram um processo de discussão relativamente fechado -

marca constante da história nuclear no plano internacional. As e£

pecificações da questão, como sua periculosidade bélica, entre ou

trás, apontaram para um processo decisõrio restrito, não encora -

jando grandes debates sobre o tema, apesar do razoável grau de de

mocracia existente no sistema político dos Estados Unidos e dos

países europeus.

A análise que se segue procura examinar o fun -

cionamento do sistema político brasileiro - o jogo de forças poli

ticas internas e suas relações com o exterior - e a emergência e

tentativa de formulação e implementação de uma política nuclear

durante os governos Dutra e Vargas.

0 Sistema Político Interno: 'Jogo de Forcas e Coalizões

A caracterização do sistema político vigente de

1915 a 1958 envolve o exame das forças sociais então dominantes .

A ambigüidade política dos governos do período gera uma situação

interna instável, onde as alianças e coalizões são fluidas e pou-

co permanentes. 0 apelo ãe massas populares, bem como as diversas
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investidas militares em direção ao controle do aparelho do Estado

p^dem ser observados em um breve resumo da história política dos

períodos presidenciais de Dutra e Vargas.

Os anos que antecederam o final da Segunda Guer

ra foram marcados por um clima de intolerância para com regimes

ditatoriais. Tal clima não deixou de influenciar os militares bra

sileiros, que, participando do desenrolar dos acontecimentos na

Europa, ou apenas por acompanha-los, juntaram-se às forças que

pressionavam em favor da redemocratização do Brasil de 1915, ain-

da sob o jugo da ditadura Vargas.

0 principal porta-voz das expectativas milita -

res era o próprio ministro da Guerra de Vargas, general Euroico

Gaspar Dutra, líder da corrente majoritária do Exército, Apesar

de ter sido um dos principais articuladores do Estado Novo, o mi-

nistro da Guerra, diante uas reivindicações gerais por uma abertu

ra, presentes também nas forças armadas, sentiu-se "moralmente o-

brigado a comandar, de alguma forma, sua liquidação, após o desfe_
(7)

cho da guerra".

0 início do ano de 19»»5 foi marcado por uma sé-

rie de manifestações públicas que tornavam evidente a intolerân -

cia geral à ditadura Vargas. A adesão de Dutra ãs aspirações

democráticas foi um dado importante para que a passagem do Estado

Novo ao período da Constituição de 19f6 ocorresse aem rupturas

7. Juarez TAVORA, Uma vida e muitas lutas. Rio de Janeiro:Biblio
teca do Exército, 1976, Vol. II, p. 177.

8. As principais manifestações publicas de repúdio ao Estado No-
vo foram a aprovação da "declaração de princípios", ̂ em 26 de
janeiro de 1915, em São Paulo e a entrevista de José Américo
de Almeida ao Correio da Manhã, publicada a 22 de fevereiro
de 19^5.
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bruscas. O Exército atuou como fiel da balança, e as primeiras me_

didas tomadas pelos militares, liderados pelo ministro da Guerra,

indicavam um esforço no sentido da redemocratizaçao. 0 próprio Du

tr*., ao ser indagado por Vargas sobre os acontecimentos,expos-lhe

a posição dos militares. "Dissemos-lhe francamente que considerá-

vamos o ambiente desfavorável ao seu governo, de vez que a oposi-

ção se avolumava, dia a dia, de modo agressivo. 0 Exercito (...)

estava coeso e disciplinado, mas na expectativa".

Diante da tensão presente no cenário político,o

próprio Vargas tentou liderar o processo de redemocratizaçao. Ne£

se sentido, promulgou a lei constitucional n9 9 (de 25/2/45), es-

tabelecendo eleições diretas para a presidência da República, os

governos estaduais, o Congresso Nacional e as Assembléias Legisla

tivas estaduais.<10)

Ainda no ano de 1945, Dutra lançou sua candida-

tura a presidência, apoiado por importantes forças políticas e em

presariais de São Paulo e Minas. Trigueiro do Vale salienta que o

lançamento da candidatura Dutra visava garantir a presença dos nâ

litares no processo de redemocratizaçao do país e extinguir o con

tinuísmo de Vargas.

A promessa de eleições trouxe imediatamente a

9. Osvaldo Trigueiro do VALE, 0 general Dutra e a redemocratiza
ção de 45, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1978, p, 56.

10. Vale ainda destacar dois outros pontos da lei constitucional
n9 9. 0 primeiro deles refere-se ã confirmação do alistamen-
to eleitoral dos n"*iores de 18 anos, de ambos os sexos, e a
restituição aos ' ciais do direito do voto. 0 segundo fixa
o prazo de_90 diüu, a contar da data da publicação da lei ,
para eleições em todos os níveis. Posteriormente, o decreto-
lei n9 7.586 regulamentou o alistamento eleitoral, determi -
nou os mecanismos de processamento dos pleitos e fixou as da
tas das eleições para a Presidência e para o Parlamento (7
de^dezembro da 1946), para os governos de estado e Assem-
bléias Estaduais (maio de 1946).
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movimentação em torno da fundação de partidos. No mês de abril,em

congresso realizado no Rio de Janeiro, foi fundada a União Demo -

crãtica Nacional, que se tornaria a grande força de oposição a

Vargas. Nesse mesmo mes, com a diferença de um dia, era criado o

Partido Social Democrático, no Estádio Benedito Valadares.

Com o lançamento de sua candidatura, Dutra reti

rou-se da pasta da Guerra, que passou a ser ocupada por Gois Mon-

teiro. As primeiras suspeitas sobre as intenções continuístas de

Vargas foram levantadas quando o presidente convidou o novo minis_

tro da Guerra para lançar-se como candidato ã presidência. Esta

manobra foi interpretada pelo próprio general Gois como mais uma

tentativa de Vargas para se manter no poder, dividindo e tumultu-

ando as forças armadas. As suspeitas dos militares sobre as inten

ÇÕet de Vargas culminaram com a deposição do ditador em .29 de ou-

tubro de 1945. Substituiu-o José Linhares, então presidente do Su

premo Tribunal Federal.

As eleições de 1945 para a presidência da Repú-

blica foram disputadas por três candidatos: o general Dutra,apoia

do por grande parte das forças conservadoras do PSD, aliadas as

forças populares do PTB; o brigadeiro Eduardo Gomes, cândida

to preferencial ia elite, apoiado por parte das forças conservado

ras da UDN, a totalidade do Partido Liberal do Rio Grande do Sul

e do Partido Republicano de Minas Gerais; o engenheiro ledo Fiúsa,
- (12)
único candidato civil, que recebeu o apoio do Partido Comunista.

11. O apoio do PTB a Dutra foi dado em troca de um compromisso
formal de que o general "governasse com partidos políticos ,
dentro da proporcionalidade da contribuição a sua candidatu-
ra". Trigueiro do VALE, op. cit., p. 179.

12. Os comunistas haviam sido anistiados em 18 de maio de 1945 ,
data de publicação do decreto-lei n9 7.474,anistiando os que
houvessem cometido crimes políticos desde 16 de julho de 1934.
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Deposto, Vargas empenhou-se por estabelecer la-

ços que garantissem a sua presença no cenário político nacional.As

sim deu seu apoio político eleitoral a Dutra, apoio "selado pela

interferência diplomática de João Neves da Fontoura, as vésperas

do pleito". ' Em comício realizado a 27 de novembro de 1915 »

foi lida uma mensagem de Vargas apoiando Dutra. 0 ex-ditador desta

cava que seu apoio era dado por ter o candidato se comprometido

"dentro das idéias do programa trabalhista e assegurado a esse par

tido garantias de apoio, de acordo com as suas forças eleitorais".

As eleições de 2 de dezembro deram vitoria ao general Dutra,ao mes_

mo tempo que Vargas era eleito deputado federal por vários estados

e senador por São Paulo e Rio Grande do Sul.

Empossado presidente a 31 de janeiro de 19U6 ,

Dutra rompe o seu compromisso com Vargas e os trabalhistas. Unin -

do-se a Eduardo Gomes, reparte a sustentação do poder entre o PSD

e a ÜDN, e governa com base na coalizão UDN-PSD-PR.

Cabe esclarecer que todo o ano de 1946 é marca-

do pelos debates que se travam em torno de uma nova constituição .

Neste sentido, salienta Luíft Alberto Bahia:

"A constituição (18/09A6), que resulta do tra-
balho constituinte, é democrática e liberal .
Mas prenhe de contradições nos compromissos ne
Ia inscritos entre correntes conservadoras, de
pensamento liberal clássico, e correntes demo-
cráticas de pensamento social (...) 0 regime
de 19H6, em reação ao autoritarismo de 1937 ,
restabeleceu prerrogativas e atribuições de
Congresso, circunstância que, juntamente com o

13. Trigueiro do VALE, op. cit., p. 167.
l«f. Ibidem, p. 182.



2U

sufrágio universal na escolha dos governantes ,
configura o seu caráter indubitavelmente demo -
critico".(15)

Tendo alijado os trabalhistas do poder, a admi -

nistração Dutra se empenhou na repressão aos comunistas. Em 19>»7,

a Justiça Eleitoral fechou o Partido Comunista. Em 19»f8, o Legisla

tivo cassou o mandato dos representantes do partido. Essa cam

panha continuou com a adoção de medidas visando afastar os comunis

tas dos sindicatos. Para tanto, foi aprovada uma lei trabalhista

que impedia a eleição de líderes sindicais que professassem ideolo

gias antidemocráticas. Finalmente> o rompimento das relações com

Moscou definiu a posição do Brasil na guerra fria: o país alinha -

va-se aos interesses norte-americanos.

Nas relações Brasil-Estados Unidos, Nelson W. So

dré encontra uma explicação para as decisões tomadas pelo governo

Dutra com respeito aos comunistas:

"... o imperialismo encontrou nesse governo um
aliado submisso, porque apressado em servi-lo a
inda que não solicitado. Porque, no fim de con-
tas, a sua missão principal era de deter o avan
ço das forças populares, extraordinariamente im
pulsionado, na fase final da guerra, pelo pró-
prio caráter que assumia". '

15. Luís. Alberto Bahia, op. cit., p. 3.

16. A composição de forças no Congresso durante o governo Dutra
era a seguinte: PSD - 173; ÜDN - 85; PTB - 23; PC - 12; PSP -
7; PDC - 2; Esguerda Democrática - 2; PL - 2. 0 governo form£
do pela coalizão PSD-PR-UDN detinha 280 cadeiras, o que lhe
garantia o controle absoluto nas decisões. Ver N. W. SODRÊ ,
Historia Militar do Brasil, Rio de Janeiro: Civilização Brasi
leira, 1968, 2a. ed., pp. 293/29H.

17. Nelson Werneck SODRÊ, op. cit., p. 290.
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Ao mesmo tempo que se apressava em atender aos

interesses norte-americanos, Dutra procurou incentivar alguns pro

jetos nacionalistas, como o de criação do Conselho Nacional de

Pesquisas. Foram ainda tomadas medidas de caráter protecionista

quanto aos recursos naturais estratégicos. Apesar do alinhamento

aos Estados Unidos, a correlação de forças dominante no período

garantiu a Dutra espaço para esse projeto. Este aspecto será bem

retratado no exame da questão nuclear.

Na campanha eleitoral de 1950 para a presidên -

cia da Republica, Vargas, candidato pela coalizão PTB/PSP, empe -

nhou-se numa campanha de defesa de projetos nacionalistas e de

crítica aos investimentos estrangeiros.

Uma vez no poder, Vargas procurou formar uma

coalizão que incluía o PTB, o PSP e a própria UDN. Em termos

políticos, um dos grandes problemas que Vargas enfrentou foi man-

ter um equilíbrio que atendesse âs regras do sistema internacio -

nal e os compromissos nacionalistas assumidos durante a campanha

eleitoral.

A tentativa de Vargas de constituir um governo

18. Os outros candidatos ã presidência eram Eduardo Gomes (UDN)
e Cristiano Machado (PSD)

19. 0 PSD ficou com os ministérios da Fazenda (Horácio^Lafer )^,
Relações Exteriores (João Neves), Justiça e Educação e Sau-
dei o PTB ficou com o Ministério do Trabalho (Dantom Coelho);
o^PSP de Ademar de Barros com o Ministério de Viação e Obras
Publicas e o Banco do Brasil (Ricardo jJafet, da comunidade
sírio-.ibanesa de São Paulo). Uma seção estadual da UDN, que
havia dado apoio a Vargas em^Pernambuco, recebeu o Ministe -
rio da Agricultura (João Cleofas). A escolha do ministro da
Guerra nao agradou ao setor militar mais conservador. 0 gsne
ral Estillac Leal mantinha relações com a esquerda e contava
com o apoio dos oficiais de patentes mais baixas.
No Congresso, as forças políticas estavam assim distribuí -
das: UDN - 81; PTB - 51} PSD - 112; PSP - 24; outras - 36.
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baseado em uma coalizão ampla acabou por gerar uma serie de con*

flitos dentro do próprio aparelho do Estado. As pressões em prol

de uma política de incentivo ao capital estrangeiro, Vargas res-

pondeu cooperando integralmente com a Comissão Mista Brasil-Esta-

dos Unidos e manifestando, em 1951, o desejo de facilitar o inve£

timento estrangeiro associado ao capital nacional. Tais atitudes

encontravam a oposição de grupos nacionalistas, integrados pelo

ministro da Guerra e por senadores, que atacavam, por exemplo, o

projeto governamental de criação de uma. companhia de exploração

do petróleo com capital misto. Neste sentido, observa Bahia:

"As ambigüidades do populisrao conduzem a um pa-
radoxo : (...) o reduto social mais conserva -
dor, no sentido de antimodernização, se locali
za na constante representativa, ou seja, no
seio do Congresso, onde forte bancada rural re
tarda o apoio do Legislativo as duas demandas
fundamentais: a urbano rural de justiça soci-
al, e a modernização da ordem capitalista pre-
conizada pelos planejadores, a partir do plano
Salte no governo Dutra. (...) 0 período Dutra
e Vargas conheceu crises significativas e de
conciliação entre as três constantes (a cons -
tante militar, a constante da burocracia moder
nizadora e a constante sufrágio universal) (...)
a crise da decretação da ilegalidade do PC a-
tendeu à exigência da constante militar (valor
segurança nacional). A restrição sofrida pela
constante sufrágio-representação, no episódio
da ilegalidade do PC, foi contrabalançada pela
vitória que essa constante obteve com a elei-
ção de Getülio Vargas para o mandato democrat!,
co de 1951, com base em coalizão rural-traba -
lhista. Todas as manobras, para impedir, atra-
vés de reforma constitucional, a posse de Var-
gas fracassaram e com ele saiu fortalecida a
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constante reformista: nacionalista e traba -
lhista«\(20)

A campanha e os movimentes nacionalistas em de-

fesa do petróleo tornaram-se tão populares, em 1953, que foram a-

braçados também pelos udenistas do Congresso, que apresentaram o

projeto de monopólio estatal do petróleo, logo transformado em

lei.

A Guerra da Coréia (1950/53) havia trazido um

novo problema para o governo Vargas: a divisão das forças armadas

frente ao fato de o Brasil se ver forçado a ajudar os Estados Uni

dos no conflito. A discussão em torno da questão foi liderada pe-

lo general Gõis Monteiro, principal artr.culador do Acordo Militar

assinado em 1952 entre o Brasil e os Estados Unidos e da campanha

da Cruzada Democrática, que afastou do Clube Militar e do Minis té

rio da Guerra o grupo do general Estillac Leal. Por seu desempe -

nho, Gois ganhou a pasta da Guerra.

Em busca de novas bases de sustentação para seu

governo, em junho de 1953 Vargas reformulou o ministério.As prin-

cipais mudanças ocorreram no Ministério das Finanças (Osvaldo Ara

nha), no Ministério das Relações Exteriores (Vicente Rao) e no Mî

nistério do Trabalho (João Goulart).

0 incentivo ao trabalhismo de esquerda e outras

acusações, como pactos secretos com Peron e desvio de fundos go-

vernamentais, foram de imediato exploradas pela oposição udenis -

ta, liderada na imprensa por Carlos Lacerda. 0 quadro de instabi-

lidade que marcava a conjuntura política começou a preocupar a M

derança militar. Vargas respondeu com o suicídio. Analisando a

20. Luís Alberto BAHIA» op. cit.» p. 5.
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crise, observa Bahia:

"No governo democrático de Vargas se enfraque -
ceu a constante sufrágio universal, na medida
em que Vargas passou a representar no Cate te o
voto popular de corrente trabalhista, a qual
não possuía maioria no Congresso. A constante
sufrãgio-rcpresentação se divide nos dois pode_
rcs - o trabalhismo no Executivo não ten apoio
pleno no Legislativo (...) A contradição entre
o sufrágio popular e a representação conserva-
dora favorece as conspirações militares que se
seguirás», certamente com a simpatia dos plane-
jadores e administradores públicos e privados.
Os militares viram na ascensão do trabalhismo
risco para a segurança nacional, os planejado-
res e administradores consideraram a primazia
do desenvolvimento comprometida pela justiça
social".(21)

Uma breve descrição da historia política do pe-

ríodo de 1945/1951» mostra que os compromissos existentes entre as

forças conservadoras rurais e os militares durante o governo Du-

tra sofreram derrota considerável com a subida de Vargas ao poder.

As reivindicações feitas em nome da classe trabaltadora tiveram im

pacto substancial sobre c eleitorado como um todo. Em 1950, o PTB

cresceu e passou a ocupar um maior numero de cadeiras no Congres-

co. Vargas conseguiu estabelecer uma aliança entre o PSD e o PTB,

vale dizer, entre o conservadorismo rural e o trabalhismo urbano.

Os militares continuaram a atuar como fiel da balança, não se abs

tíi-ido de pressionar ou de intervir quando julgavam necessário. A

instabilidade do período certamente marcou o processo de decisão

ás qualquer política substantiva ã época.

?1. Idem.
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A Emergência da Questão Nuclear no Cenário Nacional

As primeiras decisões brasileiras no campo nu-

clear enquadram-se no processo de deslocamento de uma questão do

centro para a periferia. Esta seção procurará mostrar como a quês

tão nuclear tornou-se tema de discussão para o Estado brasileiro,

era virtude da pressão norte-americana no sentido de monopolizar

os minerais físseis existentes no país. Serão examinados a legis-

lação protecionista, o papel desempenhado pelos principais atores

envolvidos, a reação norte-americana, c confronto entre as forças

nacionalistas e internacionalistas e a tentativa brasileira de en

contrar novos parceiros, capazes de implementar um programa nucle

ar.

A primeira tentativa, por parte dos Estados Un_i

dos, de monopolizar o comércio de nossas matérias-primas atômicas

ocorreu ainda durante a Segunda Guerra. Em 1940, o governo norte-

americano propôs o "Programa de Cooperação Para Prospecção de Re-

cursos Minerais". Em conseqüência desse programa, o território

brasileiro foi vasculhado por especialistas norte-americanos que

levantaram informações acerca de jazidas petrolíferas, toríferas

e uraníferas.

22. No 3rasil, o urãnic e o tório, minérios utilizados como com-
bustível nuclear, eram encontrados misturados a_outras subs-
tâncias minerais na areia monazítica. A separação desses ci-
nérios da areia monazítica exigia pequeno eus to, comparado às
dificuldades e aos custos decorrentes da obtenção de urânio
e tório em outras ocorrências naturais. 0 relatório da CPI
sobre energia nuclear realizado em 1956 destaca esse proble-
ma: "t necessário assinalar que o urânio e o tório existent
disseminados por toda crosta terrestre. Entretanto, existem
em franca concentração na massa de rochas eruptivas e 6edi ~
mentares e até na água do mar sua extração, a partir dessas
matrizes, acarreta custos elevadíssimos. Estima-se que a ob-
tenção de um quilo de torio contido em granitos relativamen-
te ricos importe em gastos da ordem de 500 dólares por unida
de, ainda que nada de correto exista sobre os respectivos
progressos^industriais". Documentos parlamentares, energia
nuclear» Câmara dos Deputados, RJ, v. Ill, 19&J> *p."W7.
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Em 19|i5> o Departamento de Estado apresentou ao

ministro do Exterior do Brasil, Leio Veloso, a minuta do primeiro

acordo relativo ã venda de minérios atômicos aos Estados Unidos.

Este acordo foi um dos resultados da Resolução n9 XXI, assinada

na Conferência de Chapultepec, pela qual os países do continente

se comprometiam a fornecer a seus aliados em guerra matérias-pri-

mas e estratégicas. A relação entre a assinatura do primeiro açor

do atômico e as decisões da Conferência de Chapultepec esta regis

trada no relatório da CPI sobre energia nuclear, datado de 1956:

nPor ofício secreto de 09/07/45 o Sr. Valentin
Bouças informou ao embaixador Leão Veloso, en-
tão ministro das Relações Exteriores, que rea-
lizara conversações com o Sr. Edward Stetinius
Jr., secretário de Estaco Americano, por ocasi_
ao da Conferência de Chapultepec, sobre um a-
cordo de exportação de inonazita brasileira

(

0 primeiro acordo atômico foi assinado em 6 de

julho de 19U5 e ratificado em 20 de julho do mesmo ano.Pelos seus

termos, o Brasil se comprometia a vender, exclusivamente aos Esta

dos Unidos, 300 toneladas anuais de nonazita, ao preço de 31 a HO

dólares a tonelada, pelo prazo de três anos, prorrogáveis ao roáxi

mo de dez vezes.

As negociações no campo dos minerais atômicos

entre o Brasil e os Estados Unidos passaram a se defrontar com u-

ma série de impasses, decorrentes de mudanças nas conjunturas na*

cional e internacional. A queda do Estado Novo, ainda em 1945,rejs

ponde por parte dessas dificuldades, na medida que a redemocrati-

zação impunha que a questão fosse discutida numa arena mais am-

23. Ibidem, p. 157.
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(24)
pia. O final da guerra e a convocação de una comissão interna

cional para discutir uma polxtica nuclear a ser seguida mundialmen

te, por outro lado, despertou o interesse de determinados setores

nacionais COD respeito às possibilidades de o Brasil vir a se de-

senvolver no setor e tirar melhor proveito na negociação de seu ma

terial estratégico no mercado internacional.

0 Brasil compareceu â Comissão de Energia Atoai

ca da ONU em 1946, na qualidade de país possuidor de reservas. 0

chefe da delegação brasileira à comissão foi o almirante Álvaro Al

berto da Mota e Silva, por nomeação do presidente Dutra, tendo co-
(25)mo alternante na comissão o general Orlando Rangel.

Em 13 de junho deste mesmo ano, o chefe da dele

gação americana a essa recem-criada cora? ssão da ONU apresentou pro

posta de criação de uma entidade internacional denominada Autorida

de de Desenvolvimento Atômico (ADA), que teria como atribuições

controlar internacionalmente as jazidas e usinas atômicas, assim

como o emprego da energia atômica. Conhecida como plano Baruch, es_

21. Enquanto a Constituição de 1937 dava ao presidente da Repúbli
ca o poder de "celebrar convenções internacionais, ad referen
dum do poder legislativo" (art. 7M, letra d), a Constituição
de 19H6 restituxa ao Legislativo a última palavra sobre a
questão.

25. Em entrevista concedida ao jornal 0 Globo, em 2 do maio de
1956, o ministro João Neves da Fontoura relatou o processo de
escolha do almirante Álvaro Alberto para presidir a delegação
brasileira na Comissão Internacional de Energia Atômica:"Quan
do o convite chegou ao Itamarati, tratei logo de pôr-me em
dia com a melhor solução possível para o preenchimento de um
lugar cuja importância era mais do que evidente, nesse senti-
do, dirigi-me ao meu eminente colega da Viação, o então coro-
nel Edmundo de Macedo Soares Silva, pedindo-lhe sugestões. De
le recebi uma lista contendo vários nomes a altura do imponen
te encargo, inclusive do almirante Álvaro Alberto, a favor dê
cuja escolha também se pronunciara meu prezado amigo c colega
da Marinha, almirante Jorge Dodworth Martins. Levei prontamen
te o assunto à deliberação presidencial, e o marechal Dutra
secundou minha preferência pelo almirante Álvaro Alberto ^ a
quem convoquei imediatamente para uma audiência, providenciar)
do, sem demora, sua nomeação..."
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sa proposta voltou a ser debatida na ONU em 26 de dezembro de 1946,

i e o autor a defendia como "tese de correção de injustiças da natu-

Ĵ  reza", que havia negado a uns e dado a outros minérios radioati -

vos." 6'

0 representante do Brasil se opôs radicalmente

â proposta norte-americana, alegando:

"a) que dos 58 membros da ONU, somente Brasil ,
índia, Canadá e Bélgica, únicos detentores de
jazidas conhecidas de urânio e torio, seriam
diretamente atingidos pelo monopólio interna -
cional; b) que a Constituição Brasileira asse-
gurava â Nação a posse do subsolo e que só o

Congresso Nacional poderia ratificar qualquer
(27)acordo internacional, nesse sentido".

Em síntese, a aprovação do plano Baruch implica

ria um obstáculo definitivo ao desenvolvimento de programas nuclea

res pelas nações que ainda não dominavam a tecnologia na área.

26. A tese propunha a correção das injustiças através das seguin-
tes etapas: a) criação de uma Autoridade de Desenvolvimento A
tômico para controlar todas as fases da produção e emprego dã
energia nuclear, inclusive das matérias-primas; b) controle do
funcionamento ou_a propriedade de todas as atividades vincula
das à energia atômica e julgadas potencialmente perigosas ã
segurança nacional; c) dar a ADA o poder de controlar, inspe-
cionar e autorizar o funcionamento de qualquer atividade atô-
mica; d) a entidade teria a obrigação de estimular o emprego
benéfico_da energia nuclear e trabalhar gara a evolução^da cjL
incia atômica; e) prescrição da fabricação de bombas atômi -
cas; f) destruição de bombas existentes, através de tratados;
g) que a ADA fosse informada^do conhecimento teórico e técni-
co da grodução de energia atômica no mundo. Para maiores in-
formações ver G. OLYMPIC, op. cit., cap. III.

27. 0 documento expondo as idéias do almirante Álvaro Alberto foi
citado no discurso do deputado Renato Archer pronunciado^ na
Câmara dos Deputados em 6/6/S6. Ver Renato ARCHER, Política
nacional de energia atômica, discurso pronunciado na Câmara
na sessão de 6 de junho de 1956, Rio, 1956 (separata).

28. Nesta primeira reunião da Comissão Internacional, foi apresen
tada pela URSS uma contraproposta em substituição ao plano
Baruch. 0 plano Gromyko propunha um acordo internacional que
interditasse a fabricação e o emprego de novas armas atômicas
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A Comissão de Energia Atômica da ONU retoaou os

debates sobre o monopólio internacional dos minérios atômicos no

período de abril a setembro de 19U7. No desenrolar dessas discus-

sões, o almirante Álvaro Alberto formulou o "Princípio das compen-

sações específicas", imediatamente apoiado pelas delegações ingle-

sa e australiana. As principais proposições do "Princípio das com-

pensações específicas" podem ser assim resumidas: preço remunera -

dor para matéria-prima como base necessária, mas não suficiente;re

presentação permanente no órgão de controle dos países possuidores

de minérios; e instalação, em território dos países possuidores de

minérios, de reatores nucleares de todos os tipos, inclusive para

a produção de potência.

A visão do almirante Álvaro Alberto sobre as

discussões realizadas na Comissão de Energia Atômica da ONU esta

registrada no Memorando n9 1, de 25 de novembro de 19«*7,enviado pe

Io almirante ao governo brasileiro. Este documento revela a

preocupação do almirante em resguardar as nossas reservas da espo-

liação estrangeira:

"£ minha convicção, Sr. Embaixador, que nos en-
contramos em face de um dilema decisivo e irre
corrivel: ou nos preparamos para tomar posse
de nossas riquezas naturais * no caso específi

e requeria a destruição das bombas ji existentes. Pie via a ass
sinatura de uma série de convênios e o estabelecimento de con
trole de métodos adequados para fiscalizar o cumprimento da-
quelas proibições. Ver Guilherme OLYMPIO, op. eit.,cap. III.

29. Ver Renato ARCHER, Política nacional de energia atômica, op.
cit.

30. 0 deputado Renato Archer citou trechos do Memorando n9 1 em
discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, Brasília, em 9
de novembro de 1967. Deputado Renato ARCHER, Segundo depoimen
to sobre o problema da energia nuclear no Brasil,discurso pro
nunciado na sessão de 9^de novembro de 1967, Departamento de
Imprensa Nacional, Brasília, 1968,



\

I
co, atômicas - ou nos veremos constrangidos ao
espetáculo degradante de assistirmos impoten -
tes à evasão delas, por bem ou por mal (...) Ê
essa a impressão objetiva que guardamos dos de_
bates em que, com a maior sem-cerimônia,se tra
tou das matérias-primas para a energia atômica
como "res Communs" de reajustamentos das Injus_
tiças da Natureza".

Nesse memorando o almirante já apresentava uma

série de recomendações que poderiam ser consideradas o embrião de

uma política de energia atômica: 1) criação de um organismo de con-

trole interno da energia nuclear; 2) nacionalização das minas de

urânio e tcrio; 3) revisão da concessão de mineração; •») obrigato-

riedade de tratamento primário dos minerais radioativos como medi-

da capaz de controlar as exportações; 5) concessão de vantagens as

i primeiras firmas de tratamento de minerais atômicos; 6) intensifi-

1 cação de atividades técnico-científicas na área.

0 memorando foi encaminhado ao Ministério das

Relações Exteriores, e o ministro Raul Fernandes o enviou ao presi^

dente Dutra. Em resposta, o presidente encarregou o almirante de

estudar medidas capazes de por em prática as sugestões.

As discussões suscitadas pelas sugestões do pia

no Baruch e pela contraproposta russa, o plano Gromyko, desemboca-

ram na recusa em se adotar qualquer uma delas. 0 resultado dos de-

bates levou apenas a que a Assembléia Geral da Organização das Na-

ções Unidas decidisse por uma série de normas destinadas a garan -

tir o emprego pacifico da energia atômica e a redução da corrida

?rmamentista. Esta resslu^ão foi ratificada pela Assembléia Geral

ei Organização das Nações Unidas em *» de novembro de 1948.
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Os debates travados em torno da questão nuclear

a nível internacional foram fundamentais para dar início as discus_

soes no Brasil. Nas palavras do professor Costa Ribeiro (1956):

"... Em face dos gigantes interesses em jogo
nesse terreno e das perspectivas de um contro-
le internacional, estaríamos, num futuro mais
ou menos proximo, ameaçados de perder a posse
efetiva das nossas matérias-primas de signifi-
cação atômica, se não nos aparelhássemos conv£
nientemente para a sua eficaz e pronta utiliza
ção, por nossos próprios esforços".

0 interesse norte-americano sobre os minérios a

tômicos brasileiros não passou desapercebido aos olhos do profes -

sor Ribeiro, que, diante de tal evidência, chamou a atenção para a

necessidade de serem adotadas medidas capazes de impedir a expro -

priação dos minérios. Grande parte dos conflitos que dividiram ato

res e instituições nacionais $ç incentivadas pelos países hegemôni
.» — (32)

cos, interessados em manter o monopólio do segredo atômico.

Fracassado o plano de deter o monopólio mundial

das reservas de minerais físseis, os Estados Unidos se empenharam

em garantir a obtenção exclusiva desses minérios através de açor -

31. Costa RIBEIRO, "Utilização da energia, atômica no Brasil". In
Revista Ciência e Cultura, n9 1, v. 8, 1956, pp. 26/27.

32. 0 professor Costa Ribeiro, em artigo jã citado nesta seção ,
informa que os Estados Unidos lançaram-se no grograma de ener
gia nuclear sem dispor na época de nenhum deposito importante
de minério em seu território. Posteriormente foram descober -
tos depósitos uraníferos no planalto do Colorado (com teor de
urânio da ordem de 0,1%). Os norte-americanos valeram-se fun-
damentalmente, para o desenvolvimento de seu programa, de mi-
nérios importados^ A Grã-Bretanha também trabalhou com recur-
sos importados. Jã a França iniciou^seu programa atômico con-
tando com pequena quantidade de minério.^No artigo, o profes-
sor afirma que o Brasil, à época,^era o único pais possuidor,
ao mesmo tempo, de depósitos de tõrio e urânio.
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dos bilaterais. Assim, aproximando-se a data da expiração do pri -

meiro "feiênio do acordo atômico de 1945, o governo norte-americano

informou ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Raul Fer -

nandes, que pretendia exercer a opção de prorrogá-lo. 3*

0 embaixador Raul Fernandes respondeu ao gover-

no norte-americano que não dispunha de meios para garantir a exclu

sividade da venda de minérios, já que havia impedimentos de ordem

constitucional: o novo presidente da República, que havia tomado

conhecimento dos termos do acordo através de memorando secreto que

lhe fora enviado pelo Conselho de Segurança Nacional, não concorda

ra em assina-lo. * 0 rompimento do acordo se concretizou em 12

de junho de 1948.

A 20 de janeiro de 1947, o governo Dutra havia

criado a primeira agência estatal para tratar da defesa dos mine -

rais atômicos: a Comissão de Estudos e Fiscalização dos Minerais

33. A decisão do governo norte-americano foi oficialmente entre -
gue ao governo brasileiro em nota datada de 21.10.1947. Na pu
blicação americana Foreign Relations of the United States ,
1950, há um telegrama do embaixador americano no Brasil (John
son) ao secretário de^Estado, dando conta do andamento das ne
gooiações referentes à continuidade do primeiro acordo atômi-
co. No telegrama, Johnson relata que a atitude de Dutra e
Raul Fernandes com respeito â exportação de monazita é franca
mente favorável aos interesses norte-americanos. Há referên -
cia ã desaprovação do acordo por parte da imprensa e do _Con-
gresso. Johnson relata também as manobras de^Dutra na Câmara
dos Deputados. Através de suas alianças na Câmara, Dutra dei-
xa claro que desaprovará qualquer proposta que venha a impe-
dir a realização do acordo. 0 embaixador menciona também no
telegrama a intenção do Conselho de Segurança Nacional de pre
parar uma legislação com o objetivo de tornar os minerais a-
tòmicos monopólio do Estado sob tutela desse órgão. Finaliza
a mensagem dando conta da entrega de um memorando a Dutra, on
de os Estados Unidos manifestam o desejo de manter o privile~
gio da aquisição de toda exportação de monazita brasileira a-
través de acordos. Ver Foreign Relations of the United States,
1950. The United Nations, the Western Hemisphere, vol. II, US
Government Printing Office, Washington, 1976, pp, 544/546.

34. 0 memorando secreto datava de 27 de agosto de 1946.



37

Estratégicos (CEFME). 5) A comissão, que havia sido sugerida pe-

lo Conselho de Segurança Nacional, funcionou dentro da secretaria-

geral desse conselho e preparou uma proposta de acordo que, se a-

ceito, substituiria o primeiro acordo atômico firmado em 19<*5 en-

tre o Brasil e os Estados Unidos.

Em artigo publicado na revista Ciência e Cultu-

ra (em 1956), o professor Costa Ribeiro, traçando um histórico do

desenvolvimento da energia nuclear no Brasil, fala sobre a contri-

buição da Comissão de Estudos e Fiscalização dos Minerais Estraté-

gicos para a defesa dos minerais físseis:

"Tal Comissão, sob a esclarecida Presidência do
então coronel e hoje general Bernardino Coneia
de Matos Neto, e que, com a assistência técni-
ca do geólogo Othon Leonardo, tomou as primei-
ras medidas realmente eficazes para restringir
as exportações de nossos minerais atômicos,con
trolando todos os contratos de exportação de
monazita, impedindo o acréscimo da tonelagem.
exportada, provocando o aumento do respectivo
preço unitário. Essa Comissão, baseada nas a-
tribuições que lhe haviam sido conferidas, con
seguiu tornar praticamente inoperante o acordo
internacional para o caráter unilateral do re-
ferido acordo, altamente lesivo ao interesse
nacional".(36)

Informa ainda o professor Costa Ribeiro que a.

35t Ver Diário Oficial de 22 de janeiro de 19H7, seção I, p. 958.
Os primeiros componentes da CEFME foram: coronel da reserva
Bernardino Correia de Matos e o professor Uthon Nerly Leonar-
do, membro do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia;dr. Joa
quim da Costa Ribeiro, professor catedrático de física da UnT
versidade do Brasil e, finalmente, o doutor Marcelo Damy de
Sousa Santos, diretor do Departamento de Física da USP. A
CEFME foi extinta em 1 de agosto de 1952.

36. Ver Joaquim Costa RIBEIRO, op. cit., pp. 22/23.
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Comissão de Estudos e Fiscalização dos Minerais Estratégicos, em

trabalho conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, financiou pesqui-

sas na área de física nuclear-eletrônica e radioatividade era labo-

ratórios do Rio e São Paulo. Alem disso, a comissão apoiou as pri-

meiras indústrias de tratamento químico de monazita implantadas no

pais.

A proposta de celebração de um novo acordo, ela

borada pela referida comissão e apresentada pelo Itamarati ao go-

verno norte-americano, foi por este recusada em 1950. Mas a expor-

tação dos minerais atômicos para os Estados Unidos prosseguiu, a

despeito da inexistência de acordos específicos no setor. A

continuidade dessas exportações parece ter sido assegurada pelo A-

cordo Administrativo assinado em 26 de novembro de 1918, que dava

prosseguimento ao Programa de Cooperação de 19H0. 0 acordo estabe-

lecia um entendimartto íntimo entre o Departamento Nacional de Pro-

dução Mineral (DNPM) do Ministério da Agricultura e o Bureau of

Mines e o Geological Survey do Departamento do Interior dos Esta-

dos Unidos. Pelo seu item 6, letra f, "era permitida a exportação

de espécimes e amostras geológicas destinadas a estudo, para os Es_
(38 )

tados Unidos, isentas de impostos".

A segunda medida cm defesa dos minerais atômi -

cos foi consubstanciada pelo almirante Álvaro Alberto. Quando re-

tornou ao Brasil, em 19U8, o almirante recebeu, do presidente Du-

tra, o convite para elaborar um anteprojeto de lei que criasse um

37. 0 relatório da CPI sobre energia nuclear de 1956 relaciona as
quantidades exportadas de 1945 a 1951. Ver Documentos parla -
mentares, op. cit.

38. Oacordo foi assinado pelo ministro interino do Brasil Hilde -
brando Acioli e pelo embaixador americano Hershell V. Jòhn -
son. Ver Documentos parlamentares, op. çit., p. 158.
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organismo para atender â área de ciência e pesquisa. Para a

realização desse objetivo foi nomeada, em 1949, una comissão de 22

membros» sob a presidência do almirante Álvaro Alberto. Em maio

deste mesmo ano era apresentado ao Congresso o anteprojeto de lei

que propunha a criação de um organismo para supervisionar a ciên -

cia e a técnica em geral e a indústria nuclear em particular, a ní̂

vel nacional. (l*0)

A necessidade de criação do Conselho Nacional

de Pesquisas, motivada em grande parte pela preocupação em desen -

volver o campo da energia nuclear, está presente na mensagem do

presidente Dutra ao Congresso Nacional, de 12 de maio de 1949.

"Ê um fato reconhecido que, após a última guer-
ra, tomaram notável e surpreendente incremento
não só por imperativo de defesa nacional,senão
também por necessidade de promover o bem-estar
coletivo, os estudos científicos, e de modo

39. Jacqueline Pitangui de Romani relaciona a criação do CNPq à
necessidade:-de serem tomadas medidas para o desenvolvimento da
energia atômica' a nível nacional: "A criação do CNPq,em 1951,
para a qual contribuíram tanto as condições econômicas glo-
bais do país quanto a pressão do prestígio internacional, de-
veu-se no entanto, em grande parte, também à preocupação go-

Ç> vernamental com o problema da energia atômica, estando assim
diretamente ligado às questões de segurança nacional. De fa-
to, ao evidenciar a importância da ciência e da tecnologia, a
Segunda Guerra Mundial demonstrou, como^afirma o Dr, José Pe-
lúcio, 'algo mais importante - que não é apenas que a ciência
e a tecnologia têm papel vital no desenvolvimento de nossos
armamentos e atividades deste tipo, mas que o desenvolvimento
científico e tecnológico, mesmo aplicado para fins milita j-
res, é conseqüência de um processo muito longo de acumulação
de conhecimento científico e tecnológico*. Desta forma é so-
bretudo através da participação do Brasil na Comissão de Ener
gia Atômica das Nações Unidas em 1916, 47 e 48, que a idéia
da criação de um Conselho toma vulto, sendo que, em 1946, por
iniciativa do chanceler João Neves da Fontoura, foi elaborado
um Projeto Nacional de Energia Atômica, que foi no entanto, a
bandonado". Ver Jacqueline Pitangui de ROMANI, Apoio institu-
cional â ciência e tecnologia no Brasil» Rio de Janeiro: CfciV
SUf/UN^q, 1977, pp. b/6.

40. 0 aim. Álvaro Alberto havia apresentado^ em maio de 1946, ura
projeto de decreto-lei propondo a criação de um Conselho de
Energia Atômica no Brasil, que não vingou.
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particular os que se relacionam com o domínio
de Física Nuclear. Neste sentido» estlo dedi-
cando espaço diuturno as nações civilizadas,em
particular, os ÈÜA, a Inglaterra, o Canada e a
França, que passaram a considerar tais estudos
tanto em função dos propósitos da paz mundial
como, sobretudo, em razão de imperativos da
própria segurança nacional. £ evidente, para
quem seriamente pensa nos destinos do país,que
o Brasil não poderia ficar alheio aqueles pro-
pósitos decorrentes sobremaneira, da atual con
juntura histórica".(lfl)

ú anteprojeto de lei preparado pela comissão ,

transformou-se, a 15 de janeiro de 1951, na lei n? 1.310. Quinze

dias depois de iniciado o governo Vargas, o Congresso Nacional a-

provava essa lei. A lei criava o Conselho Nacional de Pesquisas ,

que ficaria diretamente subordinado ã Presidência da República,com

a finalidade de promover e estimular o desenvolvimento da investi-

gação científica em qualquer domínio do conhecimento. Uma das suas

funções principais seria a adoção de medidas necessárias para a in

vestigação e a industrialização da energia atômica.

Apesar de a lei n? 1.310 procurar garantir o

controle dos minerais atômicos pelo Estado, apresentava dois arti-

gos que possibilitavam uma interpretação ambígua a esse respeito .

0 primeiro deles era o artigo 39, que proibia a exportação de mine

rios atômicos, salvo de governo a governo. 0 artigo 59 da lei tam-

bém permitia ao Estado abrir mão do controle sobre os minérios ra-

dioativos. Apesar de garantir ao Estado o controle de todas as ati.

M . Jacqueline P. de ROMANI, op. cit., p. 7.
>+2. 0 professor Costa Ribeiro enumerou a assistência sistemática

dada pelo CNPq â área de energia atômica, "concedendo subven-
ções, recursos para aquisição de equipamentos, contratando es
pecialistas e concedendo bolsas a numerosas instituições (...?'
Ver Costa RIBEIRO, op. cit., pp. 23/25.
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vidades referentes ao aproveitamento da energia atômica,através do

Conselho Nacional de Pesquisas, e, se necessário, do Estado-Maior

das Forças Armadas, a lei abria uma excessão quando dispunha que o

presidente da República poderia designar qualquer outro órgão para

atuar na questão.

Outro mecanismo de defesa dos recursos naturais

estratégicos brasileiros, que da mesma forma que a lei n? 1.310 ser

viu de sustentãculo a um projeto nacionalista, foi o decreto n9

30.230, de 1 de dezembro de 1951. Esse decreto aprovava o regula -

mento para pesquisa e lavra de interesse a produção de energia a-

tônica. 0 seu artigo n9 3 evidencia bem esta preocupação: "As jazi_

das de substâncias de interesse para a produção de energia atômica

constituem reserva nacional consideradas essenciais para a seguran

ça do país, e ficam sob controle do Estado nos termos do artigo 5?

da lei n9 1.310, de 15 de janeiro de 1951".

0 regulamento para pesquisa e lavra de interes-

se ã produção de energia atômica também se referia ao trabalho con

junto a ser realizado pelo Conselho Nacional de Pesquisas e pelo

Departamento Nacional de Produção Mineral, do Ministério da Agri -

cultura. 0 primeiro ficava responsável pelo beneficiaiaento, trans-

porte, tratamento químico, comercio e exportação de materiais apro

priados ã energia atômica. 0 segundo teria como atribuição autori-

zar a pesquisa e a lavra de minerais físseis apenas a cidadãos de

nacionalidade brasileira. Ao Departamento Nacional de Produção Mi-

neral caberia também a execução do Código de Minas.

43. 0 Código de Minas, que havia entrado em vigor a partir da pu-
blicação do decreto-lei n9 1.989, de 1940, dava poderes de
concessão para o aproveitamento do subsolo, sem referência â
forma de exploração, o que juridicamente significava abertura
às empresas que não fossem proprietárias diretas do solo. 0
Código atribuía ao DNPM o direito de fiscalização sobre os



A criação da Comissão de Estudos e Fiscalização

dos Minerais Estratégicos (CEFME) e do Conselho Nacional de Pesqui-

sas (CNPq), bem como a aprovação do decreto n9 30.230 configuravam

ura projeto nacionalista que tentava criar as condições institucio-

nais capazes de propiciar o desenvolvimento da energia nuclear no

Br-sil, apesar da ambigüidade da legislação protecionista.

Os norte-americanos, que ate então vinham mono-

polizando a compra dos minerais brasileiros, através de acordos e

programas, sentiram seus interesses ameaçados pela nova legislação

inspirada nas posições do Conselho de Segurança Nacional e no Con*

selho Nacional de Pesquisas. Essa legislação aumentava as dificul-

dades dos Estados Unidos para continuar as importações da monazita

brasileira por meio de simples troca de notas com o Itamarati.

Na tentativa de manter a exclusividade de expor

tação para os Estados Unidos, chegou ao Brasil, a 2 de novembro de

1951, o presidente da Comissão de Energia Atômica dos EUA, Gordon

Dean. Os objetivos da visita de Gordon Dean foram denunciados e

criticados por jornais e revistas que acompanharam de fcrma minu -

ciosa a permanência de Dean no Brasil. As várias manchetes da épo-

ca denunciavam as intenções americanas de encontrar junto a seus

aliados brasileiros os meios capazes de burlar a lei n? 1. 310, de

janeiro de 51, que proibia a exportação de monazita e garantir a
(li li)

exclusividade da venda para os Estados Unidos.

trabalhos de prospecção e pesquisa de jazidas minerais.De£
ta forma, ele_se encontrava em desacordo com os dispositivos
da Constituição de 1946, no tocante a defesa da posse e expl2
ração do solo, uma vez que esta última prescrevia que a auto-
rização para a exploração ou aproveitamento industrial das mi
nas e jazidas minerais so poderia ser concedida a brasilei -
rõs, enquanto que o código abria possibilidade ã participação
estrangeira.

••»». Para maiores detalhes ver: Imprensa Popular de 6/9/51;8/9/51;
17/9/51 e 10/11/51;Diãrio de Noticias dé~T37lO/51; Revista do
Clube Militar (nov./dez. 51, n9 17, "Pilhagoir. Atômica", Salva
dor Correia de Sá). ~



O depoimento do ministro Barbosa da Silva, che-

fe do Departamento Econômico do Itamarati, ã CPI sobre energia nu-

clear, instalada em 1956, destaca que a visita de Gordon Dean "com

preendia (...) a discussão e possível solução de assuntos penden -

tes entre as duas nações no tocante a materiais estratégicos, isto

c, materiais toríferos por um lado, e por outro, urânio". "*5*

A visita do presidente da Comissão de Energia A

tônica ao Brasil resultou na assinatura do segundo acordo atômico

Brasil-Estados Unidos, em 21 de fevereiro de 1952. 0 acordo foi as

sinado pelos embaixadores João Neves da Fontoura e Hershell V.

Johnson. Pelos seus termos, o Brasil venderia aoc Estados Unidos

15 mil toneladas de monazita, sais de cério e terras raras no pe-

ríodo de três anos.

Do lado brasileiro, as negociações foram condu-

zidas pelo Itamarati. 0 ministro João Neves da Fontoura convocou

o coronel Dubois Ferreira (46) e comunicou-lhe as dificuldades de

o Brasil negociar com os Estados Unidos, observada a cláusula das

compensações específicas, uma vez que estas entravam em cho-

que com a legislação interna norte-americana (Lei Macmahon), e con

venceu-o a aceitar a exportação de monazita por "motivos de ordem

superior*1. 0 coronel Dubois respondeu através de ofício ao minis -

45. Documentos parlamentares, op. cit., p. 163.
46. 0 cel. Dubois Ferreira substituiu o almirante Álvaro Alberto,

presidente do CNPq, que se encontrava na Europa, n^ ocasião
da assinatura do secundo acordo atômico, procurando estabele-
cer contatos com paxses europeus dispostos a colaborar para o
desenvolvimento de um programa nuclear com o Brasil.

47. 0 princípio das compensações específicas, esboçado em 1947 no
Memorando n9 1 do almirante Álvaro Alberto e reafirmado na Ex
posição de Motivos n9 32, do CNPq (1952), dispunha que o Bra~
sil sõ venderia minérios atômicos a preço justo e com direito
ã compra de equipamentos que atendessem ao seu setor nuclear.
Ver Documentos parlamentares, energia nuclear, vol. II, pp.
81 a 84.



tro João Neves, autorizando a exportação e lamentando o não-cuaprjL

sen to do principio das compensações específicas, fato que mais uma

vez enfraquecia a posição brasileira diante das negociações. *

No relatório da CPI sobre energia nuclear, data

do de 1956, o ministro Barbosa da Silva, chefe do departamento eco

nômico do Itanarati e representante deste órgão no Conselho Nacio-

nal de Pesquisas, explicitou os "motivos de ordem superior" alega-

dos pelo Itanarati na ocasião:

"Estávamos diante da crise da Coréia. 0 governo
brasileiro, em face dos compromissos interna -
cionais, poderia, segundo indicava o general
Góis Monteiro, ser chamado a enviar, inclusi -
ve, tropas às zonas de batalha. E considerava
o general Góis Monteiro, nessa ocasião, que u-
ma das formas de cooperação que o Brasil pode-
ria dar aos Estados Unidos, naquela altura, se
ria o fornecimento de materiais críticos, uma
vez que não convinha ao Brasil, nem política,

No relatório da CPI de 56 é citado o trecho do ofício enviado
pelo coronel Dubois a João Neves, que serve de evidência ao
que afirmei: "Dada a gravidade do assunto^convoquei^uma reuni
ao especial na qual pude reunir o maior numero possível de
conselheiros residentes no Distrito Federal, de modo a cienti
ficá-los dos motivos, gue segundo me comunicou V. Exa., impe-
liram o governo da Republica a adiantar as negociações relati
vas ao fornecimento de monazita ao governo americano, sem en~
trar. nesta alturaT no terreno das compensações especificas
que roram objeto dé_recomendação do conselho, tfetivãmente as
aludida3 recomendações do Conselho indicavam o seu interesse
em ver atingidos, no mais breve prazo possível, os objetivos
do aproveitamento da energia nuclear no país. Se o nosso país
pudesse valer-se das pesquisas ji realizadas nos EUA, a custa
de muito tempo e vultosos recursos materiaisj teríamos razoa-
velmente compensado, nesse terreno, o sacrifício de parte de
nossas reservas. Entretanto, mesmo com esse objetivo em vis-
ta, não pode o Conselho Nacional de Pesquisas ignorar os pro-
blemas que, no momento, o governo tem^que enfrentar na esfera
internacional e que requerem o mais hábil emprego dos elemen-
tos a seu dispor, de modo a proteger o conjunto dos interes *
ses da nação". Ver Documentos parlamentaresT energia nuclear,
vol. Ill, pp. 164/165 to grifo è meu;.
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nem militar, nem financeiramente, assumir o

onus do envio de uma força expedicionária ao

teatro de guerra, tão afastado do nosso conti-

Em entrevista concedida a 0 Globo, datada de 2

de maio de 19S6, o ministro João Neves relatou a maneira pela qual

chegou-se â decisão da assinatura do segundo acordo atômico:

"Anteriormente ã minha ida a Washington, o go -

verno norte-americano vinha pleiteando, junto

ao nosso, a venda de avultadas quantidades de

monazita, como contribuição a obra de seguran-

ça mútua. 0 assunto se ia arrastando em idas e

vindas ao CSN e discussões pelos órgãos compe-

tentes. 0 embaixador dos EUA, Her she 11 Jhon -

son, destacada personalidade da carreira diplo

mática, conhecedor avisado das nossas realida-

des e que aqui conquistara bons amigos em to-

dos os meios, foi pessoalmente conversar com o

Presidente Vargas e formular-lhe o desejo de

Truman para que a solicitação acerca da venda

da monazita fosse atendida. Enquanto a decisão

presidencial era aguardada os técnicos das du-

as partes discutiam, dentro e fora do Itamara-

ti, detalhes sobre o possível ajuste,condições

para o mesmo e sua execução, chegando afinal a

reduzir imensamente as quantidades propostas

por Washington, as quais passaram a ser as se-

guintes: o governo dos EUA adquiriria do Bra-

sil sais de cério e terras raras até o montan-

te de 2.500 toneladas, bem como 2.500 tonela -

das de areias monazíticas em cada ano de vigin

cia do entendimento. A duração do ajuste seria

de 3 anos. Ou, em outras palavras, o governo

norte-americano comprava anualmente ao Brasil

•»9. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. Ill, pp. 16«f/
16&.
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2.500 toneladas de monazita in natura e os pro
dutos cério e torxferos resultantes da indus -
trialização de outras 2.500 toneladas de mona-
zita. E só durante 3 anos (...) 0 acordo nes-
ses termos se conformava integralmente com a
lei n9 1.310, de 15.01.51 pois era feito de go
verno a governo.

Has como se processou ele? Arbitrariamente,por
entendimento secreto? Não. De forma alguma. A
venda foi precedida de prévia audiência do CSN,
e resolvida em sessão plenária realizada no
dia 22.12.1951, sob a presidência de Vargas
(...) Comparecimento "au grande complêt" Var -
gas expôs o temãrio da reunião (...) Discuti -
dos os vãrios assuntos, as soluções foram vo-
tadas por unanimidade, inclusive a proposta so
bre a venda de monazita e produtos da mesma,ijs
to ê, sais de cério e tório. (...) Acerca do
assunto referente ãs monazitas, pronunciou-se
também o CNPq, cujas recomendações» de 09.07 a
03.12.1951, foram levadas em conta pelos nego-
ciadores. (...) Portanto, este acordo em refe-
rência, único concluído durante minha adminis-
tração no Itamarati, foi rigorosamente sacra -
mentado com a audiência de todas as altas auto
ridades nacionais: civis, militares e tecni -
cas. Nada se fez ate hoje, no Brasil, que re-
sultasse mais completamente da interferência u
nânime de uma equipe oficial, sob o comando di
reto do Presidente da República".

Nesta mesma entrevista, João Neves faz referên-

cia à Assinatura do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos:

"Convém não esquecer que o Acordo Militar Bra-
sil-Estados Unidos foi também examinado, naque
Ia sessão, pelo Conselho e, por unanimidade ,

50. Ver 0 Globo de 2.5.1956 (o grifo é meu).



foi autorizado o Presidente da República
a firmá-lo, depois de discussão entre a
delegação norte-americana e a nossa. Con
tra ele, mais tarde, desencadearam comu-
nistas e peronistas violenta campanha .
Mas Vargas o queria, o aprovou, assim co
mo o Congresso. Constituía obra útil, ne
cessaria e desejosa, sobretudo,pelos che
fes militares, sob cuia responsabilidade
se firmou"/5-"

0 Acordo Militar foi firmado em 15 de março de

1952, menos de um mês apôs a assinatura do segundo acordo atômico .

Pelos seus termos, os Estados Unidos obrigavam-se a fornecer ao Bra

sil materiais, serviços ou outra espécie de assistência militar,sem

que tal tipo de fornecimento constituísse empréstimo, mas simples

entrega com utilização não especificada pelos termos do ajuste. 0

Brasil forneceria, em troca, aos Estados Unidos, principalmente ma-

teriais básicos e estratégicos através de acordos a serem negocia -

dos a preço corrente no mercado mundial. 0 Acordo Militar foi rati-

ficado pelo Congresso Nacional somente em 1953, apôs um ano de deba

tes. 0 ato de ratificação do acordo foi acompanhado pela delegação

de poderes do Legislativo ao Executivo. Este último passava a ter o

poder, com força de lei, de negociar e celebrar acordos com os Esta_

dos Unidos, por meio de simples troca de notas diplomáticas (art.

1?, S 19). Isto explica o fato de não terem sido submetidos ao Con-

gresso os acordos atômicos posteriormente firmados com os Estados U

nidos.(52)

Pelo exposto acima, pode-se notar a relação dir<e

ta entre as questões econômicas e militares. 0 segundo acordo atónú

co era complementado pelo Acordo Militar, que permitia o intercâm -

51. Idem (o grifo é meu).



bio de recursos minerais estratégicos em troca do aperfeiçoamento

do Exercito brasileiro, de armamentos e de tecnologia de guerra.Pe

Ias declarações de João Neves e Barbosa da Silva, percebe-se clara

mente a participação direta de Getulio Vargas no processo de deci-

são, bem como de setores militares diretamente interessados. As na

nobras de Vargas conseguem a aprovação do acordo pelo Congresso

Conseguem inclusive que o próprio Congresso aprove a retirada de

poderes do Legislativo em favorecimento do Executivo.

Para garantir o cumprimento do segundo acordo a-

tõmico e do Acordo Militar, Vargas criou a Comissão de Exportação

de Materiais Estratégicos (CEME), através do decreto n? 30.583 de
(53)

21 de fevereiro de 1952. Essa comissão, proposta por João Ne-

ves e criada formalmente por San Tiago Dantas, absorveu as atribui

v ções do -Conselho Nacional de Pesquisas relacionadas à autorização

de venda de urânio, tõrio e seus componentes minerais. Cabia tam-

bém a ela aprovar ou modificar os planos de exportação de qualquer

material estratégico de origem vegetal ou mineral, desde que

52. A abertura desse precedente contrariava as normas da Consti -
tuição de *»6» que determinava ser "da competência exclusiva
do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre os
tratados e convenções celebrados com os Estados estrangeiros
pelo Presidente da Republica (...) III - Autorizar o Presiden
te da República a permitir que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou, por motivo de guerra, nele pernta
neçam temporariamente". (Seção IV, Art. 66). ""

53. A Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos seria com-
posta, segundo o decreto que a crioa, pelos seguintes mem -
bros: ministro das Relações Exteriores (presidente); represen
tante do Ministério da Fazenda; do Ministério da Agricultura;
do Estado-Maior das Forças Armadas; do Conselho Nacional de
Pesquisas; da Secretaria de Segurança Nacional; do Departamen
to Econômico e Consular do Ministério das Relações Exterio -
res. A CEME funcionaria no Ministério das Relações Exterio -
res.

51. Todos os bens, incluindo minerais e gêneros alimentícios, es-
cassos e necessários numa situação de guerra eram denominados
materiais estratégicos.
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atendessem aos interesses da Segurança Nacional.

Em depoimento dado a 0 Globo, João Neves expõe os

motivos que o levaram ã criação da CEME:

M0 que houve foi o seguinte: eu comecei a pensar
na possibilidade de que os financiamentos fossem
retidos ou demorados, enquanto nos exportávamos
sempre que eles queriam. Então imaginei a possi-
bilidade, como disse ao começar, devo ter errado
muito: e possível que fosse um erro meu, até por
uma visão incompleta da questão - de criar um ór
gão que fosse uma espécie de chave de segurança-
para garantir ao Brasil os financiamentos contra
a possibilidade de impedir exportações (...) Se
ela (CEME) se desempenhou bem ou mal é outra

questão. Tenho a impressão de que, no meu tempo,
. . . „ (55)

se desempenhou bem".

A comissão instalou-se em 23 de março de 1952,mas

só iniciou as suas atividades em 12 de maio desse ano. 0 relatório

da CPI sobre energia nuclear (1956) traçou um perfil das tendências

vigentes na Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos:

"A leitura das atas secretas da CEME (...) revê -
Iam o choque das tendências que nela eram repre-
sentadas, de um lado, pelo elemento militar, por
ta-voz do EMFA, freqüentemente acompanhado em su
as manifestações pelos representantes do CNPq e,
de outro, pelos representantes que ali tinham a£
sento traduzindo o pensamento de outros ministe-
rios».'56'

55. Ver 0 Globo de 2 de maio de 1956.
56. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. III, p. 167. A

criação da CEME veio ao encontro das determinações do art. 59
da lei n9 1.310 que rezava o seguinte: "Ficarão sob o controle
do CNPq ou quando necessário do EMFA, ou de qualquer outro or-
gao que for designado pelo Presidente da Republica, todas is
atividades referentes ao aproveitamento da energia atômica,sem
prejuízo da liberdade de pesquisa científica e tecnológica " .
(o grifo e meu).
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Com a criação dessa nova agência estatal, dotada

de atribuições legais para tratar o problema dos minerais estraté-"

gicos de forma autônoma* ficava garantido o atendimento aos inte-

resses norte-americanos*

0 encaminhamento das negociações que haviam re-

sultado no segundo acordo atômico recebeu protestos oficiais do

Conselho Nacional de Pesquisas, através de sua Exposição de Moti -

vos n9 51, de 25 de setembro de 1952, onde mais uma vez foi lamen-

tado o não cumprimento do princípio das compensações específic*.

A única compensação específica existente no açor

do de 1952 estava registrada nas cláusulas 1? e 2 a do acordo, que

dispunham: "19 - o governo dos EUA adquirirá no Brasil sais de ter
(58)

ras raras ate o montante de 2.500 toneladas de areia monazíti^

ca por ano; 29 - o fornecimento de monazita até o total indicado

no item 19 fica sujeito â satisfação das necessidades da industria

brasileira em relação ao suprimento de derivados de terras raras

indicados no item". (0 encargo do processamento dos minérios

foi entregue à Orquima S/A Indústrias Químicas Reunidas).

57. As proportas de cunho nacionalista do Conselho Nacional de
Pesquisas foram retomadas com a formulação, pelo próprio con-
selho, de uma política nacional de energia nuclear, que foi
aprovada gelo Conselho de Segurança Nacional e pelo presiden-
te da Republica. A Exposição de Motivos n9 32 do CNPq, de 2
de outubro de 1952, definia a política de energia nuclear com
base em metas extremamente ambiciosas: o domínio de todo o ei
cio do combustível e o desenvolvimento de reatores (experimen
tais ou com finalidades industriais) movidos a urânio nuclear
mente puro e a urânio enriquecido. Para alcançar tais metas 7
a exposição recomendava o desenvolvimento de instituições de
estudo e pesquisa e a solicitação de colaboração por parte
dos países amigos.

58. Os sais de terras raras, produto de menor interesse para os
Estados Unidos, apareciam como decorrência do processamento
de extração do tório da monazita.

59. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. Ill, pp. 169/
170 (o grifo è meu).
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A autorização para a exportação, dada já em 1952,

de toda a quantidade de tõrio estipulada no acordo foi decidida

nas l*ta e 15a reuniões da CEME:

wNa 1. sessão, logo no início o secretário execu
tivo, Sr. Mário da Silva Pinto, pôs o assunto
em pauta, o representante do EMFA, coronel Ornar
Emir Chaves, declarou que no tocante ao contra-
to de exportação de areias monazíticas não esta
va em condições de deliberar como representante
do EMFA, pois não recebera ainda documentação
necessária ao estudo do assunto. Assim sendo pe
dia vistas do processo" (...) 0 Sr. Mário da
Silva Pinto sugeriu "que se adotasse um regime
de urgência para a matéria e que fosse debatida
na seguinte reunião que propunha fosse realiza-
da no dia seguinte".

Vinte e quatro horas depois realizou-se a 15a

sessão, na qual:

"0 tenente coronel Omar Amir Chaves declarou, a-
pos ter examinado a proposta do contrato para a
execução do acordo para a venda aos EUA de a-
reias monazíticas e sais toríferos, que verifi-
cara não haver encontrado fundamento, em nenhum
dos documentos básicos compulsados, para atrans
ferência em um só ano da dotação global previs-
ta para os três anos de vigência do acordo, pos_
to que o acordo com o governo americano tratava
especificamente de uma quota anual. Declarou
mais que não obstante o que ficou linhas atrás
referido, o EMFA concordava com a exportação em
um so ano da quota relativa aos três anos de vil
gincia do acordo (...)"(60)

Desta forma, o governo dos Estados Unidos rece -

60. Documentos parlamentares. energia nuclear, v. Ill, pp. 170/
171 (o grifo e meu).
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beu tõrio e não cumpriu o restante do acordo referente à compra de

sais de terras raras, única compensação para o Brasil.

0 depoimento do ministro Barbosa da Silva na CPI

sobre energia nuclear de 1956 esclarece a forma pela qual o gover-

no norte-americano não só justificou o não-cumprimento do segundo

acordo, como passou a pressionar para que o Brasil assinasse um no

vo acordo:

nAs questões entre o Itamarati e os americanos ,
levadas simultaneamente a efeito no Rio de Ja-
neiro e em Washington, foram por longo tempo in
frutíferas, pois o governo americano continuava
a julgar que, com o cumprimento dos contratos
pelo período de um ano e atendendo à circunstân
cia de que tais contratos eram renováveis de a-
no a ano, a critério das partes contratantes ,
estava liberado de qualquer compromisso ulteri-
or. Nessa interpretação, a nosso ver capciosa ,
pesava mais a opinião das agências compradoras
americanas do que a do Departamento de Estado ,
que se empenhara em remover o obstáculo criado.
Assim, informou-nos o Departamento de Estado
que existia probabilidade de vencer o impasse
pela assinatura do novo instrumento bilateral ,
substitutivo do anterior".C61)

Em vista dos impasses criados pelo rompimento do

acordo de 1952, por parte dos EUA, o Conselho de Segurança Nacio-

nal enviou ao presidente da República, a 25 de novestbro de 1953, a

Exposição de motivos n9 772 e o Relatório Secreto n9 771, reafir -

mando a necessidade do cumprimento do princípio das compensações

específicas como a única via capaz de desenvolver a energia nucle-

ar no país. A Exposição de Motivos assim dispunha: "a exportação

61. Ibidem, p. 172 (o grifo e meu)



53

dos minérios de urânio e tório só deve ser realizada pela execução

de acordos negociados de governo a governo, mediante compensação vi

sando o desenvolvimento do programa brasileiro de energia atôroi-
(62)

ca". ' E ressaltava: "o amparo à industria nacional e auxílios

econômicos a outros setores governamentais não são considerados

compensações". O9/ Para atender a seu programa atômico, o Brasil

deveria procurar a colaboração de "todos os países amigos1*.*51** As

diretrizes sobre política nuclear expostas pelo Conselho de Segu -

rança Nacional foram formalmente aceitas por Vargas.*65*

Diante da impossibilidade de o Brasil entrar em

entendimento com os Estados Unidos para que este recebesse, alem

do tõrio, os sais de terras raras, manufaturados pela Orquima, era

cumprimento ao acordo de 1952, o almirante Álvaro Alberto, au

torizado por Vargas, entrou em contato com outros países tentando

dar início ao programa nuclear brasileiro. Em 1953 foram enviadas

missões ã França e a Alemanha, esta ultima a cargo do próprio almi

rante, tentando encontrar uma via menos dependente para a questão

nuclear.

62. Idem.

63. Idem.

64. Idem.

65. A documentação do Conselho de Segurança Nacional teve o se-
guinte despacho do presidente: "SIM. 6. VARGAS". Ver Documen-
tos parlamentares? energia nuclear, v. Ill, p. 17U.

66. No seu_depoimento ã CPI de energia nuclear de 1956, o almiran
te expôs as dificuldades que impediram o desenvolvimento da
energia nuclear no Brasil, tendo como parceiros os Estados U~
nidos; "Desde que^iniciamos nossas conversações com a Comis-
são de Energia Atômica dos EUA, foi-nos invariavelmente afir-
mada a impossibilidade de qualquer forma interessante de coo-
peração no terreno da tecnologia de restores, a não ser o que
já fora 'desclassificado* (...) Essa barreira intransponível
decorria da lei de energia nuclear americana (Macmahon). Não
nos seria possível esperar pela revogação de tais dispositi -
vos legais e o único caminho que nos restava era subdividir o
trabalho, distribuindo as tarefas por nações amigas". (Pocu -
mentos parlamentares, energia nuclear» v» ITT, p. U 7 ) .



Na Alemanha, o almirante iniciou as negociações

entrando em contato com o professor Wilhem Groth, do Instituto de

Física de Bonn; o professor Konrad Beyerle, da Sociedade Max Planck

para o Progresso da Ciência; e Otto Hanh, responsável pela desço -
(67)berta da fissão nuclear. 0 almirante tomou conhecimento de

que a solução alemã para o enriquecimento de urânio era o processo

de ultracentrifugação e nao a difusão gasosa, tecnologia adotada

no programa nuclear norte-americano. Passou então a negociar a ado

ção do método alemão para o programa brasileiro de energia nucle -

ar, trabalhando com a possibilidade de as ultracentrifugas serem

construídas pela primeira vez na Alemanha e testadas no Brasil.

De volta ao Brasil, Álvaro Alberto fez uma expo

sição de motivos secreta, em que solicitava a Vargas a liberação

de 80 mil dólares para a construção e compra da aparelhagem alemã.

Nesta exposição, o almirante historiava os seus contatos no exte -

rior, pedia a compra do material e absoluto sigilo de Vargas sobre

estas negociações, uma vez que a Alemanha, país ocupado, sofria

restrições no campo da energia atômica. A quebra do sigilo resulta

ria na imediata suspensão das negociações, conquanto a Comissão de

Ocupação da Alemanha negara a possibilidade de haver negociações

entre a Alemanha e o Brasil.

A quantia exigida pelos alemães foi enviada, e

os cientistas iniciaram os trabalhos de construção das ultracentrí

fugas. Em 1954-, na ocasião de as ultracentrifugas serem enviadas

ao Brasil, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos orde -

nou a apreensão dos aparelhos, que ocorreu dez horas apôs o Itama-

67. A grande vantagem que o processo de ultracentrifugação tem so
bre o processo de difusão gasosa é de que, através dele, ob"
tem-se urânio enriquecido com tecnologia mais barata.
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rati tonar conhecimento, através do representante do Conselho Na-

cional de Pesquisas, de que deveria autorizar a licença de embar -

que do material. Apesar de todos os esforços para obter» os apare-

lhos, estes so chegaram ao Brasil no governo Juscelino.*68*

Os entendimentos com a França foram realizados

pelo coronel Orlando Rangel e os professores Cintra de Prado e Ale

xandre Girotto. 0 objetivo da missão brasileira à França era enco-

mendar a construção de uma usina de processamento de minérios, em

escala industrial. 0 projeto foi aprovado em 1963 pelo Comissaria-

do de Energia Atômica da França e a Societé" de Produits Chimiques

de Terres Rares, que assinou com o Conselho Nacional de Pesquisas

um contrato para a instalação de uma usina de obtenção do urânio

nuclearmente puro em Poços de Caldas.

Durante a permanência do almirante Álvaro Alber

to na Europa, Vargas aceitou uma proposta dos Estados Unidos dando

solução ao impasse criado pela denúncia do acordo de 1952: os nor-

te-americanos receberiam os minérios manufaturados pela Orquima, e

haveria novas remessas de monazitas "in natura", que seriam troca-

das pelo trigo americano, A proposta havia sido apresentada a Var-

gas pele ministro da Fazenda Osvaldo Aranha: o governo norte-ameri

cano propunha ao Brasil trocar cinco mil toneladas de monazita a-

68. Pela versão do deputado Renato Archer, o processo de libera -
ção dos aparelhos para embarque na Alemanha ocorreu da seguin
te forma: "(...) 0 Brasil^vívia naquela época num regime de
importação por licença prévia. Quer dizer, você, para impor -
tar alfinete, ou caminhões2 precisava de uma licença de impor
tação/exportação (...) Então Álvaro Alberto, quando recebeu ã
comunicação de que as peças estavam prontas, foi a Ge túlio e
pediu (...) que dispensasse esse material de licença porque
era secreto l.;.) Então o Getúlio determinou que o Itamarati
tomasse providência para (...) e no dia que o Itamarati toma
conhecimento (...) dez horas depois todo o material foi apre-
endido pelo governador geral da Alemanha" (Renato ARCHER, en-
trevista a autora, maio de 1979).

69* Na época, governava o estado de_Minas Gerais Juscelino Kubits
chek. 0 terreno para a construção da usina foi dado por uma
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crescidas de cinco mil toneladas de sais de cêrio e terras raras

por dez mil toneladas de trigo Hard Winter n9 2. A aprovação des-

se terceiro acordo atôadco pelo lado brasileiro foi decidida pela

Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, por maioria de

votos.

A CPI sobre energia nuclear (1956) assim se

pronunciou sobre o papel de Vargas neste acordo:

"Não foi possível a esta Comissão de Inquérito
esclarecer as razões pelas quais o presidente
6. Vargas, que aprovara em 30 de novembro de
1953 o Relatório 771 e a Exposição 772 adotan
do portanto a esclarecida política do CNPq e
do CSN, deu o 6eu consentimento ao Acordo de

19 5<», que fazia tabula raza dessa política .
Cerca de dois meses após a 22a. Reunião da
CEME, o presidente assinou, por troca de no-
tas com o governo dos EUA, esse acordo,no dia
20 de agosto de 195f, t dias antes de seu trá
gico suicídio".<70)

Com a crise política de 1951 e a morte de Var-

gas, as negociações com a Europa foram interrompidas, uma vez que

o governo Café Filho optou pela aceitação de novas propostas nor-

te-americanas para dar prosseguimento ao program» nuclear brasi -

leiro.

Para o entendimento do processo decisório e do

debate sobre a questão dos recursos atômicos, é importante exami-

nar os papéis desempenhados por diversos atores e grupos organiza

dos, como o Clube Militar e a imprensa em geral.

lei especial da Assembléia Legislativa Estadual de Minas Ge-
rais e consistiu numa área de três ra/l quilômetros quadrados.

70. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. III, p. 177.
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O Clube Militar e o Debate sobre os Minerais Estratégicos

A historia do processo de formulação e implemeii

tação da política nuclear ficaria incompleta se não fosse analisa-

do o papel desempenhado pelo Clube Militar - arena de debates dos

grandes problemas nacionais â época -, cujas posições polxticas re

percutiam de forma bastante abrangente sobre as demais institui -

ções da sociedade, bem como sobre as principais agências estatais

envolvidas na questão.

Nos debates travados no Clube Militar estão ex-

plicitadas as divergências entre as propostas nacionalistas e as

orientações das agências governamentais, defensoras de um naciona-

lismo com "alguma autonomia", ou seja, um nacionalismo classificá-

vel de moderado. A oposição entre a corrente "nacionalista antiim-

perialistav majoritária no Clube Militar, e o "nacionalismo modera-

do" , defendido pelas agências governamentais, aparece de forma con

trastante através da análise dos artigos da Revista do Clube Mili-

tar e dos jornais da época.

Acompanhar a discussão sobre a questão dos mine

rais estratégicos, desenvolvida na Revista do Clube Militar» no fi

nal dos anos fO, torna-se importante neste momento, uma vez que

nos permite perceber não somente as diferentes posições que a eli-

te civil e militar tomou frente ao tema, mas também de que forma a

emergência da questão nuclear no Brasil se fez acompanhar do fenô-

meno do nacionalismo.

A questão dos minerais estratégicos foi incorpo

rada ã pauta dos temas nacionalistas difundidos pela revista do

clube após a publicação, no Diário Oficial de 10 de fevereiro de
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1949, do Acordo Administrativo Internacional Sobre Pesquisas e A-

proveitemento das Riquezas Minerais do Brasil. Ao tomar conhecimen

to dos termos do acordo, pelo qual o Brasil concedia, através de

amplos direitos e totais isenções, o levantamento de nossos recur-

sos minerais a técnicos estrangeiros, o clube passou a debater o

problema. Conferências foram pronunciadas por Romulo Argentière e

pelo general Raimundo Sampaio, *' e houve também ampla divulgação

do assunto em artigos publicados na revista. Participaram, ainda

que com menor destaque, dos debates em torno desta questão, Glycon

de Paiva, engenheiro estudioso de minerais estratégicos; Amauri Be

nevenute de Lima, capitão instrutor da Escola do Estado-Maior;o ma

jor H. Oest; o tenente-coronel aviador Alberto de Filgueiras Sou-

to; o major Moura Dias; e o general Leônidas Cardoso.

É interessante ressaltar que, nos debates em

torno dos minerais estratégicos, diferentemente do que ocorreu no

caso do petróleo, não encontramos posições radicalmente antagoni -

cas. Ao contrário, havia consenso não sõ com relação ao fato de

que esses minérios deveriam pertencer ã area de Segurança Nacio-

nal, como também quanto aos procedimentos a serem adotados para a

sua venda e utilização.

Os principais pontos ressaltados nos artigos

que trataram dos minerais estratégicos refletiam as seguintes preo

cupações gerais: estabelecer uma relação entre os minerais estraté

gicos e a energia nuclear, que deveriam ser encarados como questão

militar (ãrea de segurança nacional); diagnosticar sobre a possáM

lidade de desenvolvimento da energia nuclear no Brasil; propor o

71. Uma vez que os artigos do general^Raimundo Sampaio foram os
que a revista publicou em maior número, tendo o general ^ se
preocupado em analisar a questão da defesa dos minerais a luz
das medidas legais já tomadas pelo governo, deixou-se para o
final o exame de suas propostas.
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monopólio estatal e/ou a contenção de exportação para os minérios j

finalmente, mostrar a importância e a necessidade da intervenção do

Estado para o desenvolvimento de energia nuclear.

A importância dos minerais estratégicos para a

defesa nacional aparece nos artigos relacionada ao aperfeiçoamen-

to do potencial militar. Estas observações têm lugar de destaque

no artigo do capitão Amauri B. de Lima, para quem:

"0 assunto (energia nuclear) é de magno inte -
resse para todos e urge coloca-Io conveniente
mente, uma vez que está em íntima ligação pa-
ra a defesa nacional. (...) 0 Exército,um dos
principais responsáveis pela defesa nacional,
não pode ficar estranho a problema de tal mag
nitude (...)".

Ele concluiu o artigo conclamando os militares a debater a ques-

tão através do Clube Militar,

"ao qual se deve a patriótica iniciativa do de
bate acerca do petróleo nacional (..,)"^72*

0 artigo do general Leônidas Cardoso também dã

ênfase a esses mesmos aspectos. Para ele;

"0 problema das areias monazíticas e demais mi
nerais radioativos e estratégicos é o proble-
ma da espoliação de nossas riquezas por al-
guns consórcios internacionais, os quais aten
tam contra nossa independência econônica, con
tra nosso progresso e contra a defesa nacio-

l'l.. Cap. Amauri B. de LIMA, "0 Exército em face das possíveis a-
plicações da energia atômica", Revista do Clube Militar, n9
87, fev./março 19U8, pp. 16/17.
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«

nal, que e nossa sagrada missão de soldados
/ Vt(73)\ • • • i

Quanto ã possibilidade de desenvolvimento da

energia nuclear no Brasil da época, o diagnostico do Clube Militar

é bastante realista. Em artigo intitulado "A bomba atônica e a de-

fesa nacional", onde o tenente-coronel Carlos A. de Filgueiras Sou

to faz uma análise das possibilidades de aplicação e desenvolvimen

to desse tipo de energia cora fins bélicos, e salientado que ainda

não dispurihamos de um parque industrial que tornasse possível a fa

bricação da bomba atômica, além de não possuirmos uma aviação es-

tratégica necessária ao seu emprego militar.<7«O

Um outro articulista que coloca era discussão a

capacidade de desenvolvermos o setor nuclear é o coronel- aviador

Salvador C. de Sã e Benevides. Diante da proposta americana de tro

ca de minérios pela nacionalização do petróleo no Brasil, ele in-

daga:

"Se não iniciamos, sequer, a pesquisa em gran-
de escala no campo da física nuclear, se não
construímos ainda o primeiro laboratório para
o desenvolvimento ** experiências atômicas;se
~s~~ -t,*awog ainda aplicar, em proveito pró-
prio, pelas razões acima, radioativos que vêm
sendo clandestinamente e criminosamente expor
tados; se não sabemos ainda, com precisão ,
quais as reservas desses minerais com que po-
demos contar em nossas jazidas; se o futuro
se nos apresenta cheio de incertezas e peri -
gos no que tange a nossa emarcipaçao econôiai-

General Leó^idas CARDOSO, wKo««a *i<.ra na hir~-rià «sea chegan
do", in Revista do ClJbe Militar, ,\? 117, r,ovc:abx*G / dezembro
1951, p. 76.
0 artigo se encontra no n9 107 da revida, de julho 1950, op.
53 a 56. . • "
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ca, e à qualidade e a quantidade de energia a
isso necessárias; como podemos, nessa situa-
ção, afirmar que determinados minerais são
imprescindíveis ã segurança e ã indústria na-
cionaisM.(75)

As propostas apresentadas pelos diversos arti-

culistas, uma vez reunidas, complementam-se. Além de estarem con -

vencidos de que a intervenção do Estado na área possibilitaria ao

Brasil marchar entre os povos pioneiros no campo da energia nucle-

ar, jã que o país era um dos poucos possuidores da matéria-prima ,

pronunciavam-se a favor da suspensão imediata das exportações, pe-

lo menos ate que se fizessem estudos de avaliação da quantidade re

ai de minérios de que o Brasil dispunha. Ao lado dessa decisão, de_

veríamos ainda adotar políticas de pesquisas atômicas, criando pa-

ra isso laboratórios e centros de pesquisa, preocupando-nos simul-

taneamente com a formação de técnicos para a área. Os militares

também deveriam participar do desenvolvimento da pesquisa nuclear,

seguindo o exemplo norte-americano. 0 general Eisenhower, em visi-

ta ao Brasil, declarou na Escola de Estado-Maior "que o Exército

dos Estados Unidos consagra grande parte de verbas a pesquisas ci-

entíficas". (76)

0 autor mais interessado na discussão do tema

dos minerais estratégicos foi sem dúvida o general Raimundo Sam-

paio. Sua posição frente ao tema pode ser apreendida através da

leitura de suas conferências, amplamente divulgadas em quatro nume

ros da revirta. Apresentando tais conferências sob o título de "Te_

75. Salvador Correia de Sã e BENEVIDES, "Pilhagem atômica",in Re- '
vista do Clube Militar, n? 117, novembro/dezembro 1951, pp.
lib a 139.

76. Cap. Amauri B. de LIMA, op. cjt.
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se Raimundo Sampaio", a revista aponta o general como pioneiro da

campanha de alerta e convocação do povo brasileiro, na defesa de

suas fontes de energia.

Apôs denunciar, através de depoimentos e docu-

mentos, a evasão de nossos minérios estratégicos,*77' o general

conclui:

Mas reservas brasileiras de monazita estão sen
do criminosamente esgotadas com graves danos
para a segurança nacional; a pretensa limita-
ção da exportação de 3.000 toneladas anuais ,
de modo algum resguarda os superiores interes
ses pátrios, uma vez que possibilitará o to -

tal esgotamento das jazidas conhecidas em me-
(78)nos de 20 anos; a exportação de "monazi -

ta" está sendo efetuada em benefício de um
grande truste estrangeiro, a "Duperial", que
se utiliza, para este fim, de "testas-de-fer-
ro" nacionais".(79)

Na tentativa de evitar que os nossos minérios

continuem a se evadir, o general propõe as seguintes medidas:

"1. Proibição da exportação de quaisquer mine-

rais que contenham urânio ou torio, tanto

em bruto, como semibeneficiado, bem como

da exportação de produtos resultantes da

industrialização desses minerais em nosso

77. 0 general classifica como estratégicos "os minerais e minéri-
os de relativa escassez no território nacional e de forçoso
emprego nas indústrias essenciais â defesa militar do pais".
Ver Revista do Clube Militar, n9 118, janeiro 1952, p. 35,

78. Este item é uma crítica às medidas superficiais tomadas pela
primeira Comissão de Estudos e Fiscalização de Minerais Estra
tégicos, do CSN.

79. Ver Revista do Clube Militar, n9 107, jul. 1950, p. 18.



63

território e que possam ser utilizados para

a produção de energia atômica;

2. intervenção da União nos termos do art. l^S

da Constituição Federal com o fim de

instituir o monopólio estatal da pesquisa e

da lavra» e do aproveitamento industrial

dos minerais que contenham urânio e tõrio.

3. A entidade governamental que for incumbida

de exercer o monopólio estatal dos minérios

radioativos ficará proibida de efetuar as

importações a que se refere o item n? 1, ex

portações estas que passara a ser considera-

das crime de lesa-pátria; em conseqüência ,

os funcionários ou autoridades que desres -

peitarem essas proibições deverão ser puni-

dos por traição;

H. A entidade governamental que for incumbida

de exercer o monopólio estatal dos minerais

radioativos devera dirigir seus trabalhosno

sentido do mais rápido aproveitamento da

energia atômica para fins industriais» ten-

do em vista a elevação do padrão de vida

do povo brasileiro; quaisquer aplicações pa

ra fins agressivos ficara ao repúdio das

tradições pacíficas do Brasil".

80. 0 item 1̂ 6 da Constituição de 19M6, então eia vigor, determina
va: "A União poderá, mediante lei especial,^intervir no domí^
nio econômico ejnonopc-lizar determinada industria ou ativida-
de. A intervenção teria por base o interesse público e por li
mite os direitos fundamentais assegurados pela Constituição".

81. Ver Revista do Clube Militar, n9 108, agosto 1950, p. 109.



Defendendo a necessidade do monopólio estatal,

o general afirma que "a única política conveniente a seguir será

certamente a que permite o uso generalizado daqueles recursos (mi-

nerais estratégicos), de modo abundante e por baixo custo, por ma-

neira a facilitar a livre expansão de todas as atividades industri

ais". Segundo ele, "só o Estado que, por sua natureza, esta alheio

as preocupações de lucro, poderá assegurar esses objetivos1*/82*

Na sua última conferência publicada na revis-

ta, em 1952, o general Sampaio elogia a iniciativa de criação do

CNPq, e compara as decisões tomadas em cumprimento da lei n9 1310,

que criou esta instituição, com as suas propostas, salientando a-

quelas que foram atendidas com a promulgação da lei e as que ainda

não o foram. No seu entender, a maioria de suas propostas estava

concretizada na lei n? 1310 e em seu respectivo regulamento (decre

to n9 29.^33/1951), que determinavam a "proibição de exportação de

urânio e tõrio e outros elementos capazes de, por cisão, gerar e-

nergia atômica; instalação de laboratórios químicos especializados

em diversas localidades do Brasil; preparação da industrialização

desses materiais atômicos".

As propostas que o general considerava não a-

tendidas ã época da publicação de seu último artigo na revista se

referiam ã "nacionalização das jazidas de minérios radioativos e

da encampação pelo Estado das instalações das empresas concessions

rias que (...) extraem e exploram comercialmente os minérios de u-

rânio, tório e outros elementos físseis".

82. Revista do Clube Militar, n9 117, nov./dez. 1951, p. 10U.
83. Revista do Clube Militar, n9 118, jan. 1952, p. 38.
8f. Idem.
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As eleições para a diretoria do Clube Militar,

realizadas em 1952, transcorreram num clima de perseguição aos cie

ipentos simpatizantes da ala nacionalista e culminaram com a vitõ -

ria da chapa da "Cruzada Democrática*1. A conseqttência imediata des

se resultado foi a interrupção dos debates em torno do tema. Como

a ultima revista a circular com orientação nacionalista foi a de

n9 120, de abril de 1952, o processo de institucionalização da po-

lítica nuclear so pode ser acompanhado através dos debates do clu-

be ate o momento de criação do CNPq. Como se pode observar pelos

artigos do general Raimundo Sampaio, ainda foi possível estabele -

cer uma ligação entre as propostas dos militares nacionalistas e

as realizações do Estado no setor nuclear até 1952.

Confrontando as proposições da corrente "nacio

nalista antiinperialista", apresentadas pela Revista do Clube Mili

tar, com as orientações defendidas pelo CNPq e pelo CSN, o "nacio-

nalismo moderado1' dessas agências governamentais se evidencia. 0

contraste entre as duas posições transparece, por exemplo, quando

se observa que tanto o CNPq quanto o CSN nunca se recusaram a est<*

belecer acordos com os norte-americanos, enquanto que os nacionalist

tas do Clube Militar repudiavam radicalmente qualquer tipo de nego

ciação com o centro hegemônico, já que o viam como principal res -

ponsavel pela expropriaçao de nossas riquezas e pela nossa condi -

ção de "subdesenvolvimento".

Na defesa da proibição de exportação dos miné-

rios, feita pelo general Raimundo Sampaio, encontramos outro ponto

de radicalização da ideologia nacionalista. Tanto o CNPq quanto o

CSN nunca ousaram assumir tal proposta, uma vez que percebiam ser

a tese das "compensações específicas" o mecanismo mais viável para
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qüe o Brasil realizasse progressos no campo nuclear. Jã que o país

não dispunha de tecnologia, mas apenas dos minérios de que os EUA

necessitavam, õ mais lôjrico seria tentar realizar um intercâmbio

proveitoso tanto para o centro hegemônico quanto para a periferia,

pois era evidente a impossibilidade de se alcançar qualquer suces-

so na ãrea sem a ajuda externa.

A Posição de Diferentes Atores sobre o Controle e a Exploração

dos Minerais Estratégicos

A discussão de uma política brasileira de ener

gia nuclear, desenvolvida através da Revista do Clube Militar,trans

corre ao lado de um debate que vinha sendo travado entre alguns

dos principais atores envolvidos com a questão nuclear, e que os

jornais da época publicaram. 0 exame das posições defendidas por

esses atores possibilitara alguns comentários sobre o nível de

conscientização da elite brasileira no que se refere as reais pos-

sibilidades de desenvolvimento de um programa nuclear no período.

Desse debate, são destacados dois níveis de

preocupações. 0 primeiro se refere ã discussão sobre a exportação

dos minérios, atendendo ou não ao princípio das compensações espe-

cíficas. 0 segundo diz respeito a apresentação de propostas concre

tas de implementação de um programa nuclear.

0 problema da exportação dos minérios dividiu

os atores. Para uns, os minérios atômicos se apresentavam como

"trunfo na barganha internacional para aquisição, pelo Brasil, de
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qualquer um outro produto". ooy E parece ter sido esta a orienta -

ção seguida pelo Itamarati para negociar os acordos atômicos.0 pro

prio ministro das Relações Exteriores de Vargas, João Neves da Fon

toura, expôs esta opinião em varias oportunidades. Para ele, "tro-

car tõrio por trigo ou dólares dá na mesma coisa".

Os militares, por sua vez, tinham interesse em

participar do debate e procuravam sempre emitir qualquer opinião

sobre o assunto em nome das forças armadas, dada a importância es-

tratégica da energia nuclear para o setor militar. Um exemplo des-

sa orientação pode ser tomado pelo pronunciamento do coronel Edgar

Lopes, representante do Estado-Maior das Forças Armadas na Comis -

são de Exportação de Minerais Estratégicos. Ele salientava:"As For

ças Armadas sentem a necessidade de ser disciplinada a política de

exportação de nossos recursos atômicos, tendo em vista a importân-

cia do problema e o seu desenvolvimento na ultima guerra mundial"

Divergindo das opiniões do Itamarati, o coronel esboçava posição

semelhante às do Conselho Nacional de Pesquisas da gestão do almi-

rante Álvaro Alberto e do Conselho de Segurança Nacional, que de-

| fendiam a necessidade de se utilizar a exportação dos minérios ex-

! clusivamente para atender as demandas de importação de tecnologia

! e de acesso a informações que viessem a desenvolver o setor nucle-

ar.

0 desenvolvimento da energia nuclear, ã época,

era incentivado em vista da carência de programas energéticos de

baixo custo para atender às necessidades básicas de energia. Nesse

85. Ver 0 Jornal de 29 de maio de 1956, entrevista com Heitor Fa-
çanha, membro do CNPq.

86. Ver 0 Jornal de 15 de agosto de 1956.
87. Ver 0 Jornal de 24 de maio de 1956.



68

sentido, convém destacar a posição do Deputado Dagoberto Sales:"te

mos suportado muitas dificuldades diante da ausência de exploração

de combustíveis nobres, como petróleo e carvão, seja porque não te

nhamos sabido aproveitar quanto deveríamos de nossa reserva (...)

Entretanto (...) graças às últimas conquistas científicas podería-

mos valer-nos da energia atômica de que somos sem dúvida um país

privilegiado (...)" Dagoberto concluiu seu artigo con a proposta

de "apresentar um corpo de projetos de lei, que, de um lado, incen

tivariam a formação de técnicos nucleares, a imediata construção

de uma pilha atômica e de uma indústria de minérios e produção de

isotopos, e, de outro lado, coibiria, de maneira eficaz, a exaus-

tao dessa grande riqueza existente no país".

Outra proposta que merece ser aqui apresentada

e a do professor Costa Ribeiro. 0 seu projeto de implementação de

um programa nuclear se resume à adoção de uma série de medidas téc

nicas, dentre as quais vale citar a de:

"promover a determinação quantitativa das ocor
rências jã conhecidas e estimular novas desc£
bertas para desenvolver o programa atômico na
cionalj amparar as indústrias de tratamento
químico do tôrio e urânio, promover a compra
pelo governo dos minérios (...); promover a
industrialização de minérios de zircônio ura-
níferos - Poços de Caldas; por em execução o
projeto do CNPq (usinas de produção de urânio
metálico nuclearmente puro)". '

Pelas declarações apresentadas, observa-se que

havia a crença generalizada de que o país não havia desenvolvido

88. Ver Correio da Manhã de 1 de junho de 1955.
89. Ver 0 Jornal de 22 de maio de 1956.
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um programa nuclear no período por falta de recursos técnicos e

humanos e de uma legislação eficiente capaz de gerá-los. Subesti-

mava-se a realidade objetiva - a necessidade de uma conjuntura fa

vorável, de tecnologia desenvolvida, de recursos econômicos e de

autonomia de decisão, por exemplo, como pontos fundamentais para

a realização do programa. Em decorrência da estratégia adotada pa

ra tentar formular e implementar um programa nuclear, surgiram os

acordos, os conselhos, as comissões, sempre criados junto ao apa-

relho do Estado, mais especificamente o Executivo, como resposta

às divisões de forças que apoiavam Dutra e Vargas. Este fato teve

forte influência sobre o processo deciscrio que envolveu a ques-

tão nuclear.

As comissões e conselhos criados para instru-

mentalizar a política nuclear resultaram da necessidade de se dar

•.opostas as pviscões de noúionto. Alem disso, foraa frutos ta^béra

da inspiração de agencies do próprio Executivo - &. Comissão da Es

tudos e Fiscalização de Matérias Estratégicas (19^7) foi idealiza

da pelo Conselho de Segurança Nacional; a Comissão de Exportação

de Minerais Estratégicos <1952) foi inspiração do Itaraarati cora a

finalidade de aumentar sua influência nas decisões sobre a expor-

tação de minerais estratégicos. Pode-se observar, assim, que, nes_

te período, as decisões da política nuclear foram tomadas no âmbil

to do Executivo.

Conclusão

Este capítulo procurou mostrar de que forma a

questão nuclear, è medida que envolvia aspectos de segurança in-

terna e externa, transformou-se em uma política pública. A emer -
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gência da questão nuclear no Brasil ocorreu a partir da existência

de recursos minerais físseis e de discussões a nível internacional

en torno da monopolizaçao desses minérios por parte dos países jã

detentores de tecnologia nuclear.

Um outro aspecto aqui examinado foi a iaportãn

cia da interferência externa, no caso norte-americana, no processo

decisório interno da política nuclear brasileira. Esta pressão ti-

nha como objetivos imediatos garantir a exclusividade da exporta -

ção dos minerais atômicos para os Estados Unidos e impedir o desen

volvimento de um programa nuclear no Brasil. Tais objetivos foram

plenamente alcançados através da assinatura dos acordos atômicos

nos governos Dutra e Vargas.

0 sucesso dos norte-americanos deveu-se, em

grande parte, ã aliança destes cora grupos internos, que trocaram

minérios por recursos que julgavam capazes de fortalecê-los inter-

namente. A assinatura do Acordo Militar, em 1952, se enquadra nes-

te tipo de aliança.

A historia da política nuclear permite visual^

zar diversas posições. Estas variara desde a posição antiimperialis

ta, representada pelo Clube Militar, passando pelos moderados

(EMFA, CNPq, CSN), agências defensoras das "compensações específi-

cas", até a posição pro-americana (Itamarati, CEME), favorável a

um sistema de troca de recursos atômicos por dólares ou mercadori-

as.

No que se refere aos atores relevantes, cabe -

ria mencionar a posição do almirante Álvaro Alberto, defensor de

um "nacionalismo moderado", além dos desempenhos dos embaixadores

Barbosa da Silva e João Neves da Fontoura, filiados â corrente

pro-americana.
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Pode-se afirmar que o processe decisôrio ficou

limitado ac Executivo, em decorrência da especificidade da questão

e dos interesses de segurança nacional envolvidos. Os atores que

representavam a elite militar e a burocracia modernizadora fo-

ram os que mais participaram do processo decisôrio da política nu-

clear. A interferência dos interesses norte-americanos sempre o-

correu por intermédio do It amar at i. 0 produto final, eu seja, a le

gislação reguladora sobre os recursos naturais surgiu cora sentido

protecionista, estimulada por grupos nacionalistas. Apesar disso ,

até o final do governo Vargas as questões específicas da absorção

de tecnologia nova, como a tecnologia alemã, foram boicotadas pelo

governo norte-americano, que cora isso inviabilizou a implementação

d*» uma política nuclear no Brasil. Finalmente, a ambigüidade do

sistema politico - seu sentido paternalista e de coalizões de fer-

ças antagônicas - não conseguiu absorver e compatibilizar os inte-

resses diferenciados (nacionalistas versus internacionalistas) no

caso da política nuclear.

A descrição das forças políticas dominantes e

as coalizões existentes durante o período descrito neste capítulo,

serviram de pano de fundo para o exame de uma política substanti -

va: no caso, a nuclear. Vale dizer, o processo decisôrio refletiu

a correlação de forças ao nível do sistema politico. As decisões e

orientações dos diversos atores envolvidos foram influenciadas tan

te pela dinâmica interna, quanto pela pressão externa.

90. 0 Itamarati foi o primeiro setor do eparelho de Estado a de-
eenvolver uma política eficiente de pessoal técnico.



CAPÍTULO II

A Questão Tecnológica

0 projeto nacionalista para a questão nuclear ,

que ensaiara os primeiros passos nos governos Dutra e Vargas, teve

oua implantação interrompida no período Café Filho por muda..ças na

conjuntura nacional. Novos atores passaram a interferir na questão ,

fortalecendo a aliança com os Estados Unidos através de manobras poli

ticas que resultaram no afastamento dos grupos nacionalistas. As mu-

danças de orientação sofridas pela política nuclear foram conseqüên -

cia direta da emergência de um novo pacto de poder. Neste sentido, é

fundamental acompanhar a conjuntura política nacional do final do pe-

ríodo Vargas e do início do governo Cafe Filho.

No plano internacional registraram-se também mu

danças importantes, dentre as quais vale destacar a reformulação da

lei Kacmahon, o lançamento do programa Átomos Para a Paz e o início

da corrida dos países detentores de tecnologia em busca do monopólio

do mercado internacional de energia nuclear, com objetivos econômi -

cos. A um ambiente internacional menos restritivo quanto ao uso do á-

tomo - expresso através do programa Átomos Para a Paz - correspondia

uma conjuntura nacional-internacionalista, antitrabalhista e milita -

rista, característica da estrutura de dominação do período Café Filho.

No plano internacional, as orientações dadas pe_

los EUA à sua política energética tornaram-se mais flexíveis no que

se refere à utilização de energia nuclear com fins pacíficos. Afasta-

da a hipótese de deter o monopólio sobre a tecnologia nuclear, os Es-

tados Unidos voltaram-se para extrair benefícios econômicos da expan-

são deste tipo de energia. No plano nacional, o processo decísório
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tornou-se mais centralizado, uma vez que se eliminou a presença de gru

pos com orientação nacionalista. A estes restou apenas a possibilidade

de denunciar, através da imprensa, o seu alijamento do processo decisó

rio, bem como o favorecimento dos interesses das empresas norte-ameri-

canas, que passaram a fornecer ao Brasil os primeiros reatores de pes-

quisa. " - - .

0 controle dos recursos atômicos, tentado por

via da ação estatal no período 1915/195U, dependia diretamente do dona

nio da tecnologia, fundamental para garantir a exploração dos recursos

e, com isto, o êxito do programa nuclear brasileiro. A questão do

controle e da exploração dos recursos naturais atômicos trouxe à dis -

cussão o problema tecnológico, pois os recursos naturais constituem a

base da definição do conceito de tecnologia nuclear, como demonstra Pe

dro Bento Camargo:

"Na literatura especializada, a expressão tecno
logia nuclear I usada para designar as tecni -
cas e processos industriais, jã desenvolvidos
ou em desenvolvimento, necessários para resol-
ver o problema das reservas naturais de urânio
e tório, como fonte de energia..."

1. Sobre esta questão ver o trabalho de Rômulo de ALMEIDA, Petrobrás,
Eletrobrás, Nuclebrás^ um paralelo histórico. Na introdução de sua
analise, o autor mostra a necessidade do domínio das fontes de e-
nergia como passo fundamental para o desenvolvimento de qualquer»
programa energético. "A aceleração do sistema econômico, o grau de
autonomia das decisões nacionais, na economia e na política, depen
dem do comando das fontes de energia (...)" E mais adiante: "Uma
política de energia está intimamente relacionada com o conhecimen-
to_ dos recursos naturais e seu controle, bem como uma politica cfe
recursos humanos, dada^a informação"""?* criatividades que ela requer
(...)" (Resumo do Simpósio de energia realizado pela SBPC e publi-
cado pela SBF, 1978, p. 83). Co grifo' é meu).

2. Pedro Bento CAMARGO - Parecer sobre o documento^intitulado "Opções
para um programa de reatores da CNEN1'. Distribuído pela Circular
GAB n9 6/68 da CNEN, Rio de Janeiro, 20 de março de 1968. (o grifo
é meu).



A definição acima apresentada não deixa duvidas

de çue a. insistência do almirante Álvaro Alberto e de seus seguidores

com relação ao cumprimento das diretrizes da política de "compensações

específicas" que levou, inclusive, o Brasil a estabelecer os primeiros

contatos com países europeus - se pautou na consciência desses atores

de que o controle e a exploração das reservas de urânio e torio só se-

riam viáveis mediante o domínio completo do ciclo do combustível, e o

cc :ti«ole estatal do processo.

Por outro lado, o domínio do ciclo do combustí-

vel - objetivo de Álvaro Alberto - conduzia necessariamente ã constru-

ção de usinas de reprocessamento e enriquecimento de urânio, envolven-

do "uma escala de atividades industriais sem precedentes". Essas

usinas poderiam ser utilizadas tanto para a preparação e reciclagem de

combustível para reatores, como para produzir armamentos nucleares.

As mudanças na conjuntura política nacional de-

terminaram novas orientações no processo decisório da política nucle -

ar. 0 Executivo manteve o controle sobre essa política, decidindo e mo

dificando as regras do jogo no período Cafe Filho. Os grupos da socie-

dade civil envolvidos com a questão continuaram a criticar as deci -

soes, propondo soluções diferentes para a tecnologia a ser utilizada.

Neste capítulo será examinado o papel exercido

pelas diversas instituições estatais encarregadas de decidir sobre a po

lítica nuclear i época, destacando-se a descontinuidade do período em

relação aos passos anteriormente dados.

3. Norm,.'.:. CALL, "Atoms for Brazil. Danger for all".In Foreign Policy,
n9 23, Summer, 1976, p. 170.
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Mudanças no Cenário Internacional

Não se pode entender a questão do desenvolvimen

to tecnológico e do intercâmbio de tecnologia nuclear entre países pio

neiros e países seguidores, sem se examinar a separação não apenas de

caráter conceituai, mas histórica e objetiva, entre a utilização da e-

nergia nuclear para fins militares e fins pacíficos.

No âmbito das relações internacionais, como foi

visto, o início dos anos 50 foi marcado pela Guerra da Coréia (1950 /

1953), resultado da guerra fria que caracterizou as relações entre os

blocos capitalista e comunista. Este tipo de relacionamento entre os

blocos, proveniente da necessidade de demarcação de áreas de influên-

cia por parte de cada um, incentivou a militarização do mundo. No caso

específico da questão nuclear, essa militarização trouxe conseqüências
(•Ovantajosas para o bloco capitalista.

As pesquisas que visavam o aperfeiçoamento de

armas atômicas levaram â descoberta da possibilidade de se utilizar a

energia atômica para fins pacíficos. Este dado abriu à empresa privada

a possibilidade de explorar a energii nuclear com objetivos econômi-

cos. 0 esforço para a implantação da industria nuclear resultou do

trabalho conjunto de Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. A conquista

f. De 1945 a 1950 os países detentores de tecnologia nuclear dedica -
ram-se principalmente à produção de armas nucleares, não deixando,
entretanto, de explorar as possibilidades do uso civil da energia
nuclear.

5. As várias pesquisas sobre o uso da energia nuclear com objetivos
pacíficos revelaram, finalmente, a possibilidade de o combustível
nuclear se tornar competitivo com os combustíveis fasseis. Sob a
influência, de um lado, do êxito das pesquisas, e, de outro, da es
cassez do carvão e as dificuldades para se obter petróleo, foram
incentivadas as industrias atômicas. Ver a esse respeito^Pedro Ben
to CAMARGO, "Algumas observações a propósito da utilização do com-
bustível nuclear nos países do Reino Unido, Comissão Nacional de
Energia Nuclear, pp. 2-3 (mimeo).
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do mercado internacional para a exploração da energia nuclear com obje

tivos civis gerou competição entre os países detentores de tecnologia,

na qual o grande vencedor foram os Estados Unidos. Apesar de o pro

grama nuclear norte-americano não ter fugido, no seu início, aos pa-

drões de todos os países pioneiros na exploração da energia nuclear

com objetivos militares, ' tão logo os resultados da utilização desta

com finalidades econômicas se fizeram sentir, os Estados Unidos trat£

ram de tornar mais flexível a sua legislação. Visavam garantir o suce£

so do empreendimento privado no âmbito do mercado nacional e, especial

mente, no mercado internacional.

0 início da participação privada norte-america-

na no campo nuclear, a nível internacional, data de 8 de dezembro de

1953, ocasião em que o presidente Eisenhower proferiu o discurso Ato-

mos Para a Paz perante a VIII Assembléia Geral das Nações Unidas. Nes-

se discurso foi declarada a intenção norte-americana de controlar a ejç

pansão militar atômica, de estabelecer um programa de cooperação entre

as nações para a utilização de recursos atômicos para a paz e, final -

mente, de criar um organismo internacional na Organização das Nações
(8)Unidas para concretizar esses objetivos.

6. Sobre esta questão ver Lawrence SCHEIMMAN, "Security and a trans-
national system: the case of nuclear energy". In Transnational
Relations and World Politics, Harvard University Press, Cambridge,
Jiassachussets, l$1o.

7. As pesquisas militares fizeram com que os países pioneiros se ori-
entassem pela atuação eminentemente ̂estatal na área, com ums legis_
lação rigorosa para qualquer violação do segredo nuclear.

8. A^revisão do Atomic Energy Act - Lei Macmahon - abriu a participa-
ção do uso da energia nuclear com fins pacíficos â empresa privada
pela liberação de intercâmbio de informações e cessão de equipameri
tos a outros países, bem como permitiu aos indivíduos a posse e a
utilização de materiais nucleares com licença da Comissão de Ener-
gia Atômica. Ver SCHEIMMAN, op. cit., p. 278.



As sugestões de Eisenhower foram amplamente a-

catadas. Em 1955 foi realizada a I Conferência Internacional Sobre as

Aplicações Pacíficas da Energia Atômica, e, em 1957, foi criada a A-

gência Internacional de Energia Atômica. A Agência tinha duas finalida

des básicas: desenvolver a utilização de energia atômica para a paz e

evitar, através de salvaguardas e outros mecanismos, a utilização da
(9)

energia nuclaar para fins militares.

As mudanças na legislação norte-americana jfo-

ram fundamentais para o fortalecimento, no Brasil, da c#rrente de mxli

tares, políticos e tecnocratas favorável â utilização da tecn*l*gia

vendida pelas empresas norte-americanas. 0 período Café Fiiho, que se-

rã analisado a seguir, foi caracterizado pela assinatura de acordos

com os Estados Unidos, onde definiu-se a compra de reatores de pesqui-

sa empregando tecnologia obsoleta, uma vez que a técnica de fabricação

destes reatores já era conhecida, e que estes não eram utilizados pe-

los norte-americanos em suas pesquisas. Além disso os reatores tinham

qualidade restiúta: serviam apenas para pequenas pesquisas.

0 Período Café Filho e a Questão da Tecnologia Nuclear

0 período Café Filho, apesar de breve, marcou

profundamente a história nuclear brasileira, na medida que as decisões

Morel fez um relato Retalhado das atividades da Agência In-
ternacional de Energia Atômica: "A Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (AIEA), com sede em Viena, tem entre seus objetivos a-
celtrar a contribuição da energia atômica para a paz e evitar^ que
a assistência prestada por ela sirva a fins militares. A Agência
está autorizada a instituir e aplicar salvaguardas para se assegu-
rar que os equipamentos, materiais, informações fornecidos por ela
não sejam utilizados para fins bélicos.; essas salvaguardas podem
ser aplicadas no caso de acordos bilaterais ou multilateráis,a pe-
didos das çartes..." Ver Regina^MOREL, Jonsideracoes sobre a polí-
tica científica do Brasil, Brasília, 1975, p. 109 (miméo).
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então tomadas vieram a Cristalizar a supremacia norte-americana nas n<2

gociações nucleares com o Brasil. Paralisaram-se as pesquisas e nego -

ciações que procuravam caminhos alternativos para o desenvolvimento nu

clear brasileiro. Foram afastados dos centros de decisão os grupos na-

cionalistas empenhados nesses caminhos alternativos.

0 vice-presidente Café Filho» empossado na pre

sidência para completar os 17 meses que restavam a administração Var-

gas, introduziu mudanças radicais no governo. Sua base de apoio mili-

tar era dada pelo grupo que liderava a Escola Superior» de Guerra (ESG),

militares que se haviam oposto a Vargas durante a crise que antecedeu

o seu suicídio. A pasta da Marinha foi entregue a Edmundo Jordã de Amo» .

rim, e a chefia da Casa Militar ao general Juarez Távora. 0 brigadeiro

Eduardo Gomes torn«u-se ministro da Aeronáutica.

Um dos poucos homens ligados a Vargas que per-

maneceu no poder foi o general Zenóbio da Costa, ministro da Guerra

Tendo, porém, sido acusado de deslealdade pelo grupo getulista, acei -

tou ser substituído pelo general Henrique Batista Duffles Teixeira

Lott. 0 novo ministro da Guerra, conhecido nos meios militares por seu

exemplo profissional, "era tido e apreg«ava-se apolítieo'
,(10)

o que o

indicava como elemento capaz de garantir a unidade das forças armadas

no momento. '

Do lado civil, Café Filho obteve apoios impor-

tantes, através de acordos e alianças articulados pelo general Távora.

As negociações mais importantes para a sustentação do novo governo fo-

ram realizadas junto aos paulistas. 0 apoio d» estado de São Paulo foi

garantido com a nomeação de paulistas para o ministério, e com a rene-

10. Nelson W. SODRÊ - História militar do Brasil, Rio de Janeiro, Ci-
vilização Brasileira, 1968, pp.
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gociação das dívidas do estado. Assim, o ministro da Justiça, Seabra

\ Fagundes, foi substituído pelo presidente da UDN, José Eduardo do Pr.i-

' do Kelly; O Ministério dos Transportes foi entregue a Otávio Marcondes
i

' Ferrazj o Ministério da Fazenda, a José Maria Whitaker, que nomeou no-

vo presidente para o Banco do Brasil; finalmente, o Ministério da Agri

cultura coube a Munhoz da Rocha. Essas manobras garantiram a Café Fi-

lho o suporte da UDN, dos dissidentes do PSD e de todo o estado de Sao

Paulo, inclusive do PSP de Ademar de Barros. Mas foi a nova liderança

militar a principal responsável pelos novos rumos dados à política nu-

clear.
Através de uma série de manobras políticas,que

tiveram na figura do general Tãvora o seu grande articulador, consoli-

dou-se a aliança com os Estados Unidos. As forças que assumiram o po-

der após a morte de Vargas elegeram os EUA como o parceiro mais seguro

para garantir o poder interno do novo grupo e para desenvolver o pro -

grama nuclear brasileiro.

0 envolvimento de Juarez Tãvora com a questão

nuclear, ' segundo versão do ex-deputado Renato Archer, surgiu por o

11. Não se pode deixar de salientar aqui » xato de que a posição pró-
americana de Tãvora na questão nuclear tinha finalidades ambicio-
sas, que podem ser resumidas no apoio dos Estados Unidos à sua
candidatura ã presidência da República^ Tãvora foi lançado pela
UDN em junho de 55 para substituir Café Filho na presidência. As-
sim descreve Skidmore a sua indicação para a presidência: "Em ju-
nho a UDN começou a preocupar-se com a falta de projeção de seu
candidato (Eteívino Lins), substituindo-o pelo general Juarez Tã-
vora. Antigo líder dos tenentes e importante aliado de Vargas na
Revolução de 1930, Tãvot-a rompeu praticamente com o regime Var -
gas, deixando o país para tornar-se adidn militar no Chile. Após
1945, contudo, identificou-se mais intimamente com os militares
anti-Vargas. Atuava na Cruzada Democrática, que derrotou a facção
nacionalista no corpo da oficialidade nos primeiros anos da déca-
da de 50, e f«i comandante da Escola Superior de Guerr?, importem
te núcleo militar anti-Vargas, tendo sido um dos primeiros conspT
radores nos eventos que levaram ao suicídio de Vargas em 1954. TH
vora foi recompensado ao ser nomeado chefe da Casa Militar do go-
verna Café Filho. Foi também indicado pelo Partido Democratíi Cri£
tão e esperava criar uma imagem centrísta moderada, sob a bandeír

ra da democracia cristã. Apoiando-se na UDN denunciava o receio
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casião da entrega das ultracentrifugas alemãs:

"Logo depois que caiu o Getúlio, a Alemanha

foi declarada livre, desocupada. Então,vem u-

ma carta ̂ o professor Wilhen Groth da Alemã -

nha dizendo ao Álvaro Alberto que agora a Al£

manha era um país que tinha restabelecido a

sua soberania e estava pronta a entregar as

ultracentrifugas que o Brasil tinha pagS. En-

tão, o Álvaro Alberto pede permissão ao Jua -

rez Tãvora, já chefe da Casa Militar,para man

dar buscar as ultracentrifugas. O Juarez âepa

ra, nesta ocasião, com uma aguda luta outra

vez entre Raul Fernandes e Álvaro Alberto a

respeito do problema da exportação de mine -

rais radioativas". '

Tendo constatado as divergências existentes

dentro das diversas agências do Executivo com relação ao encaminhamen-

to da política nuclear, o general Juarez Tãvora, segundo versão de Re- .

nato Archer, teria dito no depoimento â CPI de energia nuclear (1956 )

que recorrera "a um amigo que tinha boas ligações na Embaixada America

na, para que.,. .fornecesse a explicação real sobre de qual lado estava

í 13)a razão nessa disputa".

"...Então, o Juarez Távora, para se esclarecer

na disputa entre «s dois amigos seus, que e-

de que sua legenda carecesse de suficiente projeção para uma ^
ção nacional". Ver Thomas SKIDM0RE, Brasil de Getúlio à Castelo ,
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, pp. 18M-185.

12. Deputado Renato ARCHER, Depoimento â autora, maio de 1979.

13. Renato ARCHER, Segundo depoimento sobre o problema da energia nu-
clear no Brasil, discurso pronunciado na sessào de 9 de novembro
de 1967, Brasilia, Dept9 de Imprensa Oficial, 1969, p. 12. Segun-
do a versão de Renato Archer registrada nesse discurso, o confli-
to existente a nível do Executivo se apresentava da seguinte for-
ma: "0 Itamarati a cada passo que dava, nas suas relações com os
Estados Unidos, encontrava a exigência da venda^de minerias radio
ativos e encontrava, de outro lado, a intransigência do almirante
Álvaro Alberto,, que não concordava com a exportação sem a compen-
sação específica". Ver p. 2.
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ram o almirante Álvaro Alberto e o dr. Raul

Fernandes, pede a um parente chamado Elisário

Tãvora, empregado na Embaixada Americana ....

para perguntar o que os americanos achavam so

bre quem tinha razão. Então, os Estados Uni-

dos •, a Embaixada Americana produz quatro docii

mentos...ll<ltO

A resposta da embaixada foi dada era quatro do-

(15)
cumentos secretos*"*"*" que Tãvora endereçou a» chefe do gabinete da Se-

cretaria do Conselho de Segurança Nacional, com a seguinte orientação:

"I - A fim de que seja possível fixar-re uma

orientação sobre a política nacional de ener-

gia atômica, solicito vossas providências no

sentida de ser elaborada, com a devida urgên-

cia, por essa Secretaria, um projeto de dire-

trizes, podendo para isso serem levados em

consideração os seguintes documentos:

- Exposição de Motivos n9 7?1 de 25/11/53, e

Exposição de Motivos n9 777 de 03/12/53, ori-

undas dessa Secretaria.

- Documentos Secretos n9s 1, ?, 3 e 4,anexos,

remetidos a este Gabinete".

Tanto a Exposição de Motivos n9 771 quant* a

de n9 777, expedidas pela Secretaria-Geral do Conselho de Segurança N<a

cional, propunham providências a serem tomadas pelos órgãos c«mpeten-

lf. Renato ARCHER, Depoimento a autora, maio de 1979.

15. Os nomes dos autores dos documentos de n9s. 3 e H - Robert Terríl,
ministro conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos; Max White ,
geology da equipe americana que trabalhava na Bahia; e Hervásio
Guimarães de Carvalho, físico brasileiro - foram citados em notas
manuscritas, sem data e em papel timbrado da Presidência da Repú-
blica, com o seguinte texto: "Confidencial^ Fonte de informação e
origem da documentação sobre a política atômica brasileira norte-
americana". Ver Moniz BANDEIRA, Presença dos Estados Unidos no
Brasil, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, pp.367-372.

16. Documentos parlamentar.es, energia nuclear, v.III, p. 181».
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tes - Ministério das Relações Exteriores e Conselho Nacional de Pesqtjd *

sas - com relação à política atômica. A Exposição de Motivos n? 771 fa

zia menção especial ãs relações do Brasil com os Estados Unidos no se-

tor nuclear:

n0 elevado escopo dessa política - terreno co-

mum ails interesses do Brasil, e, particular -

mente mais, aos do nosso grande aliado d* nor

te, os Estados Unidos - pode ser definido pe-

la nossa cooperação no programa de defesa con

tinental, mediante a cessão dos minerais atô-

micos, em troca de desenvolvimento intensivo

do nosso programa de energia atômica para

fins pacíficos..."

(...) "0 CNPq devera: ... b) encaminhar ao Mî

nistéri* das Relações Exteriores e a esta Se-

cretaria-Geral o parecer sobre a "Proposta de
»

um Programa Conjunto entre o Brasil e os Esta

dos Unidos para Investigação d» Urânio no Bra

sil", ouvido preliminarmente o DNPM e o Cwnse

lho de Minas e Metalurgia... c) encaminhar ao

Ministério das Relações Exteriores e a esta

Secretaria-Geral o parecer sobre a proposta a

mericana contida na carta 21/9 passado do al-

mirante Lewis Strauss, Presidente da Comissão

de Energia Atômica dos Estados Unidos.

0 texto revela a intenção de fortalecer as re-

lações militares entre o Brasil e os Estados Unidos na área específica

da política nuclear. No processo de barganha,' o Brasil cederia minéri-

os atômicos em troca de tecnologia para fins pacíficos.

Já os documentos secretos, redigidos em inglês,

versavam sobre os seguintes pontos:

17. Docunentos parlamentares, energia nuclear, v. II, pp. 108-112. (o
grifo è meu).
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|:N9 1 - Tratado de pesquisas minerais. Um esbo

ço do acordo entre o Brasil e os EUA para pes

quisa conjunta de minerais radioativos, em lî

nhas gerais idêntico ao acordo que foi, final

mente, celebrado entre as duas nações em 1955.

0 documento datava de 09/12/54.

N? 2 - Nota expositiva propondo ura acordo de

cooperação atômica Brasil-EUA, nas seguintes

bases:

"Os Estados Unidos auxiliariam o Brasil na

pesquisa e mineração de materiais radioativos

e a Comissão de Energia Atômica forneceria in

formações no campo da tecnologia de laborató-

rio, de caráter não militar, a previsão de

treinamento de cientistas e técnicos, dentro

das limitações legais, que dizem respeito ao

fornecimento de informações e assistência nos

Estados Unidos. (...) Os Estados Unidas estão

interessados na aquisição de minérios brutos

e há indícios de que podem existir, no Bra-

sil, depósitos de minérios ricos de urânio ,

economicamente exploraveis. Assim, no caso de

virem a ser descobertas, no Brasil, importan-

tes jazidas de minérios ricas em urânio, o go

verno permitirá a compra pelas Estados Unidos

de urânio em bruto, mediante contratos de com

pras individuais, válidos por 10 anos...

Estes dois documentas tornaram explícitas tan-

to as intenções norte-americanas com as do grupo de militares e polzti

cos brasileiros envolvidos na questão. Em troca da importação de mine-

rais atômicos brasileiros, os EUA ajudariam o Brasil na pesquisa expio

ratória, transferindo informações no campo da tecnologia de laborató -

rio (pesquisas na área de medicina, por exemplo). Assim, ficava eviden

te a posição norte-americana de não facilitar o conhecimento da tecno-

18. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. Ill, pp. 185-186.



logia para o controle do ciclo do combustível, posição que contrariava

frontalmente as intenções da corrente nacionalista encabeçada r>elo al-

mirante Álvaro Alberto.

0 documento n9 3, abaixo transcrito en parte ,

explicita o desejo norte-americano nãü sõ de reduzir o poder e o con -

trole do almirante Álvaro Alberto sobre a política nuclear, cono de e-

fetuar uma mudança do locus de decisão sobre a questão nuclear, trans-

ferindo os poderes do Conselho Nacional de Pesquisas para um órgão de

execução a ser criado nos termos de uma Comissão de Energia Atômica.Os

fatos que se seguiram revelaram o cumprimento destas diretrizes: tran£

feriram-se para o Itamarati e para o Conselho de Segurança Nacional as

atribuições conferidas pela Lei n9 1310 ao Conselho Nacional de Pesqui

sas, e configurou-se o afastamento do almirante Álvaro Alberto deste

conselho:

"N9 3 - Este documento faz críticas ã atuação

do almirante Álvaro Alberto:

"Durante cerca de três anos, os Estados Unidos

vêm tentando estabelecer um acordo sobre ener

gia atômica com o Brasil, sem maior sucesso .

A principal figura, nessas negociações, do Ia

do brasileiro, tem sido o almirante. Os Esta-

dos Unides chegaram à conclusão de que, prova

velmente, é impossível chegar a qualquer en -

tendimento mutuamente satisfatório, mediante

novas negociações com o almirante ou o Conse-

lho, tal como se acha atualmente constituído"

"(...) 0 almirante parece confiar, grandemente,

em certas negociações que fez na França e na

Alemanha. Não compreendemos cono essas nego -

ciações poderiam dar lugar a resultados práti^

cos, para o Brasil, em futuro próximo. *

"(...) Após alegar que esses fatos poderão a-

carretar a transferência de 'tratamento prefe
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rencial1 que nos vinha sendo outorgado, para

o de 'plano de rotina1 em igualdade de condi-

ções com outras nações, conclui: 'Admite-se

que o Brasil poderá progredir, por si mesmo ,

no sentido do estabelecimento de um programa

de trabalho sobre energia atômica, caso seja

organizado um órgão de execução composto de

brasileiros capazes, que possam desempenharas

funções de uma Comissão de Energia Atômica

Talvez, o almirante, como presidente do CMPq,

possa ser mantido como assessor desse 5r -

gão».
(19)

Como foi visto no capitulo I, diante da impos-

sibilidade de o Brasil realizar a política das "compsrisações específi-

cas' - troca de minérios atômicos por conhecimento tecnológico capaz

de garantir o domínio do ciclo do combustível - tendo como parceiro os

Estados Unidos, optou-se pelo projeto alemão. A iniciativa neste campo

coube ao almirante Álvaro Alberto. 0 texto abaixo revela o impacto que

tais negociações tiveram sobre o governo norte-americano:

"Em 1953, o almirante Álvaro Alberto, primeiro

presidente do Conselho Nacional de Fesquisas

do Brasil, visitou a Alemanha e encontrou con

Paul Hazrteck, Otto Hahn e Uilhelm Groth, ci-

entistas que tiveram papeis chaves nos aborti^

vos projetos da bomba atômica nazista. De a-

cordo com publicações recentes, Groth, que foi

pioneiro no processo de enriquecimento de ura

nio, disse a Alberto: - 'Aloque os fundos ne-

cessários e nós teremos os protótipos. Então

iremos todos ao Brasil e faremos o equipamen-

to lá'. (...) Um acordo secreto foi feito pa-

ra enviar três ultracentrifugas de enriqueci-

mento de urânio ao Brasil. Três químicos bra

19. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. Ill, pp. 185 a 187.
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sileiros foram enviados â Alemanha para trei-

namento especial em manipulação de gases pesa

dos, enquanto Groth silenciosanente providen-

ciou os componentes em 11 diferentes fábricas

alemãs. Alberto mais tarde disse num inquéri-

to parlamentar que 'a Alemanha era um país o

cupado pelas forças vitoriosas, e se desço -

brissem que estavam planejando produzir urâ-

nio enriquecido, poderia ser gerada uma crise

internacional1. (...) 0 segredo foi revelado

somente quando as centrífugas estavam prontas

para serem enviadas. Depois as máquinas foram

confiscadas por James C»nnant, o mais alto co

missário americana na Alemanha..." J

Desta mesma forma •, o documento secreto n? 1- ,de

1954/1955, criticava o projeto Brasil-Alemanha, demonstrando o perigo

para as relações entre Brasil e Estados Unidos, caso tal projeto vies-

se a ser implementado:

"N9 h - Este documento analisa as negociações

realizadas entre o Brasil e a Alemanha, para

aquisição de uma usina de separação de isõto-

pos (ultracentrífugas) de iniciativa do almi-

rante Álvaro Alberto (...) Na parte inicial ,

o documento n9 k afirma que o processo das ul̂

tracentrífugas, além de 'pequeno rendimento e

alto custo, (...) não está completamente aper

feiçoado, pelo que deve ser considerado, para

todos os efeitos práticos, como sendo ainda

um processo de laboratório'. Diz mais: "As

considerações acima são os motivos fundamen -

tais para que se considere o projeto brasilei

ro-germânico sobre U 235 como um desperdício

de recursos, uma perda de tempo e um esbanja-

mento de dinheiro1. (...) Menciona as reper -

cussões que tal entendimento teria sobre as

20. Norman GALL, op. cit. , p. &1.
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relações Brasil-EUA: fSe o projeto brasilei -

ro-alemão fosse posto em execução restaria p«s

quena ou nenhuma possibilidade de cooperação

brasileira com os Estados Unidos. A iniciati-

va evidenciaria que o Brasil não tem desejo

real de cooperar com os Estados Unidos no cam

po da energia atômica prática. Nenhum jogo de

palavras pode modificar esse fato consumado .

£ igualmente lógico que os Estados Unidos de-

cidiram cessar todas as atividades sobre ener

gia atômica, no Brasil, inclusive as relacio-

nadas com a pesquisa de materiais estratégi -

cos radioativos'. E, finalmente, em flagrante

incoerência com o alegado na parte inicial dos

documentos: 'Uma reação final, que precisa

ser francamente ressaltada, e que o estabele-

cimento, no Brasil, de um processo para a ex-

tração de urânio físsil, por meio de importan

tes organizações de um país europeu que está

proibido de obter esse material dentro de su-

as fronteiras, pode ser considerado como uma

ameaça à segurança dos Estados Unidos e do h£

misfério ocidental"f.(21)

Os quatro documentos secretos ressaltavam não

sô a forte pressão dos Estados Unidos no sentido de obter do Brasil no

vos acordos no campo nuclear, mas, principalmente, evidenciavam a preo

cupação dos norte-americanos com relação â aproximação Brasil- Alemã -

nha. Que perigo a compra das ultracentrifugas - aparelho ainda em fase

experimental - poderia representar para o hemisfério ocidental? Sen dú

21. Ver Documentos parlamentares, energia nuclear, v. III, p. 185. Em
matéria publicada em 0 Jornal, datada de 7 de agosto de 1956 e in
titulada "Depoimento de Juarez: Dúvidas sobre o seu caráter secrê
tu ou público", o general Táyora confirmou a autenticidade dos do
eumentos secretos: "Dias atras, das mãos do general Távora, o SrT
Gabriel Passos recebeu uma carta. Com a recomendação de sigilosa,
a carta do general dava amplas explicações sobre as revelações
feitas pelo deputado Archer. 0 teor do documento é desconhecido .
Sabendo-se apenas que o general Távora confirma na missiva a au-
tenticidaoe do» quatro documehtus secretos em torno dos quais gi-
ram os argumentos do deputado Archer".
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vida os norte-americanos viram nessa negociação a possibilidade de re-

sultar, da aliança Brasil-Alemanha, a incorporação de novos membros ao

fechado clube dos países detentores de tecnologia nuclear.

A resposta do coronel José Betando Guimarães ,

chefe do gabinete da Secretaria do Conselho de Segurança Nacional, ao

ofício do general Távora, foi dada através da Exposição de Motivos n9

1017, aprovada em 25 de novembro de 1951 pelo presidente Cafe Filho .

Na exposição o coronel punha em dúvida o valor dos documentos secretos

como fontes válidas para o reexame da política nacional de energia nu-

clear e afirmava:

"Desde 1951, os EUA vêm tentando negociar um

acordo com o Brasil, referente a um programa

conjunto de energia atômica, mas sempre procu

rando furtar-se ã concessão das compensações •

julgadas imprescindíveis pelo Brasil como re-

tribuição ao fornecimento de minerais atCmi - -

cos brasileiros. Por outro lado, os represen- •

tantes dos EUA têm sistematicamente orientado

as negociações no sentido de assegurarem, pa-

ra o seu país, o monopólio das atividades es-

trangeiras sobre energia atômica no Brasil ,
(22)

como se pode aquilatar".

Na Exposição de Motivos do Conselho de Seguran

ça Nacional, o coronel Betando estabelecia também as normas para orien

tar a política externa do setor nuclear:

"a) Eventualmente o Brasil poderá admitir o

concurso de organismos estrangeiros ou inter-

nacionais, na execução do programa em quês -

tão, respeitadas as seguintes condições:

22. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. III, p. 188.(o gri-
fo e meu). ,
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1. Esse concurso será negociado através do Mi

nistério das Relações Exteriores, mediante d£

terminação expressa do Presidente da Repúbli-

ca e consoante solicitação do CNPq; (...) 2.

Os acordos internacionaist que furem negocia-

dos a esse respeito* preverão obrigatoriamen-

te a cessão de parte dos excedentes de mine-

rais existentes no Brasil, em troca de equipa^

mentis especializados e auxílio técnico além

de indenização pecuniária; (...) 3. Nas nego-

ciações de tais acordos deverá ser concedido

tratamento preferencial aos Estados Unid«s".

Nas críticas do coronel ao desempenho dor Estci

dos Unidos e nas normas estabelecidas para orientar a política nucle -

ar, observava-se uma forte contradição nas posições tomadas. Na Exposi^

1 ção de Motivos o coronel Betando denuncia o paradoxo da posição norte-

americana, enquanto nas normas segue o roteiro proposto nos documentos

secretos. Essas contradições teriam sido fruto de "ordens superiores"?

0 esvaziamento do CNPq estaria ligado a uma mudança na posição dos mi-

' litares do Conselho de Segurança Nacional? Parece que sim. A subida ao

I poder de militares anti-Vargas e a influência de Juarez Tãvora foram
í

| fundamentais na alteração dos rumos da política nuclear, resultando o

; enfraquecimento do CNPq, o fortalecimento do Itamarati, acordos não

: mais com a Alemanha, mas sim com os Estados Unidos e, finalmente,a saí

da do almirante Álvaro Alberto.

Pelas novas orientações do Conselho de Seguran

ça Nacional, o Itamarati passava a liderar as negociações com o exteriL

or no que dizia respeito ã questão nuclear, ficando o Conselho Nacío -

nal de Pesquisas em plano secundário. 0 relatório da CPI sobre energia

1
73". Documentos parlamentares» energia nuclear, v. Ill, pp. 188-189. (o

grifo e meu).



nuclear de 1956 confirma a perda de atribuições do CNPq: "Inicialraen - •

te, o Conselho Nacional de Pesquisas, que havia encomendado a usina ,

foi inesperadamente inabilitado, pelo documento 1017, de manter nego -

ciações com o Exterior. Essa produção foi reforçada pelo ofício de

l«».01.55, do Conselho de Segurança Nacional, firmado pelo Cel. Betando

Guimarães, nos seguintes termos:

"Em conseqüência e tendo em vista sobretudo
salvaguardar os superiores interesses nacio-
nais, esta Secretaria ê de opinião que não
devem caber ao Conselho Nacienal de Pesquisas
iniciativas que impliquem em negociações com
autoridades estrangeiras e que em tais cases
os entendimentos devem ser feitos pelos ór-
gãos governamentais competentes". **'

Cumprindo as novas diretrizes, Tavora solici -

tou ao mini st r» Raul Fernandes, em 23 de dezembro de 195f, que obtivess

se dos Estados Unidos "a concretização de uma proposta global para o

aproveitamento de minerais radioativos do Brasil". Através de car

ta enviada ao Itamarati, datada de 18 de março de 1955, o embaixador

James Scolt Kemper propôs o reinicio das negociações para um acerdo de

cooperação, pesquisa e avaliação de minerais radioativos brasileiros.

A 3 de agosto de 1955, o ministro do Exterior,

Raul Fernandes, e o embaixador americano, James Clement Dunn, firmaram

dois acordes: 0 Programa Conjunto de Cooperação Para o Reconhecimento

e a Investigação de Urânio no Brasil, inspirado no documento secreto

n9 1, e o Acordo de Cooperação Para • Desenvolvimento de Energia Atôni

2f. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. Ill, pp. 196-?.^ (o
grifo è meu). 0 CNPq sõ foi comunicado sobre as novas diretrizes
em 13 de abril de 1955, cenferme investigação realizada por repre •
sentantes da CPI de 1956 nos protocolos do Conselho.

25. Juarez TAVORA, Átomos para o Brasil, Rio de Janeiro, José Olym - ,
pio, 1958, p. «*5.



ca com Finalidades Pacíficas.

Com relação a assinatura desses acordos, assim

se pronunciou o general Juarez Tãvora:

"Acho que, durante o tempo em que fui Chefe da
Casa Militar da Presidência da República, agi
inteiramente dentro das diretrizes traçadas
pelo presidente Ge túlio Vargas para a nossa
política nuclear (...) o alvo da política de
Vargas era produzir energia nuclear para fins
industriais.(...) Para colimir esse objetivo,
tínhamos que obter a cooperação das nações a-
migas aptas a nô-la dar, concedendo-lhes par-
te de nossos minerais físseis pelo justo va-
lor e garantindo compensações específicas, a-
lêm do valor comercial desses materiais expor
tãveis, para obtenção de ajuda técnica e dos
equipamentos indispensáveis ã montagem da no£
sa indústria atômica". (.,.) Apenas (...) por
circunstâncias do momento, sugeri ao presiden
te Cafe Filho que, diante da nova política a-
tômica dos Estad«s Unidos - átomos para a paz
- era interessante que reconhecêssemos o di-
reito de prioridade daquele país, antigo na
celebração de acordos, de governo a governo ,
para a exportação de minérios físseis e a ob-
tenção de compensações específicas uma vez
que, em virtude daquela nova orientação, esta
vamos diante da possibilidade de cair em si-
tuação de igualdade de tratamento com as de-
mais nações, diante do plano de acordos unila
terais»."6'

A dificuldade para se interpretar as justifica

tivas do general Tãvora, com respeito ã decisão que culminou na assina

26. 0 Jornal de 3 de agosto de 1956.



tura dos acordos de 1955, situa-se em dois pontos. 0 primeiro deles re

fere-se à definição das intenções da política de Vargas. 0 exame da po

lítica nuclear do governo Vargas, aqui realizado no capítulo I, reve-

lou a ambigüidade do período quanto â formulação e implementação de um

programa nuclear. A afirmação do general de que o objetivo de Vargas

"era produzir energia nuclear para fins industriais" so pode ser enten

dida no plano das propostas apresentadas a Vargas pelo Conselho Nacio-

nal de Pesquisas e pelo Conselho de Segurança Nacional, nunca pelasrea

lizações desse governo no setor. 0 segundo ponto refero-se ã certeza

do general de que os acordos de 1955 possibilitariam a obtenção de com

pensações específicas; como se poderá verificar através dos termos dos

acordos, tal previsão não se realiza.

0 Acordo de Pesquisa Conjunta, na verdade, era

uma continuação do acordo assinado em 19M8. Tratava-se de um programa

de prospecçao a ser realizado pelo Brasil e pelos Estados Unidos em

dois anos. 0 Acordo de Cooperação Para Usos Civis da Energia Atômica ,

comumente denominado Acordo do Reator de Pesquisas, fornecia ao Brasil

um reator de pesquisas para estudos, treinamento de cientistas e para

a produção de isotopos medicinais, mas não oferecia qualquer possibili

dade de dar início ã implantação de indústrias nucleares. A opinião do

relatório da CPI de 1956 sobre ele e a seguinte:

"Com efeito ele não p rmite a sua utilização
para fins industriais, alem de depender, para
o seu funcionamento, de combustível atômico
que I produzido nos EUA e nos ê arrendado em
quantidades apenas capazes de o manter em ope
raçSo».<">

0 ministro Raul Fernandes, apôs assumir inteira

27. Documentos parlamentares, energia nuclear, vo?. III, p. 201.
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responsabilidade pelas negociações que conduziram a assinatura dos a-

cordos, assim se pronunciou: "Diplomaticamente o assunto era de órbita

exclusiva do Itamarati e me pareceu obvio o oferecimento de cooperação

por uma nação amiga - e só por ela! (...)". Assim, garantiu-se a par

ticipação das empresas privadas norte-americanas no mercado brasileiro

que se abria â utilização de energia nuclear. Além disso, o Brasil se

comprometia a utilizar a nova fonte energética exclusivamente com fins

pacíficos. Nas críticas que tece a aquisição do reator norte^aaerica -

no, o jornal Imprensa Popular reforça as opiniões aqui expressas:

"0 acordo prevê que companhias privadas ameri-
canas poderão fornecer o material necessário
à construção de tais reatores. Isto é monopó-
lio em mãos de firmas americanas. Pois é cla-
ro que as informações do governo Eisenhower
serão exatamente as referentes ao que a indús
tria americana deseja fornecer. (...) Por que
os americanos, se dispuseram, agora, & forne -
cer essas informações? Há vantagens para o
Brasil em se amarrar aos americanos e encer -
rar-se no círculo de giz desse trafado? (...)
0 diretor de classificação da Comissão de E-
nergia Atômica dos EUA, J.C. Berkeley, confess
sa: 'A recente decisão tomada pelas autorida-
des de energia atônica dos EUA, da Grã-Breta-
nha e do Canadá de desclassificar informações
sobre reatores nucleares de pequena potência
(...) embora envolva uma substancial libera -
ção de informações, não representa modifica -
ção essencial na política do segredo atômi-
co".<29>

26. 0 Jornal de 22/8/19S6, "Nenhuma oposição americana â aquisição na
Alemanha de Reatores de Energia Atômica".

29. Imprensa Popular de 3/6/1955, "Crítica ao Acordo de 1955". (o gri
fo ê meu).



O sucesso dos norte-americanos nas negociações

de 1955 só se concretizou após o afastamento do almirante Alvare Alber

to da presidência do Conselho Nacional de Pesquisas. Tal afastamento,

sugerido pelos norte-americanos no documento secreto n9 3, merece uma

análise destacada neste trabalho.

A Exoneração do Almirante Álvaro Alberto do Conselho Nacional de

Pesquisas

Basicamente,são duas as versões sobre os moti -

vos que levaram o almirante Álvaro Alberto a demitir-se do Conselho Na

cional de Pesquisas. A primeira refere-se a um desfalque ocorrido

na Sociedade Brasileira de Pesquisas Físicas (SBPF), quando desaparece

ram verbas enviadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas a essa insti- * ••

tuição. A segunda relaciona-se a política de compensações específicas

e a compra das ultracentrífugas alemãs, pontos do programa nuclear de

inteira inspiração e atuação do almirante Álvaro Alberto, que teriam

motivado a pressão estrangeira pela demissão do almirante.

A vfirsão oficial foi defendida pelo general

Juarez Tãvora em depoimento a CPI de 1956,assim resumido por 0 Jornal;

"As explicações foram de que o almirante não
continuará à frente do CNPq por falta de capa-
cidade administrativa. Houvera um desfalque e
o governo determinara a abertura de um inqué -
rito. Este inquérito, segundo informara, fora
presidido pelo desembargador Farias Pereira
e que o almirante nem direta nem indiretamen-
te tivera responsabilidade no desvio da verba
que se processara no Centro de Pesquisas Fí-

30. As informações sobre os motivos da exoneração do almirante Álvaro
Alberto foram obtidas através do depoimento dos principais atores #
envolvidos ou interessados na questão. Procurarei fornecer uma v£
são integrada das explicações que â época foram ciadas.
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sicas"<31)

Esta versão do depoimento de Juarez está tam-

bém registrada no relatório da CPI de 1956:

"Alguns dias após recebi o relatório do desem-
bargador Farias Pereira. Li-o de cima até era
baixo, cotejando citação por citação, com os
documentos, ou melhor, a documentação enorme
de três volumes, se não estou enganado. Che-
guei ã seguinte conclusão dolorosa: 0 meu ami
go almirante Álvaro Alberto (...) era mau ad-
ministrador (...) Mandei chamá-lo e disse:
Meu amigo Álvaro Alberto, acabo de ler o rela
tório desse inquérito. Felizmente não encon -
tro nada aqui que possa comprometê-lo em rela
ção ao fato mais grave desse processo (...) A
cho que diante do que está aqui não posso dei
xar de, em sã consciência, aconselhar que vo-
cê deve pedir demissão (...)"

Ha um certo paradoxo nas afirmações do general

Tavora à CPI, demonstrando a fraqueza da justificativa oficial. 0 gene

ral declarou que não encontrou nada no referido relatório que comprome

tesse o almirante, "seu amigo", "em relação ao aspecto mais grave" do

processo. No entanto, aconselhou o almirante a pedir demissão.

A versão não oficial, que defende a tese da

pressão estrangeira como causa da demissão do almirante, foi apresenta^

da pelo próprio almirante e denunciada pelo então deputado Renato Ar-

cher. Em entrevista pessoal, Renato Archer relata como o general Tavo-

ra reagiu na CPI e como foram evidenciadas as contradições contidas na

versão oficial. A tese de pressão estrangeira transpareceu nas declara

31. 0 Jornal de 8/8/1956, "Sobre o Depoimento de Juarez Tavora".
37. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. Ill, pp. 190-191.



ções do próprio general ao ler, na CPI da Câmara» a carta recebida do

almirante Álvaro Alberto. A descrição que Renato Archer faz do episó -

dio é a seguinte:

"Quando eu li esse documento (documento secre-
to n9 3) eu disse que o Álvaro Alberto tinha
sido demitido por pressão estrangeira nlodis
se de que país (...) 0 Juarez vai e diz (...)
que ao ler as minhas declarações tinha achado
que a única solução era escrever uma carta ao
Álvaro Alberto e tinha escrito a seguinte car
ta. Então pegou e leu (...) Eu gelei. Eu dis-
se, bem o Juarez não pode ter escrito una car
ta ao Álvaro Alberto e trazer esse assunto pa
ra cá (Congresso Nacional), se essa carta não
for a favor dele (...) Essa carta dizia as-
sim: ao honrado, digno patriota Álvaro Alber-
to da Nota e Silva pergunto se V. Exa., a bem
da verdade, com objetivo apenas da verdade
(...) peço a V.Sa. que diga se acha ter sido
ou não demitido por pressão estrangeira (...)
Ele leu a carta do Álvaro Alberto: a bem da
verdade, acho que fui (...)".

A carta do general, assim como a resposta do

almirante encontram-se no relatório da CPI de 19S6:

"Era virtude das informações de que a demissão
do almirante Álvaro Alberto se originava da
pressão estrangeira, o gen. Juarez Távora in-
terpelou-o por carta nos seguintes termos :
'Estando convidado para depor sobre o assunto
perante a CPI, no próximo dia 7, gostaria de
saber se o meu prezado camarada tem motivos
pessoais ou de ordem geral para acreditar que
sua exoneração da Presidência do CNPq teve li
gação direta ou indireta com o conteúdo da do

33. Renato ARCHER, Depoimento à autora, maio de 1979.
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cumentação recentemente lida na Câmara dos De
put ados por V. Exa. o deputado Renato Archer*.
(...) 0 almirante Álvaro Albert A respondeu nos
seguintes termos: *Em sã consciência, e sem
ater-me a qualquer consideração que não sejam
as de servir honradamente ã verdade, corno c
de seu desejo, e como convém a dois homens de
bem, que se prezar», eu não poderia deixar de
nutrir, desde há rauito, em face da situação
geral que defrontara, a convicção da existên-
cia de fatores oriundos de fontes a que faço
alusão, direta ou indiretamente, tendentes a
meu afastamento. Esta convicção só se poderia
confirmar pela leitvvci que hoje fiz do aludi-
do documento secreto n9 3 •".

0 almirante Álvaro Alberto, além de referen -

dar, na carta lida na CPI de 1956, a sua convicção de ter sido afasta-

do por pressão estrangeira, relacionou essas pressões às posições e a-

titudes assumidas e defendidas por ele na política nuclear brasileira:

"Não haveria razão para os combustíveis nuclea
res, que tanto avultaa no panorama econômico
e político do mundo, deixarem de provocar a
movimentação das forças interessadas no predo
mínio mundial. (...) E em relação ao chamado
n9 4 (documento seweto condenando as ultra -
centrífugas) muito se assemelha a um papel es
crito era inglês e que me foi entregue em fins
de outubro ou princípio de novembro de 1951,

31». Documentos parlamentares, energia nuclear, v. III, p. 191. Em tora
notoriamente antiamericano, o jornal Imprensa Popular confirmou a
versão de pressão estrangeira: nJSâ. que o almirante Álvaro Alberto
teimava em trazer as ultracentrifugas alemãs, tinha que sair da
direção do CNPq. A campanha foi feita pelo agente do FBI, Carlos
Lacerda, em seu pasquim, Tribuna da Imprensa. Como de costume uti
lizou o pretexto da lula contra a fcorrupção' (...) Finalmente o
almirante Álvaro Alberto foi demitido por Juarez, o entreguista ,
que negociou o presente acordo com os Estados Unidos e é agora o
candidato do PSD à Presidência da República. Imprensa Popular de
3/8/19S5, "Estou cansado desta palavra - Colônia".
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com a informação de se tratar de rascunho de
documento encaminhado ao nosso governo. (...)
Devo deixar claro que não necessitava de ter
lido os 'documentos' ora trazidos a lume (CPI/
56), para estar convencido da ocorrência de
fenômenos observados em situações semelhantes
(...) Tampouco incriminaria as potências que
buscam, sempre aconteceu em todos os tempos,
manter a sua supremacia e iniciativa de a-
ção*,„ (35)

Do que ficou documentado, pode-se inferir que

tanto a demissão do almirante Álvaro Alberto quanto a perda de atribui

ções do Conselho Nacional de Pesquisas permitiram aos Estados Unidos

a realização no Brasil dos objetivos do programa Átomos Para a Paz.Dei^

xando de adquirir as ultracentrífugas - consideradas uma ameaça para o

hemisfério ocidental - em troca de um reator de pesquisa de baixo cus-

to, o Brasil mais uma vez retardou as suas possibilidades de desenvol-

vimento de um programa nuclear que guardasse maior independência com

relação ao exterior.

A seguir, procurarei mostrar, através das opi-

niões emitidas por jornais da época e por especialistas da área, quais

foram as conseqüências, para o desenvolvimento do país na área da ener

gia atômica, das mudanças de diretrizes tecnológicas, assim como as dji

f«rente» propostas apresentadas pelos segmentos sociais interessadosna

área.

As Projwstas_AJLJternatiya£ de Política Tecnológica

As diversas posições sobre os acordos de 1955

35. Imprensa Popular de 3/8/1955, "Estou cansado desta palavra - Colo
nia".
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ficaram registradas principalmente nos jornais da época, que divulgaram

as críticas e as propostas alternativas expressas por segmentos da so-

ciedade com relação ao programa nuclear brasileiro, enfatizando as posiL

ções dos membros da comunidade científica sobre a questão. Pouca aten -

ção foi dada pelos jornais ao Acordo de Pesquisa Conjunta ou ao Progra-

ma de Cooperação Para o Reconhecimento e a Investigação de Urânio no

Brasil. A crítica mais veemente dirigida ao programa partiu do jornal

Imprensa Popular.

"Mal acaba de ser assinado no Itamarati 'Acordo
Atômico* que programa a entrega de nosso mini*
rio de urânio aos trustes norte-americanos, já
os imperialistas tomam mediâas para concreti -
zar o assalto às nossas jazidas. £ o que noti-
cia o seguinte telegrama da France Press:(...)
•Ottawa, 5 - Os Estados Unidos decidiram redu-
zir suas compras de urânio no Canadá, seu prin
cipal fornecedor depois do Congo Belga desde a
Segunda Guerra Mundial, para 'beneficiar* paí-
ses suscetíveis de lhes fornecer melhores con-
dições de venda. Esta i pelo menos a conclusão
a que chegaram os observadores de Ottawa, da
notícia, por um lado de um novo acordo atômico
brasileiro-americano assinado quarta-feira n»
Rio, e por outro lado, das modificações que o
governo de Ottawa acaba de aplicar em sua poli
tica de urânio, visando diminuir a produção cei
nadense. (...) Prossegue o despacho dizendo
que enquanto a Comissão de Energia Atômica pre
para-se para enviar geólogos ao Brasil, o go-
verno canadense irá suprir as subvenções que
dava aos exportadores de minérios. (...) 0 te-
legrama confirma totalmente os objetivos do a-
cordo denunciado pela Imprensa Popular saque
intensivo às nossas reservas de minerais atômi
cos. E dá nova informação: os preços a serem
pagos por esses minerais serão ainda mais vis
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que os pagos pelo minério canadense. Se consi t
der armo s a insignificância destes tuna vez que,
o governo de Ottawa oferecia subvenções aos
exportadores, temos a medida do inominável cri
me que o governo Café Filho comete contra o
patrimônio nacional".(35>

As críticas dos jornais se voltaram quase que

exclusivamente para o Acordo do Reator de Pesquisas (1955), que desen-

cadeou uma rica polêmica travada publicamente pela comunidade científi

ca.

Além do posicionamento de parcela considerável

dos jornais da época a favor dos acordos de 1955 vide Correio da Ma-
~(37) -

nha ' e 0 Jornal - também elementos destacados da comunidade cientí-

fica se arvoraram na defesa do Acordo do Reator de Pesquisas. Um deles
36. Imprensa Popular de 6/8/1955, "Os ianques apressam o saque de nos

sos minerais atômicos". Ainda sobre a questão da exportação de mT
nérios, o mesmo jornal publicou a 8 de junho de 1955 a seguinte •
notícia: 'A espionagem atômica dos americanos tem em vista no Bra
sil, como em toda América do Sul, a pesquisa e a obtenção do urâ-
nio e outros minérios atômicos. Gordon Dean confessou que os EUA
são um país sem jazidas economicamente aproveitáveis de urânio. E
explica: 'Precisamos compreender o explicável sentimento de pro-
priedade que predomina em muitos países do mundo, como a Índia, o
Brasil e a Austrália, países que sã* *s mais relutantes em despo-
jar-se desses recursos naturais, o que pode algum dia causar-lhes
grav-es prejuízos em termos de energia barata. Parece-me óbvio, se
queremos continuar obtendo minérios n« exterior, temos que estar
preparados também para fornecer certas informações, equipamentos
e tecnologia que ajudam esses países no desenvolvimento de seus
próprios programas ctômícos'. (...) Nada mais claro: um d«s mais
qualificados dirigentes americanos no campo política de energia
atômica sugere a troca de informações e equipamentos p»r mineri -
os, como o meio de iludir a vigilância patriótica dos povos con -
tra o roubo de suas riquezas minerais (...)' Imprensa Popular de
8/6/1955, "Rio de Janeiro. Centro de Espionagem Atômica na Améri-
ca Latina".

37. 0 Correio da Manhã, defensor do acordo Café Filho (55), assim se
prohunr;iou£ "Ó advento da nova fonte de energia traz em seu^bojo
uma sixuação nova. Nova em vários sentidos, pois torna possíval a
diversos países atrasados economicamente, sobretudo aqueles que
possuem materiais de fissura, o desconto em grande parte do seu .
atraso relativo. Podem inaugurar, ao mesmo tempo que as grandes
potências, seu pargue industrial atômico. E essa equalibilidada
de estruturas econômicas poderá ser o ponto de partida para a so- 4
luçno de in\Lner»s problemas que hoje assoberbam as relações entre
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foi o professor Marcelo Daray de Sousa Santos, que dirigiu o Instituto

de Energia Atômica da Universidade de São Paulo de 1956 a 1961. Segundo

opinião do professor, o programa Átomos Para a Paz abria, pela primeira

vez, ao público parte dos segredos atômicos.

Em conseqüência da assinatura dos acordos de

1955, foi constituída no Conselho Nacional de Pesquisas uma Comissão de

Energia Atômica, integrada pelos professores Damy, Leite Lopes, Costa

Ribeiro, Goldemberg e Cintra do Prado, com o encargo de estudar a me-

lhor forma de utilização para o reator a ser fornecido pelos norte-ame-

ricanos. Dos trabalhos elaborados por essa comissão resultaram duas

propostas: a primeira, defendida pelo professor Leite Lopes, pleiteava

a fundação de um Laboratório de Energia Nuclear, onde o governo concen-

traria verbas, técnicos e cientistas nacionais e estrangeiros para de-

senvolver um programa nacional, ficando o poder de decisão no Brasil. A

segunda proposta, encabeçada por Damy, visava a construção de um Insti-

tuto de Energia Atômica na Universidade de São Paulo, sem grandes preo-

cupações com as exigências estrangeiras. Damy saiu vencedor e foi encar

regado de implementar o programa do referido instituto, logo constituí-

do para receber o reator de pesquisa.

A opinião do professor Damy é a de que os resul

tados da instalação do reator foram bastante proveitosos. A equipe de

pesquisa dirigida pelos professores Fausto Lima e Alcídio Abraão conse-

guiu produzir urânio nuclearmente puro, capas de ser utilizado como com

os povcs (...) 0 Brasil possui amplos depósitos de materiais nu-
cleares desejados por todan as nações. Temos reservas para nosso
uso, e, por maior que seja nosso desenvolvimento para transacionar
com aqueles que, em troca, nos queiram auxiliar e lançar as bases
de um progresso solido e definitive (...) Ainda hoje não nos deti.
vemos na análise dos acordos assinados, ontem, entre o Brasil e os
EUA de cooperação atômica (...) mas o simple» fato de jã terem si-
do assinados constitui prova de que foi dado iTaportante passo no
caminho certo". Correio da nariFa de'1/5/1955 (o grifo e meu).
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bustível. As amostras desse urânio foram enviadas a laboratórios da Co,

missão de Energia Atômica dos Estados Unidos e ao Comissariado de Ener

gia Atômica da França, analisadas e consideradas satisfatórias.

Ao contrário de Damy, para o professor Leite

| Lopes os acordos de 1955 levaram o Brasil a uma paralisia de 20 anos

i no campo nuclear. A seu ver, as grandes vencedoras da época foram as
1

' empresas norte-americanas - como a BABCOCK WILLCOK, que vendeu o rea-

tor de pesquisa â Universidade de São Paulo. A partir de uma entrevis-

ta com o professor Leite Lopes, o Jornal do Brasil publicou um artigo

reafirmando as opiniões do professor sobre os resultados da política

nuclear do período Café Filho:

"Em 1955, houve uma conferência da ONU sobre
energia, na qual foram expostos seus segredos,
e, em conseqüência, iniciada a prática de e-
nergia nuclear em vários países. Na época,Lei^
te Lopes tornou-se um 'combatente militante •
para que a energia nuclear fosse desenvolvida
no país, pelos físicos brasileiros, em colabo
ração com laboratórios estrangeiros mas com
poder de decisão no Brasil. Para isso seria
criado um Laboratório Nacional de Energia Nu-
clear. Isso não aconteceu. 0 governo da época
optou por outros caminhos que não conduziram
ao desenvolvimento da energia nuclear no pa-
£.n.C38>

Outro destacado físico a se pronunciar sobre

os acordos de 55 foi o professor Mário Schemberg.

"0 desenvolvimento pacífico da energia atômica
é de importância primordial para o Brasil. De
vemos adquirir as informações, os . materiais

38. Jornal do Brasil de 1/7/1979, "Fracasso nuclear-deixa uma lição".*
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necessários de todos os países que nõ-los ofe-
reçam em condições vantajosas sem quaisquer im
posições lesivas ã soberania nacional. Os in-
teresses do Brasil são os mesmos em matéria de
petróleo. Devemos ser proprietários exclusivos
de nossas riquezas minerais e não entregá-las
a troco de informações que podem ser obtidas
gratuitamente".(39}

Depois de denunciar a assinatura dos acordos de

1955 e a demissão do almirante Álvaro Alberto como frutos da pressão es

trangeira - leia-se norte-americana -, o professor expôs a sua opinião

sobre a compra do reator:

"Vários modelos de reatores foram desenvolvidos
para atender as condições peculiares de dife -
rentes países. £ evidente que nõs devemos estu
dar cuidadosamente o que foi feito em todo mun
do e adotar o que melhor corresponde as condi-
ções brasileiras (...) Essas decisões não de-
vem ser tomadas pelo Itamarati e outros órgãos
do governo, sem consultar aos cientistas e tec
nicos nacionais". (...) t, preciso que o assun-
to seja amplamente debatido no Congresso Nacio
nal e na Imprensa, para que o povo não seja vi
tima de alguma sorrateira manobra entreguista,
que seria tão prejudicial no caso do urânio e
do petróleo (...)"C40)

Outro membro de reconhecido saber na comunidade

científica a dar sua opinião foi o engenheiro Façanha da Costa. Para e-

le, o Brasil já dispunha de todas as condições não sõ para produzir u-

rânio enriquecido, como também para fabricar a sua primeira pilha atórai

ca. Sobre os acordos de 55, assim se pronunciou:

39. Imprensa Popular de 7/6/1955, "A verdade sobre o Acordo Atômico
Eisenhower-Café Filho".

^0. Idem.
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"Por aí se vê como esse acordo se transformará
em entrave para nosso país. Ficaremos atados
as normas de trabalho que certamente corres -
pondem aos desejos de quem as ditará mas não
às nossas necessidades. Os cientistas brasi -
leiros não poderão dedicar-se livremente às
suas pesquisas. 0 mundo inteiro já dispõe de
uma enorme bagagem científica no assunto que
não é patrimônio de ninguém, mas sim da huma-
nidade. Por que não utilizarmos essa conquis-
ta, dentro do critério de bem-estar da pátria,

fui)
sera termos que prestar contas a outrera?"

Segundo opinião de alguns físicos sobre

pesquisas realizadas no Brasil com combustíveis atômicos, havia possi-

bilidades promissoras na implementação do programa do tório. Em Belo

Horizonte, chegou inclusive a ser formado um grupo, que se desfez em

circunstâncias não muito claras, para desenvolver esse programa.

Através das posições acima expostas, é possí -.

vel identificar três tendências na sociedade civil: uma tendência poli

tica-tecnológica, admitindo a importação de know-how sem controle e

restrições internas; uma segunda defendendo a tecnologia estrangeira ,

mas ficando o controle decisório nas mãos dos cientistas nacionais; fî

nalmente, um grupo pleiteando o desenvolvimento de uma tecnologia na -

cional "pura", adaptada aos nossos minerais radioativos, como o tõrio,

por exemplo.

Neste período, a posição vitoriosa na esfera

governamental foi a que defendia uma política tecnológica admitindo a

importação de know-how sem controle e restrição. As agências do apare-

lho de Estado responsáveis por essa política - Itamarati e Conselho de

m . Imprensa Popular de 19/6/1955^ "Podemos produzir urânio enriqueci
do e construir nossa pilha atômica".

H2. Leite Lopes e Mário Schemberg, entre outros.
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Segurança Nacional - traçaram as diretrizes reguladoras da política nu-

clear sem maiores consultas à comunidade científica. A despeito dos de-

bates travados pelos jornais, as agências do aparelho de Estado inple -

mentaram uma política favorável aos interesses das empresas norte-aneri

canas.

Conclusão

0 período Café Filho assinala a culminância de

um processo de centralização, na tomada de decisão quanto à política nu

clear. Nos governos anteriores, a maior amplitude dos debates travados

no interior do aparelho de Estado e na sociedade inseria-se num quadro

de ambigüidades do sistema político e de retórica nacionalista. Fortale

cida a constante militar-udenista, a natureza do processo decisõrio al-

terou-se no sentido de um maior vínculo nas relações com os Estados Uni

dos, especialmente no campo nuclear. A decisão de seguir a orientação

proposta, de ãtomor para fins pacíficos em troca da exportação c*e mine-

rais atômicos, cristalizou esta nova orientação: uma política tecnolôgi

ca dependente, sem qualquer preocupação com a absorção de tecnologia.

Pela primeira vez, institucionalizou-se o pro -

cesso decisõrio centralizado, ficando o Itamarati responsável pela for-

mulação da política nuclear em detrimento do Conselho Nacional de Pes-

quisas, que teve o seu desempenho ainda mais minimizado com a saída do

almirante Álvaro Alberto. Esta centralização efetuou-se no momento em

que ocorreram serias críticas por parte da comunidade científica ã pol^

tica tecnológica adotada. Evidenciou-se a fraqueza das pressões da so-

ciedade sobre o Estado. Para a maioria dos cientistas, a opção energet^L

ca deveria ser objeto de discussão de amplos setores da sociedade, an-
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tes de ser tomada qualquer decisão sobre ela. A questão dos procedimen

tos - processo decisório democrático - e a questão substantiva - deci-

sões voltadas para o interesse nacional - eram prioritárias nas posi-

ções explicitadas por parte da comunidade científica.

Os acordos de 1955 levaram o Brasil a assumir

compromissos exorbitantes em troca da obtenção de um reator de pesqui-

sa, o que atrasou o programa brasileiro, na medida que ficava vincula-

do aos interesses norte-americanos não só na parte referente a. tecnolo

gia, mas também quanto as decisões a serem adotadas.

0 movimento conjugado de forças internas e ex-

ternas favoreceu os interesses econômicos das empresas norte-aiuerica -

nas voltadas para a utilização de sua tecnologia no Brasil. Para o Bra

sil, restaram apenas os objetivos civis explicitados nos acordos de

1955. Fica patente a descontinuidade para com os planos anteriormente

traçados para o programa nuclear brasileiro, uma vez que a decisão de

se utilizar tecnologia norte-americana desativava os caminhos alterna-

tivos .

Não existem evidências que neguem a existência

tanto de objetivos bélicos quanto de objetivos civis no programa atônd

co idealizado durante o período do almirante Álvaro Alberto. Há inclu-

sive pontos que permitem perceber intenções militares na formulação da

política que precedeu o governo Café Filho. 0 primeiro deles é que, a-

tê a década de 50, haviam poucas evidências de que a energia nuclear

pudesse servir a fins exclusivamente civis. Assim, por que o Brasil

ingressaria no setor nuclear, já em 1945, quando as pesquisas atômicas

eram maciçamente militares? Por que a compra das ultracentrífugas cus-

tou tão caro ã carreira do almirante Álvaro Alberto? A pressão norte-a .

mericana neste período em torno da questão nuclear fornece possivelmen
4

te resposta a estas indagações.
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CAPÍTULO III

A Politizarão da Questão e a Definição de Kovas Diretrizes

A presente analise terá como marco inicial as

mudanças ocorridas no sistema político apôs a retirada de Café Filhe

da Presidência da República, sua substituição por Carlos Luz e todos

os acontecimentos críticos que dificultarão a posse do novo presidente

eleito, Juscelino Kubitschek. A descrição desses episódios se faz ne-

cessária, una vez que contribuíram para que a questão nuclear» voltasse

à cena, com seu raio de discussão, ampliado para uma arena mais ampla.

Os debates extrapolaram o Executivo, passando ao Legislativo. Vale di-

zer, as alterações políticas gerais influenciaram a forma pela qual a

questão nuclear voltou a ser abordada. Neste novo espaço, o Congresso,

o problema nuclear brasileiio foi examinado desde os seus primórdios ,

tendo sido avaliado juntamente com os principais atores nele envolvi -

dos. Finalmente, foi redefinido enquanto política. Ma verdade, foi a

manipulação da questão nuclear por adversários do novo governo que de-

terminou a ampliação da arena de discussão deste tema.

Convém salientar que, apesar das mudanças in -

ternas resultantes do retorno das correntes militares nacionalistas ao

poder, no plano externo o quadro permaneceu inalterado.

Este capítulo mostrará a entrada do Congresso

em cena, através da constituição de uma Comissão Parlamentar de Inqué-

rito sobre a política nuclear. Tentarei avaliar a importância desta

CPI no quadro nacional e, em particular, para o andamento do programa

nuclear, principalmente no que diz respeito ã definição de novas dire-

trizes políticas e ao nascimento da Comissão Nacional de Energia Nucle

ar. Abordarei o problema suscitado pela vinda das ultracentrífugas ale
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xaninarei os conflitos entre as diferentes posições do Congresso e da

Executivo. Relatarei as principais tendências do governo Kubitschek,as

sim como o papel da Orquima S.A., empresa interessada na exportação

das areias monazíticas. Finalmente, tentarei mostrar que, apesar da

coalizão de forças dominantes no período Kubitschek e da relativa aber

tura do processo de discussão das principais questões substantivas com

que esse governo se defrontou, no que diz respeito a questão nuclear ,

r processo decisório continuou restrito ao Executivo.

A CPI de 1956 e o Congresso exerceram influên-

cia razoável sobre as decisões do governo. No entanto, a constante mi-

litar, em coalizão com a constante burocracia moderaizadnra, predomi -

nou sob:?e a constante sufrãgio-representação. Pode-se dizer, sem medo

de errar, que a natureza da questão determinou a tomada de decisões em '

âmbito fechado.

0 Golpe Frustado; Jusceliuo Kubitschek no Poder

x -

Foi em circunstâncias extremamente conturbadas

que se deu a subida de Kubitscheck ao poder, assim como a formação da

maioria PSD/PTB no Congresso. As eleições parlamentares realizadas a

3 de outubro de 1954, durante o governo Café Filho, haviam dado 56 ca-

deiras na Câmara ao PTB, que anteriormente detinha 51. 0 PSD passara

de 112 a 114, e a UDN caíra de 84 para 74 cadeiras. A aliança PSD/

PTB foi celebrada logo após as eleições parlamentares, com a indicação

para a presidência da Republica do governador de Minas Gerais, Juscel:L

1. Dados extraídos de Thomas SKIDMORE, Brasil de Getulio a Castelo ,
Rio, Paz e Terra, 4a. ed., 1975.
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no Kubitschek, candidato do PSD. Para ocupar a vice-presidência, indi-

cou-se o herdeiro político de Getúlio, João Goulart, candidato do

FTB.">

Antes mesmo dessa decisão, os militares já ha-

viam tornado pública a sua preocupação com a sucessão presidencial, a-

través de memorando publicado em janeiro de 1955. 0 memorando assinado

pelos generais Canrcbert, presidente do Clube Militar, Lott, Tã ora e

pelo brigadeiro Eduardo Gomes, entre outros, manifestava a preocupação

com a possibilidade de o país vir a se envolver numa campanha eleito -

ral violenta que o levaria a uma crise. Essa atitude havia sido inter-

pretada por Juscelino como uma oposição militar à sua candidatura. Não

obstante, Kubitscheck continuou a sua campanha e, na convenção do PSD,

no Rio de Janeiro, obteve sua indicação oficial pelo partido. A confir

mação da candidatura Kubitschek dividiu os governistas, conforme obser

va Werneck Sodré:

"Quando surgiu a candidatura do governador de
Minas Gerais, o Sr. Juscelino Kubitschek, os
golpistas ficaram alarmados: isso significava
que parcelas apreciáveis das organizações po-
líticas pretendiam marchar para o ato eleito-
ral, previsto para outubro de 19SS,colocando,
para os dominadores do aparelho do Estado, e
concretamente, o dilema: encontrar candidato
melhor e derrotar aquele que vinha de ser lan
çado, ou impedir a realização do ato eleito *
ral, instalando um governo de força. Diante

2. A facção dissidente do PSD celebrou, em outra convenção, como seu
candidato ã presidência o ex-governador de Pernambuco ^ Etelvino
Lins, que foi também apoiado pela UDN. Mais tarde, porém, a UDH
substituiu-o pelo general Juarez Távora. (Ver SK1DM0RE, op. cit,*
p. 184) 0 grupo que apoiou o governador mineiro ficou conhecido no
Congresso como a Ala Moça do PSD, por ter idéias divergentes e
mais progressistas que os demais companheiros do partido.^Os ele-
mentos de maior destaque da Ala Moça eram: Ulisses Guimarães, João
Pacheco Chaves, Nestor Duarte, Cid Moreira, Renato Archer, Olivei-
ra Brito, Vieira de Melo, Leoberto Leal e José Joffily. (Ver Rena-
to ARCHER, Depoimento ã autora, maio de 1979).
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desse dilema seus componentes se dividiram: o
*oais otimista, que acreditava na possibilida-
de de vitória eleitoral, colocou a solução no
levantamento da candidatura de um dos chefes
militares do golpe de agosto de 195*: o menos
otimista, que conhecia bem a repulsa popular
à candidatura de tal origem e a dificuldade
que oferecia mesmo nas condições precárias
das eleições brasileiras, preferiu a linha de
aprofundamento do golpe, pregando, decidida -
nente, o 'regime de exceção"*» *

Alguns chefes militares optaram pela primeira

solução do dilema. Em 2 de abril de 1555, os signatários do memorando

de janeiro decidiram que, se não houvesse nenhum civil capaz de manter

a unidade nacional, os militares estariam livres para candidatar-se ã

presidência.

0 primeiro candidato dos govemistas escolhido

para a sucessão presidencial foi o ex-governador de Pernambuco, Etelvi

no Lins, apoiado pela UDN e pela facção dissidente do PSD. Em junho de

1955, a UDN, seguindo orientação militar, substituiu-o pelo general

Juarez Távora, que recebeu também o apoio do PSD, do PDC e do Partido

Libertador, que constituíram a Frente de Renovação Nacional. No entan-

to, o candidato militar não conseguiu aglutinar em torno de si todas

as forças anti-Vargas. Surgiram ainda mais dois candidatos capazes de

dividir os votos da situação: Ademar de Barros, indicado pelo PSP, e

Plínio Salgado, pelo Partido de Representação Popular.

Liderados por Carlos Lacerda, os udenistas as-

sustaram-se com o apoio das correntes populares, incluindo o PC, â can

didatura de Kubitschek, e optaram publicamente pelo caminho golpista.

3. Nelson Werneck SODRÊ, Historia militar do Brasil, Rio de Janeiro,Cí
vilização Brasileira, 2a. ed., 1958, pp. 36Z-3Ô8.
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Em discurso no Congresso» Lacerda chegou a sugerir a revisão d» regia»

const itucional.

Com a realização das eleições de 3 de novembro

de 1955, a vitória da aliança PSD/PTB foi alcançada nas urnas. Consci-

ente de sua perda efetiva de poder, parte significativa da UDM começou

a se aobilizar para impedir a posse dos vitoriosos, apelando para a ne

cessidade de implantação de um regime de emergência no país. As inten-

ções contidas nesse tipo de apelo foram assim destacadas por SôAnore:

"Desde a indicação de Kubitschek pelo PSD em
fevereiro, havia uma campanha para suspender
a Constituição, o cancelamento das eleições e
o lançamento do que Carlos Lacerda chamava um
'regime de emergência' (...) Com efeito era
um argumento para excluir do poder o PSD/PTB,
que comandariam a maioria dos votos nas elei-
ções nacionais. 0 beneficiário óbvio seria a
UDH".<I*)

A vitória de Juscelino tornou a unir os udenis_

tas, temporariamente no poder, em torno da solução golpista. A 31 de

outubro, por ocasião do sepultamento do general Canrobert Pereira da

Costa, o coronel Jurandir Mamede, líder da Cruzada Democrática, profe-

riu um discurso opondo-se ã posse dos candidatos da coligação PSD/PTB.

0 general Lott, ministro da Guerra, determinou

a punição de Mamede. Mas para que tal medida fosse executada, era pre-

ciso autorização presidencial, uma vez que Mamede se encontrava na Es-

cola Superior de Guerra por ocasião do incidente. Com a doença de Café

Filho e a substituição deste por Carlos Luz, presidente da Câmara,Lott

levou o caso ã este último, que se recusou a submeter o Coronel Mamede

«». Ver SKIDMORE, op. cit.t p. 191.
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a qualquer tipo de punição. Lott decidiu demitir-se do cargo de minis- .

tro dá Guerra.

Sentindo, pores, a ameaça que pairava scbre a

ordem vigente e contando com o apoio dos chefes militares com responsa

bilidade de comando, Lott desencadeou ura "golpe preventivo", desdobra-

do sucessivamente a 10 e 11 de novembro contra Carlos Luz e Café Fi-

lho, garantindo a posse dos candidatos vencedores. 0 Congresso apoiou

a ação militar e nomeou para a presidência da República Nereu Ramos ,

presidente do Senado. Quando a 21 de novembro Café Filho, já restabele

cido, tentou retornar ao cargo, foi impedido pelos militares que havi-

am optado pela manutenção do regime democrático. Mais uma vez, a cons-

tante militar agia, como fiel da balança do regime institucional. Cabe

rá agora descrever o papel desempenhado pela constante sufrágio-repre-

sentação nos acontecimentos que envolveram a questão nuclear.

0 Congresso Entra em Cena

Apesar da instabilidade que marcou o seu noaen

to inicial, o período inaugurado pelo governo Kubitschek foi o de mai-

or atuação do Congresso, não somente quanto a questão nuclear, mas tan

bem no que se refere ã participação no estabelecimento de políticas

substantivas. Este aspecto e salientado por Benevides como um dos fato

res responsáveis pela estabilidade do governo Juscelino como um todo:

"(...) a estabilidade do governo foi fruto de
uma conjuntura especial, na qual as Forças Ar
madas e o Congresso atuaram de maneira conver
gente. 0 Congresso, ou seja, a maioria repre-
sentada na aliança PTB/PSD garantindo o apoio
do governo, enfrentando a oposição 'udeno-gol.
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pista* e assim impedindo o bloqueio dos atos
do Executivo (principalmente nas questões or-
çamentárias) (...)".'

Tendo maioria no Congresso e contando cora o a-

poio efetivo de parte significativa das forças armadas» a preocupação

real do novr» governo passou a ser a de provar, sempre que a ocasião o

exigia, sua posição democrática e a não-veracidade da denúncia de seus

opositores. 0 depoimento de Renato Archer nos dá uma idéia do clima

existente no início do governo:

"...0 Juscelino era o primeiro presidente elei_
to depois do suicídio de Getúlio. O suicídio

•• do Getúlio foi em função da suposta existên *
cia de um mar de lama nos porões do Catete
(...) Então a idéia de corrupção, com a liqui
dação de uma vida, de uma carreira política
como aquela, e o veto militar como uma acusa-
ção prévia de falta de condições morais para
governar levaram Juscelino com uma enorme cau
tela por esse assunto (.,.) Então a primeira
denúncia feita depois da posse do Juscelino
foi essa: de que havia um favorecimento à Or-
quima com a exportação de areias monazíticas.
Isso foi feito num discurso pelo Carlos Lacer
da, primeiro discurso como líder da oposi -
ção«.(6>

0 clima de instabilidade e de insegurança que

marcou o início do governo Kubitschek fica bem demonstrado quando do

exame da política nuclear brasileira. Aqui, mais uma vez, o governo as;

sumiu posições dúbias diante dos fatos. As críticas referentes à poli-

5. Maria Vitoria BENEVIDES, 0 governo Kubitschek, Desenvolvimento eco
nômico e estabilidade política, 1956-1961, Rio dê Janeiro. Paz ê
Terra, nx. ea., i»7b, p. m e .

6» Renato ARCHER, Depoimento a autora, maio de 1979.



tica de energia nuclear partiram do deputado Carlos Lacerda, então li-

der oposicionista na Câmara, que acusou o governo Kubitschek de estar

exportando monazita para os Estados Unidos com o intento exclusivo de

beneficiar a Orquima, companhia que tinha como um de seus diretores Au-

gusto Frederico Schmidt, amigo pessoal de Juscelino. A acusação de La-

cerda foi refutada, dias depois, pelo líder do governo Vieira de Melo,

afirmando que a exportação da monazita decorria de um acordo assinado

no governo Getúlio Vargas e renovado pelo de Cafe Filho. 0 presente go-

verno limitava-se a cumprir compromissos anteriormente assumidos.

A entrada do Congresso em cena, no caso da ener

gia nuclear, foi favorecida pela situação de impasse em que o país se

encontrava. Através de um editorial do Correio da Manhã, intitulado "A

Conspiração Atômica", ê possível perceber o modo pelo qual a opinião pu

blica foi informada a respeito da questão.

"A verdade irrecusável é que desceu sobre este
país uma onda de total insanidade. A loucura
disponível no inundo, a que sobrou da Alemanha
nazista, foi capitalizada por este estranhorei
no da ausência da razão em que o Brasil se
transformou. A herança de cordialidade e mode-
ração foi bruscamente interrompida por uma
pregação de ódio indiscriminado, a apologia da
inteligência sistemática da mentira. 0 progra-
ma, o objetivo, a palavra de ordem é tudo con-
taminar, tudo abastardar, tudo deformar. Ao
chefe do Exército agride-se quando ele se pro-
nuncia pela orden e a estabilidade do regime ;
a um oficial respondendo pelo crime de subver-
são da ordem, aplaude-se quando, no fundo dos
quartéis onde aguarda julgamento judiciário,in
cita â baderna. A um energúmeno que se julga •
o alterego da Marinha, trata-se como herói, re
cusando-se esse tratamento aos que arriscam a"
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vida defendendo a paz da família brasileira e
a sobrevivência do regime quando conjuram fo-
cos de sedição plantados adoidamente no inte-
rior do país. Esta mesma explosaão de forças
irracionais contamina todos os demais proble-
mas, a começar pelos que reclamara maior sere--
nidade e mais profunda reflexão. Exemplo típî
co dessa inoculação do irracionalismo na vida
pública brasileira, tivemo-la no debate sobre
o problema dos minerais atômicos, esse debate
se caracterizou pelo seu tom neurótico. E por
quê? Porque os maníacos do golpe pretendiam
transformá-lo em escândalo que derrubasse o
governo, em crise que subvertesse o regime .
(...) Ontem, através de seu líder na Câmara ,
o governo decidiu falar. Sob a fé dos documen
tos de Estado firmados pelos governos anterio
res, convênios elaborados por residentes que
antecederam o Senhor J.K. na presidência da
Republica, inclusive o Senhor Café Filho, tão
notoriamente assessorado, senão tutelado pelo
gen, Juarez Távora - ontem fez o líder Vieira
de Melo a história completa da política atômi
ca. Passo a passo, um documento oficial. Ne-
nhuna afirmativa sem apoio nesses documentos.
E o país pode ver que o atual governo não te-
ve até hoje a menor participação nos negócios
do tório e do urânio. Sentiu o país que lhe
quiseram jogar areia nos olhos - areia monazí
tica, transformada â ultima hora em combustí-
vel, não de reatores nucleares, mas do golpe,
o inefável golpe. Foi o presidente Getúlio
Vargas que em 1953 autorizou a exportação do
urânio. Foi o presidente Getúlio Vargas que,
em 195»*, autorizou a exportação do tório. Foi
o presidente Café Filho quem, sob a assesso -
ria do gen. Juarez Tãvora e com seu consenti-
mento, discutiu os preços de exportação. 0
gen. Távora, neme titular das areas gove*rnis-
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tas, não estará acima de qualquer suspeita? Ha,
vera quem nesse país o suponha capaz de com-
pactuar com negócios escusos? Como conciliar
â acusação de lesiva ao país a exportação de
minerais atômicos feita sob a chancela do ex-
chefe da Casa Militar? (...) Nada fez o gover-
no atual, em nada participou dos tratados, con
vênios ou acordos agora brandidos como bandei-
ra de golpe. Mas vai fazê-lo. Vai fixar, de a-
cordo com as Forças Armadas, a política nacio-
nal de energia atômica. A exportação das areias
monazíticas in natura, característica dos paí-
ses coloniais, será vedada. Elas serão benefi-
ciadas, aqui tratadas e só os produtos finais
desse trabalho de redução e apuração serão ex-
portados, na parte que pudermos destinar a es-
se fim (...) a perfídia dos golpistas impeni -
tentes associados ao ódio de uns e ã ignorân -,
cia de outros estava procurando levar à sua
conta com o propósito único de emocionar o pa-»
ís, traumatizar a Nação, para nesse clima con-
seguirem a subversão da ordem, arremessando o
país na área da guerra ou da ditadura mili-
tar".<7>

0 editorial acima transcrito evidencia a posi-

ção golpista dos militares e dos políticos udenistas contra o governo

constitucional de Kubitschek. As críticas à política nuclear e ã expor-

tação de nossos minerais atômicos são usadas como pretexto para a oposi^

ção golpista tentar tomar o poder, já que os acordos e as exportações

dos minerais não foram efetuados no governo Kubitschek, mas no de Café

Filho. As críticas a Juarez Távor •*. a Carlos Lacerda são patentes, e,

mais do que isto, o editorial traduz o clima de instabilidade que predo

minou durante o início do governo Kubitschek.

7. Correio da Manhã de 9 de maio de 1956.
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Para fazer frente a tal clima de instabilidade

alimentado pelas denúncias sobre a política nuclear do governo, surgiu

a idéia de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Energia Nucle -

ar, primeira CPI solicitada no período Kubitschek. A historia da insta

lação desta CPI e interessante. Iniciou-se quando o deputado Armando

Falcão, diante das acusações de Carlos Lacerda ao governo, solicitou a

apuração dos fatos. Seguindo-se o regimento interno, a comissão foi de

pronto nomeada, cabendo-lhe a presidência ao deputado Armando Falcão.

A vice-presidência seria de um membro do segundo partido, a UDN. A

maioria de seus componentes deveria ser de integrantes do PSD, e have-

ria um representante do PTB. Obedecendo a esse critério, foram nomea -

dos para compô-la: Armando Falcão (presidente); Gabriel Passos (UDN-vi

ce-presidente); Marcos Parente (ÜDN); Arinos de Matos (PSD)j Broca Fi-

lho (PSD); Dagooerto Sales (PSD) e Frota Moreira (PTB).

Dias depois de a comissão ter sido nomeada, o

deputado Carlos Lacerda trouxe ã Câmara cinco procurações das companhi

as Orquima e Mibra, comprovando as ligações do deputado Armando Falcão

a essas empresas, na qualidade de advogado das mesmas. 0 escândalo o-

brigou Falcão a renunciar. A CPI, que ainda não realizara sessão algu-

ma, teve sua presidência entregue a Gabriel Passos. No en tan to, não che_

gou a dar início aos trabalhos, uma vez que se julgava o assunto encer

rado com os esclarecimentos fornecidos pelo governo através do discur-

so do deputado pessedista Vieira de Melo. As evidências que forçaram a

atuação da CPI foram comentadas por Renato Archer:

"...Aí vêm as coisas que as circunstâncias pro
movem. Então, um mês depois disso (...) eu
saía do meu apartamento (...) para uma reuni-
ão da Ala Moça, que se processaria num domin-
go de manhã na casa do Hugo Napoleão, e encon
tro o almirante Álvaro Alberto da Mota e Sil-
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va passando na rua. Jâ fora da Comissão de E-
nergia Nuclear, já fora do CNPq. E me dirijo
imediatamente a ele para cumprimenta-Io. E ele
disse: 'Archer, eu estava para procurar você .
Eu li estarrecido o discurso do Vieira. Aquilo
que o Vieira disse não é verdade. Houve uma
exportação, um acordo feito em 52, autorizado
pelo Getülio. Houve uma segunda autorização p£
Io Getúlio, na véspera de morrer, e não houve
mais nenhuma. Essa segunda foi exportada duran
te o governo Café Filho e não houve mais nenhu
ma. Então (...) que se exportação houve, foi
fora de qualquer acordo1. Eu fiquei horroriza-
do. 0 primeiro discurso do Vieira, e logo ele,
a dizer uma coisa que não era verdade. Eu dis-

< se: *Almirante o Sr. tem certeza disso?1 Ele
disse: 'Absoluta, se você quiser lhe dou os do
cumentos' (...) Na casa de Hugo Napoleão, ao
terminar o nosso encontro, peguei o Vieira de
lado e disse: 'Vieira, houve isso (...) 'Viei-
ra disse: 'Então você vai me fazer um favor. £
uma coisa gravíssima porque é uma informação
do chefe da Casa Militar, do Conselho de Segu-
rança Nacional, do CNPq, que eu li na tribuna
da Câmara, em nome do governo. Você vai dizer
isso ao Juscelino amanhã. Porque de agora por
diante vamos ter que discutir os dados que re-
cebemos (...)'".<8)

Ao tomar conhecimento dos fatos, Juscelino con-

vocou o chefe da Casa Militar, Nelson de Melo, que informou ao presiden

te ter obtido os dados do chefe do Departamento Econômico do Itamarati,

embaixador Edmundo Barbosa da Silva. Este foi imediatamente chamado a

prestar contas ã Presidência. 0 embaixador afirmou ao presidente que as

exportações de monazita estavam sendo realizadas não através dô açor i

8. Renato ARCHER, Depoimento â autora, maio de 1979.
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dós, mas seguindo as normas da política brasileira de exportar, e entre

gou os documentos de que dispunha, sendo que nenhum deles fazia menção

às exportações de mònazita. Após ordenar a suspensão das exportações ao

representante do Itamárati, Juscelino encaminhou a documentação que lhe

fora entregue por Barbosa da Silva a liderança do governo na Câmara, pa

ra qüe se tomassem providências sobre o fato. 0 líder da maioria encar-

regou o deputado Archer de apresentar um discurso esclarecendo os fatos

em nome do governo. No discurso, Archer fez uma avaliação da política

nuclear brasileira, denunciou a pressão norte-americana como a princi -

pai responsável pela paralização de nosso desenvolvimento no setor, ba-

seando as suas denúncias em trechos de documentos, dos quais não revela

va a origem. Finalizou o discurso propondo a retomada da política de

compensações específicas.

0 impacto causado pelo primeiro discurso de Ar-

cher, assim como os motivos que o impeliram a proferir um segundo, sem

o apoio do governo, foi assim descrito por ele:

"(...) quando fiz o meu primeiro discurso, hou-
ve uma certa curiosidade, primeiro pelo assun-
to, energia nuclear (...) Então o fato xae colo
cou logo (...) num certo nicho especial no coin
ceito daquela gente (...). De repente veio a
imprensa em cima de mim e aí ninguém entendeu
mais nada (...) Quando eu disse aos jornais
que eu ia divulgar os documentos (do qual ha-
via citado trechos no discurso anterior), pas-
sei a ser visitado pelas pessoas mais extraor-
dinárias. Um dia fui convidado para almoçar em
0 Globo (...) 0 Benedito foi à minha casa me
propor para eu não fazer (...) E eu cada vez
que era procurado por uma pessoa dessas me da-
va conta da gravidade do que se escondia deba^
xo daquilo tudo. E eu li. Li um dia, âs cinco
horas da tarde, aproveitando (...) A Câmara
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não deu - a liderança da maioria devidamente
instruída pelo próprio Juscelino, provavelmen-
te - autorização para falar em nome da liderar»
ça. Então eu falei em explicação pessoal (...)
A partir do momento em que fiz o discurso, não
mereci mais nenhuma espécie de cobertura do go
verno (...) Às cinco horas da tarde eu fiz o
discurso e li os documentos secretos diante de
um silêncio sepulcral".*

A revelação dos documentos secretos levou ime-

diatamente a imprensa a especular sobre os meios pelos quais os documert

tos haviam chegado às mãos do deputado. Enquanto Archer sustentava ter

recebido os documentos das mãos do governo, 0 Jornal de 15 de agos-

to de 1956 divulgava a seguinte notícia:

"Iniciada a campanha de publicidade sobre os
problemas da energia nuclear com o objetivo
de incompatibilizar o governo com a opinião pú
blica. (...) 0 Palácio do Catete distribuiu,on
tem, a seguinte nota: '0 Chefe da Casa Militar
e o Chefe da Casa Civil, autorizados pelo Sr.
Juscelino Kubitschek, e de acordo com a norma
traçada pelo Chefe do Estado no sentido de re-
ceber o governo como colaboração todas as crí-
ticas e publicações da imprensa feitas com ob-
jetividade, apurando-as com rigor e sobre elas
providenciando sempre com espírito público.vêm
apresentar ã opinião pública os seguintes es -
clarecimentos quanto às afirmativas de uma re-

9. Idem.
10. Na referida entrevista com Renato Archer, formulei a seguinte quês

tão: "Como é que você conseguiu os dociwwn-tros?" A resposta foi es-
ta: "Oficialmente me foram enviados <...) quem me entregou os docu
mentos oficialmente foi a liderança da maioria. Foram mandados dõ
governo para a Câmara e o Jus?«J-ino mandou divulgar. Então eu fi-
quei encarregado de fazer o discurso contando o que havia a respei-
to da energia nuclear (..-> Ai eu fiz aquele discurso em tesi



121

portagem e de um editorial hoje publicado no
Correio da Manhã e no Diário Carioca: fA PresjL
dência da República nada teci a ver e nada tem
de comum com as campanhas dos comunistas ou de
grupos econômicos em torno da situação e do
problema da energia nuclear, permanecendo o go
verno acima de uns e outros, como das competi-
ções entre entidades privadas, livre de quais-
quer compromissos com empresas comerciais e
pessoais de influência econômica, tendo em viss
ta exclusivamente o interesse nacional. (...)
- 0 governo nomeou uma Comissão de Estudos pa-
ra a Política de Energia Nuclear composta de
ministros de Estado a fim de definir, através
do CSN, a sua orientação nesse importante se-
tor. (...) - Nem o CSN, nem a Casa Militar e
Civil forneceram ao deputado Renato Archer
quaisquer documentos sobre energia ou materi -
ais atômicos. Por sua vez, o deputado Archer
nunca fez quaisquer solicitação nesse sentido
a nenhum desses órgãos da Presidência da Repú-
blica' ».(11)

Com esta nota, o Executivo procurava mostrar a

suct neutralidade sobre a questão, fazendo um jogo extremamente perigoso

e ambíguo. Antes incentivara a CPI como forma de se defender das acusa-

ções de seus opositores, mas, ã medida que essa mesma CPI fugia a seu

controle, assumindo uma retórica nacionalista progressista capaz de a-

mt çar a coalizão de poder que lhe dava estabilidade, também ela se tor

nava persona non grata. 0 fantasma do golpe passava a justificar meios

e fins.

Apesar das manobras do Executivo para diminuir

o impacto e a importância que a CPI vinha assumindo, as denúncias exis-

11. 0 Jornal, "Não partiram do Catete os documentos atômicos", 15 de
agosto de 1956, p, **.
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tentes nos discursos de Archer não permitiram que a comissão fosse ex -

tinta. Mas entrelinhas do discurso, havia críticas dirigidas ao general

Távora, dando a entender que este, ao aceitar os acordos com os

norte-americanos, não levara em consideração o interesse nacional. Ao

tomar conhecimento do discurso proferido por Archer, Tãvora convocou to

da a imprensa e declarou que iria comparecer no dia seguinte ã Câmara

para se defender. Desta forma, a decisão de Juarez cristalizava, de fa-

to, a foraaçao da primeira CPI sobre energia nuclear no país.

Antes de entrar propriamente na CPI, cumpre exa

minar a questão da Orquima S.A., uma vez que esta empresa teve grande

parte de sua existência ligada ao problema político nacional de exporta

çlo de minerais estratégicos, tendo sido uma das principais motivações

para o surgimento da referida CPI.

0 Governo Juscelino Kubitschek e a Orquima

Uma vez que o papel desempenhado pela Orquima

na questão nuclear ainda não foi suficientemente explorado, cabe aqui

uma pequena analise acerca da origem e das atividades dessa empresa no

mercado nacional e internacional. * A Orquima Industrias Químicas Reu

nidas S/A constituiu-se num ator de extrema importância para a caracte-

12. 0 deputado Archer havia se referido apenas uma vez â figura do ge-
neral: "Eu citei o nome do Juarez uma vez, quando li a assinatura
dele no ofício para o Bettamio (...) Eu contei fatos, identifiquei
documentos e mostrei um ofício do^Juarez mandando reformular a po-
lítica, nova política brasileira ã base desses documentas. Então
li um trecho da resposta do^Bettamio para mostrar que o Bettamio
tinha reagido centra a violência daqueles documentos contra o almi
rante Álvaro Alberto (...) Li isto, so li (...) não disse que õ
Juarez tinha feito nada". Ver Renato ARCHER, Depoimento ã autora,
maio de 1979.

J3. Outra firma que atuou no Brasil industrializando monazita foi a
Inarema. Pouco produziu e encerrou logo as suas atividades.
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rização do conflito de interesses que envolveu a questão nuclear.

No quadro das forças até aqui delineado, pode -

se identificar, de um lado, um forte grupo de indivíduos e instituições

defensoras do controle estatal de nossos recursos naturais, con base no

qual o interesse nacional estaria preservado com a proibição da exporta

ção privada de minerais atômicos. Atores como o almirante Álvaro Alber-

to, parte do Conselho de Segurança Nacional, o Conselho Nacional de Pes_

quisas, dentre outros, constituíram-se em ferrenhos defensores do mono-

pólio estatal da exploração do subsolo. De outro lado, encontravam-se

os norte-americanos, interessados na exportação da monazita brasileira

in natura, tentando desenvolver uma política de "entesouramento" de re-

cursos atômicos. Tal política encontrava no Itanarati o seu principal

aliado, na medida que essa instituição via no interesse norte-americano

uma excelente oportunidade de barganhar favores econômicos de todo o tî

po. Finalmente, uma terceira posição era assumida pela Orquima, que se

opunha a exportação de remessas "a preço vil de areias monaziticas in

natura para o exterior".

A Orquima Indústrias Químicas Reunidas* ini-

ciou suas atividades na década de 19fO, industrializando cacau com ma-

quinaria nacional. Em meados dessa década, entrou em contate com um gru

po industrial francês - Pechiney -, com a finalidade de estudar "a pos-

sibilidade de aproveitamento de processos técnicos novos adotados pelo

grupo francês para industrializar no Brasil matérias-primas brasilei -

ras».<16>

4^. A solução nacionalista do problema dos minerais atômicos. Publica-
çào da Revista dos Tribunais Ltda.^ Saõ Paulo, 1956, p. 5.

15. Segundo o relatório da CPI, a Orquima era dirigida pelas seguintes
pessoas: Paulo Assunção, Vítor Demant, Kurt Weil, Ervin Feber, Pawel
Krumnholtz e Augusto Frederico Schmidt. Ver Documentos parlamenta-
res , energia nuclear, v. III, p. 20«f.
A solução nacionalista do problema dos minerais atômicos op. cit.,
p. 5.
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- Com base nesse contato, a Orquima apresentou,em

1917, ao governo brasileiro, uma proposta em que solicitava autorização

para instalar, no Brasil, uma fábrica de transformação de monazita em

oxido de tõrio, cloreto de cério e terras raras. Sugeria que o tõrio

fosse comprado pelo governo brasileiro, ou fosse vendido a países es-

trangeiros através de acordos internacionais. Deixava claro, na propos-

ta, que não necessitava de auxílio financeiro, "mas facilidades alfande

gárias, livre exportação de minérios (exceto tõrio); liberdade de ven -

der tõrio a compradores externos escolhidos pelo governo, se o governo

não tivesse interesse em adquiri-los em condições iguais a dos comprado

res estrangeiros".

0 projeto da Orquima foi declarado do maior in-

teresse nacional pela Comissão de Estudos e Fiscalização de Minerais E£

tratégicos. A Orquima obteve autorização para dar início a suas ativida '.

des, colocando em funcionamento, em 19H8, uma usina de beneficiamento

de tõrio e terras raras em São Paulo.

No entanto, já em 1951, com a aprovação da lei

n9 1310, as atividades da Orquima ficaram sujeitas ao controle e ã fis-

calização do Conselho Nacional de Pesquisas. A partir deste momento, a

posição favorável ao monopólio estatal começou a obter vitórias, coibin

do as atividades privadas no setor de exportação de urânio e tõrio, bem

como de compostos de minérios, exceto quando decorrentes de acordos de

"governo a governo". Segundo os defensores de uma solução privaeista -

grupo Orquima -, se a lei "por um lado é uma medida de alta significa -

ção para impedir a evasão de nossas reservas de materiais atômicos, por

outro lado, constituirá um desestímulo ã pesquisa, prospecção e lavra

de minérios, se não forem adotadas pelo governo providências complemen- ,

17. Ibidem, p. 17.
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(18)

A lei n9 1310 sujeitava todas as atividades da

Orquima ao completo controle e fiscalização do Conselho Nacional de Pes

quisas, situação* que levou-a própria empresa-a pedir ao>~governo que

prasse suas instalações. Além desse impedimento ã expansão de suas ati-

vidades, a Orquima encontrou obstáculos externos. Os Estados Unidos, ú-

nico país importador de nossos minérios, não tinha nenhum interesse era

comprar os minérios manufaturados pela Orquima, como ficou demonstrado

por ocasião do não-cumprimento, pelos norte-americanos, do acordo de

1952, na parte referente ao envio desses minérios. A posição norte-ame-

ricana tornou-se mais evidente através de sua política tarifária, que

taxava os sais de cério era 35% ad valorem, enquanto permitia e entrada

da areia monazítica sem taxação.

0 conflito gerado com a expansão das atividades»

da Orquima, a despeito dos obstáculos existentes, tornou-se público em

1956, com as acusações de corrupção e de aliança a interesses externos

que lhe foram dirigidas por parte da imprensa e de políticos como Car-

los Lacerda. Diante desse quadro, a preocupação da Orquima foi tentar

esclarecer u seu papel privatizante e empresarial, bem como seu princi-

pal objetivo de obter lucros com as exportações de monazita manufatura-

da.

A Orquima rebateu as acusações sobre o caráter

entreguista de suas atividades, através de afirmações do tipo:

"A Orquima S/A procurou e conseguiu conquistar
uma posição importante, única mesmo no Brasil,
entre os países produtores de terras raras e
de outros elementos férteis para a energia nu-

18. Ibidem, pp. 88-89.
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clear. (...) Estamos confiantes era que raie o
bom senso sobre este pais e que não se sacri-
fique completamente com as teorias suicidas
de que o Brasil não pode exportar, de que não
pode industrializar as suas matérias-primas .
São teorias que consideramos^ suicidas^ e que
um dia o bom senso há de vencer" "~"

As denúncias que levaram os diretores da Orqui

ma a depor na CPI de 1956 não foram de todo apuradas, uma vez que não

foi possível identificar os seus acionistas. Quanto ao privilégio da

Orquima nos acordos internacionais, a CPI assim se pronunciou:

"Esta Comissão de Inquérito encontrou, em qua-»
se todos os documentos relativos aos acordos
de exportação de tôrio, referências a gestões
da Orquima, no sentido de persuadir os órgãos
responsáveis a nao se oporem a essas exporta*» *
ções»."» V

A empresa serviu como uma espécie de bode ex-

piatório na luta que opunha os concorrentes estrangeiros, ansiosos por

receber a matéria-prima in natura, e seus aliados no Brasil, aos ude -

nistas que, em 1956, passaram a manipular a questão visando a derruba-

da do governo.

19. Documentos parlamentares, energia nuclear, v. III, p. 205.
20. Idem. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Energia Nuclear

ficou reunida de março de 1956 a novembro de 1958, tendo a ela
prestado depoimento as seguintes pessoas: almirante Álvaro Alber-
toz prof. José Leite Lopes, general Edgard Álvares Lopes, Avelino
Inácio de Oliveira, prof. Marcelo D. de Sousa Santos, Djalma Gui-
marães, Ernesto de B. Ponohain, Elysiãrio Tavora, Augusto Frederi^
co Schmidt, Francisco Maffei, Pawel Krumholtz, cel. Aldo V. da Ro
sa, prof. Costa Ribeiro, Mário da Silva Pinto, maj. Werner HT
Gross, Heitor Façanha da Costa, Boris Davidoyitch, general Anapio
Gomes, Afonso de S. Fragoso, Edmundo B. da Silva, Inácio Tosta Fi
lho, general Juarez Tãvora, João Neves da^Fontoura, João CítófasT
Renato Archer, Horácio Lafer, generalise Bettamio, ten. cel.
Antônio Carlos de Ai Serpa, prof. Jose Batista Pereira, Raul Fer-
nandes e prof. Hervásio de Carvalho.
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No final da CPI, o governo optou pela compra

dos minérios manufaturados e, finalmente, pela compra da própria empre

sa. Encerrava-se assim a primeira aventura privatista de participação

no campo nuclear.

As Forças no Congresso: a Comissão Parlamentar de Inquérito de 1956

Procurando fundamentar os principais eventos

ocorridos na política nuclear brasileira de 1945 a 1955, faz-se neces-

sário, ainda, situar ideologicamente as forças que se aglutinaram no

Congresso no decorrer da CPI, bem como dimensionar a importância dessa

CPI para o governo Kubitschek e seu impacto sobre a política nuclear .

No entanto, antes de se partir para tal exame, é oportuno mostrar o

significado de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para que se pos-

ua. ter uma compreensão clara de seu papel no sistema político.

Embora a Constituição de 1916 autorizasse a

criação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal de comissões de in

quérito sobre determinados assuntos, sempre que 1/3 dos membros de ca-

da uma das casas assim o demandasse, e observado o seu artigo 40 (de -

terminando que a organização destas comissões obedecesse ã representa-

ção dos partidos nacionais participantes da respectiva Câmara), a lei

que permitiu.o funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito

só foi sancionada em 18 de março de 1952.

Os principais artigos da lei n9 1579 traduzem

dois aspectos importantes quanto ã inserção de uma CPI no sistema poli

tico como um todo. 0 primeiro refere-se ao caráter de fiscaliza -

21. Os principais itens da lei n9 1579, que deliberava sobre as comis
soes, eram os seguintes: "Art. 19 - As Comissões Parlamentares dê"
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ção, denuncia e apuração das decisões tomadas por qualquer órgão do po

der publico. 0 segundo diz respeito ã capacidade de o Poder Legislati-

vo exercer o papel de órgão capaz de incriminar cidadãos ou institui -

ções responsáveis por atos considerados ilícitos.

Neste sentidòt a questão crucial que se coloca

para o sistema político refere-se à autonomia deeisõria do-Poder^Legi^

lativo diante dos demais poderes. 0 funcionamento, a amplitude e as

conseqüências do trabalho de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ser

vem de termômetro para medir a autonomia deeisõria deste poder. Os

artigos da lei que criava o instituto da CPI tendiam a desenhá-la como

um instrumento bastante eficaz na apuração de irregularidades. No en-

tanto, o exame das relações entre os poderes é fundamental para o en-

tendimento dos resultados de uma CPI. Vale dizer, se o Poder Legislati

vo possui a capacidade de implementar as conclusões derivadas das apu-

Inquérito, criadas na forma do art. 53 da Constituição Federal,te
rão ampla ação nas pesquisas destinadas a apurarmos fatos determT
nados que deram origem ã sua formação. (...) Parágrafo único - A~
criação de^Comissão Parlamentar de Inquérito dependerá de delibe-
ração plenária, se não for determinada pelo terço da totalidade
dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, (j...) Art. 2? -
No exercício de suas atribuições, poderão as Comissões Parlamenta
res de Inquérito determinar as diligências que reputarem necessá-
rias e requerer a convocação de ministros de Estado, tornar depoi-
mento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais,
ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requi-
sitar de repartições públicas e autárquicas informações e documsn
tos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua pre-
sença. (...) Art. 39 - Indiciados e testemunhas serão _ intimados
de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal .
(...) Art. **9^- Constitui crime: I - Impedir, ou tentar impedi? ,
mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento
da Comissão Parlamentar, ou livre exercício das atribuições de
qualquer dos seus membros. (...) II - Fazer afirmação falsa, ou
negar ou calar a verdade como testemunha, perito^ tradutor ou in-
terprete, perante a Comissão Parlamentar d* Inquérito. (...) Art.
59 - As Comissões Parlamentares de Inquérito apresentarão relató-
rio de seus trabalhos ã respectiva Câmara, concluindo por projeto
de resolução".

22. 0 Regimento Interno da Câmara dos Deputados especifica melhor ai- •
guns dos artigos da lei n9 1579 e estabelece outros pontos que me
recém ser ressaltados. 0 art. 59 da_lei recebe o seguinte esclari?
cimento: "Art. 69 -^S 59 - A Comissão de Inguêrito redigira rela- •
tório, que terminará por projeto de resolução, se a Câmara • for
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rações de uma CPI, ou mesmo alterar os rumos de políticas definidas

por outros poderes, então a CPI constitui um instrumento legal e legí-

timo, verdadeiro tradutor dos interesses de diversos setores represen-

tativos da sociedade. Caso contrário, a CPI cumpre apenas um papel.ri-

tual, não alterando a realidade político social e refletindo o domínio

de grupos específicos nas relações entre os poderes.

0 ponto a ser examinado aqui envolve a questão

da CPI da política nuclear onde, apesar do bom desempenho de suas fun-

ções, o Legislativo não conseguiu modificar a orientação inicial dada

a esta política, traçada por interesses de grupos vinculados ao Execu-

tivo. Além deste, um segundo ponto pode ser levantado, partindo-se do

pressuposto de que a capacidade de alterar uma política não depende a-

penas das relações entre poderes, mas também do tipo de política que

Tstá em pauta. A questão nuclear, como jã se teve oportunidade de ob-

servar, está intimamente relacionada a assuntos de interesse militar,

tratando-se portanto de uma questão-ligada ã área de segurança nacio -

nal. A própria natureza da política repercutiria, assim, sobre a capa-

cidade de a sociedade examiná-la e transformá-la através de seus prõ-

orios órgãos representativos.

Apesar de ter sido criada em 9 de fevereiro de
-» (23)

1956, através de uma resolução da Câmara dos Deputados, a CPI so-

competente para deliberar a respeito do assunto, ou por conclu -
soes, em que assinalará os fundamentos pelos quais nao apresenta
projeto de resolução". 0 Regimento enriquece a Lei com os seguin-
tes pontos: "S 69 - Apurada a responsabilidade de alguém por fal-
ta verificada, a Comissão enviará o^relatõrio, acompanhadoda do-
cumentação respectiva e com indicação das provas que poderão ser
produzidas, ao juízo criminal competente, para processo e julga -
mento dos indiciado^ § 79 - As Comissões de Inquérito terão como
dispositivos subsidiários para a sua atuação no que for aplica -
velí os do Código de Processo Penal. §^99 - Qualquer deputado po-
derá participar dos debates nas Comissões de Inquérito, sem direi
to a voto", (o grifo é meu). ""

23. A criação da CPI foi fruto da Rerolução n9 49.
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bre energia atômica no Brasil só começou a funcionar de fato em 12 de

março, no Palácio Tiradentes. Nesta ocasião, a comissão originalmente '

nomeada havia sofrido modificações. Alem dá saída. _d& Armando Falcão, o-

correu a incorporação de mais dois membros do PSD, 'p"ãs*s árido" ã~"CP"l a ser

integrada por: Gabriel Passos (UDN - presidente); Arinos de Matos (PSD-

vice-presidente); Dagoberto Sales (PSD - relator); Marcos Parente (UDN);

Renato Archer (PSD); Frota Moreira (PTB) e Colombo de Sousa (PSD). Mes-

mo tendo iniciado os trabalhos com o depoimento do almirante Álvaro Al-

berto, a comissão só ganhou impulso após o segundo discurso do deputado

Renato Archer, quando se comprovou a existência de irregularidades na

condução da política nuclear no Brasil.

A divulgação dos documentos secretos sobre ener

gia nuclearv foi um marco na atuação da CPI. A partir desse momento,

o Executivo procurou isentar-se de qualquer interferência na orientação'

que o Congresso vinha dando ao problema. Por sua vez, o Congresso defi-

niu uma posição clara a respeito dos rumos da política nuclear. Vestiu-

se de uma roupagem nacionalista, pautada pela preservação de nossas re-

servas naturais atômicas e pela defesa incondicional da solução estatal

como único meio viável para o desenvolvimento de um programa nuclear

con objetivos civis e militares.

0 primeiro ponto defendido pela comissão, refe-

rente a medidas protecionistas a serem tomadas com o intuito de impedir

a exportação não planejada de minérios, está presente em todo o Relató-

rio da CPI:

"No campo dos minerais atômicos, a situação atu
ai I, a nosso ver, a seguinte: há indicações
veementes de que as nações ricas e poderosas

24. Refere-se aos quatro documentos secretos entregues pela Embaixada
dos Estados Unidos ao gal. Juarez Tavora, conforme foi visto no ca
pítulo anterior deste trabalho. "".
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desenvolvem esforços no sentido de se assegura
rem, pela compra da posse das reservas mundi-
ais de minérios ricos, de pequeno volume físi-
co mas de imenso valor, destinando-as ao consii
mo, que por enquanto é mínimo, mas a estoca -

(25)gera. (...) Como vimos, os dados positivos
a respeito das reservas, brasileiras em minéri-
os ricos estão longe de dar margem a sentimen-
tos otimistas. £ possível que no imenso e pou-
co explorado território pátrio surpresas agra-
dáveis nos esperem. No entanto» sacar sobre o
desconhecido a pregos miseravelmente baixos é
política difícil de compreender, tão pouco in-
teligente é. (...) A salvaguarda dos interes -
ses nacionais exige, obviamente, a recusa cate
górica da alienação de qualquer parcela até
que, pela pesquisa, possa eventualmente o país
conhecer se essa cessão não irá causar desfal-
que considerável em nosso patrimônio. Verifica
da a possibilidade de exportarmos (...), deve-
remos, então, cogitar de sua conveniência, pe-
la confrontação entre o justo valor desses mi-
-• f 261

nérios e o preço que nos oferecem".

No texto acima há uma crítica direta â política

cie exportação dos minérios atômicos desenvolvida pelo Itaraarati até en-

tão e uma posição contrária ao prosseguimento dessas exportações até

que, conhecidos os nossos recursos, se passe a estudar a possibilidade

cie dar continuidade ã exportação de forma planejada.

25. As pesquisas e os depoimentos prestados e apresentados por especi^
listas â CPI levaram-na a concluir que os dados^sobre a quantidade
de minérios radioativos existentes no Brasil i época eram bastante
controvertidos, "nada de concreto até agora, inclusive sobre suas
características econômicas de lavra e beneficianento". Ver Documen
tos parlamentaresf energia nuclear, v. Ill, pp. l^S-155.

26. Ibidem, p. 151. (o grifo é meu).
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Em suas conclusões, o relatório especifica

va, de forma minuciosa, as medidas que o Estado deveria tomar com rela

ção à política atômica:

"Considerando que as reservas de minerais atô-
micos existentes no território nacional cons-
tituem patrimônio comum de todo povo brasilei_
ro, competindo aos Poderes Públicos a respon-
sabilidade pela sua preservação e inteligente
uso, (...) Resolve propor ao Congresso Nacio-
nal uma legislação específica sobre a mate -
ria, incluindo os seguintes pontos capitais:
(...) a) criando uma Comissão de Energia Atô-
mica, com poderes, atribuições e recursos pa-
ra supervisionar, coordenar e fiscalizar tudo
o que se relacione com o setor desde a pesqui
sa, a lavra de minérios até a utilização des-
sa forma de energia; com pcderes e recursos
para empreendimentos que lhe forem reservados '
especificamente. (...) c) estimulando a pros-
pecção e a pesquisa, em todo território na cio *
nal> de jazidas de minérios atômicos; d) ins-
tituindo um sistema de fiscalização, destina-
do a impedir a evasão de ninerios atômicos do
território nacional; e) instituindo o monopó-
lio estatal do comércio externo e interno de
materiais atômicos; f) instituindo o monopó -
lio estatal de pesquisa e lavra de jazidas li
torâneas de minerais, em particular das areies
monazíticas; (...) k) estabelecendo normas pa
ra aquisição, pelo Estado, dos minérios atõmi
cos lavrados ou garimpados no território na-
cional (...) criando recursos para a compra e
estocagem; 1) proibindo a exportação de miné-
rios atômicos a começar dos suportes de urâ-
nio, tório e berilo (...) até que, mediante

27. Nestas conclusões da CPI estão presentes alguns pontos das dire-
trizes traçadas pelo Conselho de Segurança Nacional para a políti
ca atômica. Elas foram ratificadas no relatório final da CPI, em.
20 de novembro de 1953.
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uma idônea, avaliação de reservas, se possa
formular um juízo exato sobre o desfalque con
seqüente'\{28)

'\

Alem de ressaltar a necessidade de a questão

dos minérios estar associada ao problema tecnológico, a comissão

não deixou também de registrar a sua opiniSo a respeito dos objetivos

a serem perseguidos no programa nuclear brasileiro:

"Outra verdade e preciso, francamente, admit ir:
é impossível, npy tempos atuais, dissociar de
senvo^vimento econômico de capacidade bélica,
pelo menos latente. As armas modernas existem
potencialmente, fuima indústria avançada. Isto
é ma.» exato no caso da indústria atômica.Ex-
cluir possibilidades militares, nesse campo,
se?'ia, nem mais nem mais menos, que comprome-
ter inapelavelmente a própria essência de

qualquer programa nuclear. (...) A apreciação
da conveniência e da oportunidade nesse assun
to recai obviamente sobre os órgãos que arcam
com as responsabilidades da defesa nacio -
nal».(30)

Este é um dos raros documentos brasileiros que

aborda, publicamente, as possíveis utilizações bélicas que o desenvol-

vimento de um programa nuclear poderia gerar,

Apesar de se ter omitido, nas conclusões, quan

to à definição dos objetivos de um programa nuclear, o relatório da

28. Ver Documentos parlamentares, energia nuclear, v. Ill, pp. 210-
211."(o grifo e meu).

29. "Em qualquer caso, entendemos que se torna imprescindível estabe-
lecer antes um programa completo e integrado no setor de energia
atômica em npsso país, abrangendo desde a pesquisa e prospecção
de minérios, industrialização de produtos da lavra, criação^ de
corpo técnico, até a instalação e operação de reatores atômicos
industriais". Ver Documentos parlamentares, energia nuclear, v.
III, p. 155.

30. Ibidem, pp. m - 1 4 5 . (o grifo é meu).
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CPI chamava a atenção para o fato de que, "no campo internacional, o '

programa brasileiro para a produção de energia nuclear deveria socor-

rer-se de todos os países amigos, guiado apenas pelo que nos for mais

conveniente". Lançava, assim, tuna crítica indireta â aliança exdu

sivista que o Brasil vinha mantendo com ós Estados Unidos e que não o-

ferecia nenhuma possibilidade para o nosso desenvolvimento.

Na medida que se orientava dentro de uma linha

nacionalista, a CPI de 1956, no transcorrer de seus trabalhos se ia i-

dentificando com as posições assumidas principalmente pelo Conselho Na

cional de Pesquisas e pelo Conselho de Segurança Nacional na condução

da questão. 0 alvo de suas críticas mais veementes englobava a Orqui -
(33) — -

ma, a Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos e, conse -

qüentemente, o Itamarati. Nas suas conclusões, além de se pronunciar a

favor da centralização das decisões referentes à política nuclear em

apenas um órgão - a Comissão de Energia Atômica -, evitando a interfe-

rência do Itamarati na questão, a Comissão de Inquérito propunha a "ex

tinção da Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, já que su-
*

peradas as razões de sua existência".

0 depoimento de Juarez Távora ã CPI foi parci-

31. Ibidem, p. 202. (o grifo é meu).
32. "Como já tivemos oportunidade de demonstrar, a política americana

fixou-se jio princípio do monopólio - e, por conseqüência, na não
diyulgação de conhecimentos adequados, desencorajando_de maneira
pertinaz a expansão da industria atômica em outra nação. Contra-
punha-se, assim, a política brasileira, orientada logicamente no
sentido de auferir benefícios dessa auspiciosa conquista do espí-
to humano". Ver Documentos parlamentares, energia nuclear,v. III,
p. 156.

33. Sobre a Orquima a comissão assim se pronunciou: "Torna-se eviden-
te que, mantida a Orcjuima nas condições atuais, ao Governo Brasi-
leiro apresentar-se-a o dilema de tomar a si o encargo pesadíssi-
mo de financiar e adquirir toda a produção ou exporta-la. Não con .
vem â União qualquer das hipóteses. As vantagens ficam completa ~
mente eclipsadas por esse inconveniente". Ver Documentos parlaroen
tares, energia nuclear, v. III, p. 155.

3i*. Ibidem, p. 212.
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almente responsável pelos novos rumos imprimidos às investigações. Ao

comparecer para prestar o seu depoimento, na verdade uma resposta ãs

denuncias do deputado Archer, Juarez fez-se acompanhar pela liderança,

udenista: Carlos Lacerda, Prado Kelly, Bilac Pinto, Aliomar Baleeiro ,

Afonso Arinos e outros. Alem disso, o fato de ser a comissão presidida-

por um udenista trazia ao depoente certa segurança. 0 depoimento de

Juarez à CPI tornou-se fundamental para os udenistas, já que haviam si_

do eles os que denunciaram irregularidades praticadas pelo governo

Kubitschek no setor da política nuclear, levando o Congresso a insta -

lar a Comissão de Inquérito. Quando no processo de apuração das irregu

laridades, apareceram outras, envolvendo o candidato udenista â presi-

dência da Republica, tornou-se necessário não so defendei» Juarez como

a legenda.

Ao invés de inocentá-lo, o depoimento de Jua-

rez deu margem a que maiores dúvidas fossem levantadas sobre o seu pro

cedimento na questão nuclear. Ao reconhecer a autenticidade dos docu -

raentos secretos apresentados no segundo discurso de Archer,Juarez admi

tiu a existência de pressão estrangeira e a sua responsabilidade na mu

dança de orientação imprimida â política nuclear durante o governo Ca-

fé Filho. No dia seguinte ao de seu depoimento, o general Távora entre

gou uma carta pedindo transferência para a reserva. 0 ministro da Guer

ra recebeu essa carta a lf de agosto de 1956, e a decisão de Juarez

foi interpretada da seguinte forma:

"0 pedido de reforma do general Juarez Távora
foi assunto que dominou os meios políticos.As
informações que obtiveram e que determinaram
tal gesto foi a que se relaciona cem o fato
de muito ter desgostado o general Távora «s
dúvidas lançadas sobre sua pessoa ha CPI so*
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bre Energia Atômica..."(3S}

As repercussões dcr^depoimento de Juarez ã CPI

resultaram em uma série de críticas à comissão, cuja tônica era aproxi

ntadamente esta:

"Estou plenamente convencido de que houve uma
conjura entre comunistas, simpatizantes do
credo vermelho, equivocados democratas e ate
gente de boa-fê, para o aproveitamento destas
horas confusas, no sentido de repetir-se a
ressurreição da Aliança Nacional Libertadora,
com seus programas e objetivos, embora sob rô
tulo diferente. A primeira vaga do assalto es_
tava constituída pelo ataque maciço à questão

dos citados minerais físseis. 0 alvo imedia -
— (36)

to: Juarez Távora. 0 mediato:o Itamarati".

Relacionando a saída de Távora do Exército aos

trabalhos da CPI, assim se pronunciou 0 Jornal:

M£ do maior interesse nacional e político do
país investigar, ate as últimas conseqüênci-
as, os motivos imperiosos que levaram o gal.
Juarez TáVora a pedir a sua transferência pa-
ra a reserva do Exército. A primeira medida
deve ser a publicação da carta que mandou ao
Ministro da Guerra, dando as causas do seu
gesto. (...) A verdade é que a nação ficou em
verdadeiro estado de choque, em face dessa re
solução, sobretudo quando se acredita que ela
decorreu de uma conspiração urdida com o in-
tuito de tentar incompatibilizã-lo moralmente
com a sua classe e com a opinião publica.(....
Não acreditamos que os comunistas se achem de

35. 0 Jornal de 1U/8/1956, "Lett: Juarez jamais teria tomado atitude
contraria aos interesses nacionais".

36. 0 Globo de 18/8/1956, "Ainda sobre o caso dos minerais radioati -
vos", João Neves da Fontoura.
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tal modo infiltrados na administração pública
que com os seus próprios recursos, sem curapli
cidades outras, tenham podido apoderar-se de
papeis do CSN, ainda que hajam posto a servi-
ço de sua causa, sob a capa de salvaguardar o
patrimônio material do Brasil, círculos polx-
ticos que não se aventurariam a meter-se a a-
cusar o gal. Juarez Távora, sem se sentir de-
vidamente amparados e protegidos. (...) Sabe-
mos que ha em tudo isso a mão dos comunistas,
correndo parelhas com o negocismo e dele se
aproveitando para a empreitada de malquistar-
nos com os Estados Unidos, mesmo às custas da
honra pessoal de uma das figuras mais ilus -
três e admiradas do Exército".

A mesma retórica utilizada por João Neves da

Fontoura e pelo 0 Jornal tinha por fim defender os acordos assumidos

com os norte-americanos em 19S5, bem como a figura de Juarez Távora e

o governo de Café Filho. De imediato, buscava minimizar o impacto dos

trabalhos da CPI de 1956 que levaram Juarez para a reserva. A versão

final de Távora sobre os fatos que geraram a sua saída ficou registra-

da em seu segundo livro, conforme declaração de Renato Archer:

"Quando ele escreveu o segundo livro, na decla
ração inicial ele diz: 'Quando encerrei a Co-
missão declarei que o deputado Renato Archer
tinha agido com a mesma boa fé (...) Hoje es-
tou convencido que foi mais uma peça da en-
grenagem da máquina montada pelo Sr. Jusceli-
no Kubitschek para me destruir C . . . ) w W O /

0 depoimento de Juarez, a posição dúbia do go-

37. 0 Jornal de 15/8/1956, rürge Esclarecer a Trasia". (o grifo é meu)

38. Renato ARCHER, Depoimento ã autora, maio de 1979.



•• - • • • ' - • 1 3 8

verno Juscelino, o papel do Congresso, dividido pelos interesses parti

darios, a opinião pública, que se manifestou através de jornais, e o'

desempenho de representantes da burocracia do Esxado serviram para. de-

senhar um quadro bastante expressivo da luta travada em torno dos inte_

resses nucleares no Brasil a época.

Os nacionalistas puderam imprimir sua orienta-

ção às conclusões da CPI. 0 Congresso mostrou-se rebelde - na retórica

pública - às oiientações oficiais desenvolvidas no final do governo Ca

fé Filho e durante o de Kubitschek. No entanto, o impacto efetivo da

CPI sobre os rumos da política nuclear sõ podem ser estimados a partir

do exame dos dados que se seguem.

0 Impacto da CPI

*
Ao finalizar este capítulo, pretendo avaliar a

repercussão da CPI sobre o governo Kubitschek. Tentarei dimensionar o

grau de influência desta CPI sobre a atuação do governo, considerando

que o Executivo, através de suas constantes militar e tecnocrata, con-

seguiu reduzir a amplitude das discussões levantadas pela CPI e passou

a tomar decisões em âmbito fechado.

Dos fatos até aqui examinados, é possível in-

ferir que a CPI fortaleceu o Executivo, na medida que não o envolveu

diretamente no inquérito, llniitando-se a fazer uma revisão da política

adotada pelos governos anteriores. Ademais, fortaleceu o partido majo-

ritário (PSD), ao dirigir as suas críticas a figuras de destaque da o-

posição (UDN). Mas apesar de ter o Congresso se comportado de forma *

resguardar o Executivo de suas denúncias, as relações entre esses dois

poderes não deixaram de apresentar monentcs de tensão durante o perío-*



139

do em que a questão nuclear ocupou o centro do debate nacional»

A primeira evidência de tensão entre os pode -

res Legislativo e Executivo surgiu logo apôs o segundo discurso do de-

putado Archer, quando o Executivo publicamente negou qualquer partici-
— . - « ( 3 9 ) — •»

paçao no episódio e passou a tomar medidas com relação ã questão

nuclear. Estas medidas foram implementadas antes que a CPI encerrasse

seus trabalhos. Já em meados de agosto, o Executivo comunicou que ti-

nha nomeado uma comissão especial, composta de ministros de Estado, pa

ra estudar a política nuclear.

As conclusões dessa comissão especial foram en

caminhadas ao Conselho de Segurança Nacional. A 30 de agosto de 1956,

num comunicado expedido pelo chefe do gabinete militar do Conselho de

Segurança Nacional, general Nilson de Melo, eram apresentadas as dire-

trizes de uma nova política nuclear.

o relatório da CPI de 1956, encerrado em 20 de

novembro de 1958, antes mesmo de apresentar suas conclusões, resumiu e

se posicionou com relação às diretrizes elaboradas pelo Executivo para

a questão nuclear:

"Estabeleceu-se uma Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear, subordinada diretamente ao Presa,
dente, com as atribuições antes conferidas ao
CNPq; reconheceu-se urgente necessidade de um
Programa de Pesquisa e Prospecção, do estabe-
lecimento no mais curto prazo de indústrias de
produção de combustíveis atômicos a partir
dos minérios nacionais. Como pontos de grande
importância: suspender a exportação de minerai
os atômicos até que as circunstâncias o perna

39. Ver na primeira parte deste capítulo a transcrição da notícia
"Não partiram do Catete os documentos atômicos". 0 Jornal de 15
de agosto de 1956.
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tam, depois de avaliação realista das reser- •
vas nacionais; e nesse caso» atender expressa
mente ao princípio das compensações específi-
cas; denúncia do Acordo Atômico de Prospecção
Conjunta e do contrato de exportação de oxido
de tôrio; enunciado formal do princípio de li
berdade de comércio com todos os países ami-
gos, sem prioridades".

0 destaque do relatório para "pontos de grande

importância" significava que, das, oJjcetrizes..apresentada&.pela,,j?«çis-

são especial para a nova política, os itens que se seguiam eram os a-

provados pelos membros da CPI. Assim, pode-se perceber que a CPI desem

penhou um papel significativo: o governo Kubitschek passou a reconhe -

cer o princípio das compensações específicas, além de ter incorporado

à política oficial algumas outras propostas do Legislativo.

0 atrito entre o Congresso e o Executivo tinha •

origem na criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que

o Executivo propunha em substituição ã Comissão de Energia Atômica pro

posta pelo Legislativo. 0 projeto de criação da Comissão de Energia A-

tômica havia sido elaborado pelo deputado Dagoberto Sales (projeto de

lei n? 944, datado de 11 de janeiro de 1956), enquanto que a proposta

de criação da Comissão de Energia Nuclear fora inspirada pela comissão

especial. Os projetos divergiam em dois pontos básicos. O p*im»ir9 dis

cut ia o grau de participação da União no setor. Enquanto o projeto Da-

goberto davc à União o monopólio da lavra de jazidas minerais existen-

tes no território nacional, além do monopólio do comércio interno e ex

terno desses minérios, o projeto do Executivo, apesar de colocar sob

controle da União o comércio externo dos minérios, abria ã iniciativa

fO. Documentos parlamentaresT energia nuclear, v. III, p, 208. (o
fo e meu}.
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privada e a indústria nacional a possibilidade de participação na la-

vra e no beneficiamento de minerais atômicos; além disso, nâo monopoH

zava o comércio interno de minérios. 0 segundo ponto de divergên-

cia era o que dispunha sobre a questão da exportação de minérios. Para

o projeto Dagoberto, no atendimento dos pedidos de exportação, seria

dada preferência aos países que mantivessem com o Brasil intercâmbio

de informações técnicas e que fornecessem equipamentos à exploração de

energia atômica. 0 projeto do Executivo não apresentava especificações

quanto a esse ponto.

Nas conclusões do relatório, os membros da CPI

mantiveram a idéia de criação da Comissão de Energia Atômica, erabor

hí muito a Comissão Nacional de Energia Nuclear já existisse» A CNF^

foi criada a 10 de outubro de 1956, através de decreto do Executív

(decreto n? 1(0110). Já em seu primeiro programa para a política nucle-

ar, demonstrava intenção de trabalhar em conjunto com a iniciativa pri

vada:

"A CNEN, a cuja responsabilidade coube a com-
pra dos õxidos de tõrio e urânio produzidos

fu?)pela Orquima, decidiu que a preservação e
mesmo a expansão dessa empresa é fundamental
ã realização de seu programa de atividades,se
ja produzindo combustível no território nacio
nal, seja utilizando os seus produtos como e-
lementos de troca por combustíveis enriqueci-
dos ou reparados no exterior, ou como a con-
tribuição do Brasil ao estoque da Agência In •

fl. Analisando o projeto presidencial que criava a CNEN, assim se pro
nunciou o prof. João Cristóvão Cardoso, presidente do CNPq în
1956: "(...) não pretende o Estado monopolizar todas as iniciati-
vas que possam surgir no setor em questão, Isso porque (...) hzv-
rá possibilidade de a iniciativa particular colaborar com a esta"
tal ou desta auxiliar aquela (...)". 0 Jornal de •» de setembro de
1956.

<»2. Antes da criação da CNEN, o governo Kubitschek já havia iniciado
a retenção e o armazenamento dos minérios atômicos produzidos pe-
la companhia particular Orquima. 0 primeiro órgão encarregado de£
ta tarefa foi a CACEX.
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Mais uma vez contrariavam-se as recomendações

da CPI, que condenava a participação da iniciativa privada no setor. A

lém de implementar esses pontos, o Executivo, opondo-se as suas pró -

prias diretrizes, renovou o acordo assinado durante o governo Cafe Fi-

lho. Em 3 de julho de 1957 era renovado o Acordo de Cooperação Para U-

sos Civis da Energia Atômica, que sofreu uma emenda (9 de julho de

1958) recomendando maiores cuidados com o material enviado pelos Esta-

dos Unidos ao Brasil.

Por este acordo, o Brasil se comprometia a de-

senvolver pesquisas nucleares apenas para fins pacíficos. Era troca, os

Estados Unidos forneceriam material de pesquisa. Posteriormente, a 26

de dezembro de 1957 o Brasil e os Estados Unidos assinaram um compro -

disso dando continuidade ao Programa Conjunto de Cooperação Para Reco-

nhecimento e Investigação de Urânio no Brasil. De acordo com o artigo

39 desse programa, o Brasil se comprometia a dar tratamento preference

ai aos Estados Unidos caso viesse a exportar urânio. Mantinha-se, mais

uma vez, "o mesmo clima de amizade e entendimento" entre os dois paí-
(UU)

ses no setor.

_̂ "-"" * Contraditoriamente, duas decisões, tomadas nes

te período, vieram beneficiar o Brasil no campo nuclear. A primeira de

Ias resultou na assinatura, em 25 de novembro de 1957, de um contrato

entre a CNEN e a Compagnia Industrialle et Agricole de Vente i I/Etran

ger - CIAVE - para a instalação de duas usinas destinadas ao beneficia

mento de minérios uraníferos. Uma seria instalada em Poços de Caldas e

a outra em São Paulo. A segunda decisão referia-se ã entrega de três

•»3. Programa Nacional de Energia Nuclear, CNEN, p. 10.
•*•». 0 poder de decidir sobre a renegociação dos acordos atômicos con-

tinuou em mãos do Itamarati. Os acordos de 1957 tiveram como sig- *
natãrio, pelo lado brasileiro, o embaixador Ernâni do Amaral Pei-
xoto.
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ultracentrifugas ao Brasil, compradas ã firma Sartorius A.G. de Goet-

tingen, em julho de 1953.

No seu primeiro programa para a política nucle

ar, a CNEN pronunciava-se a favor da vinda das ultracentrifugas e ob -

servava:

"Tais aparelhos, pelo seu numero e capacidade,
não bastariam a um programa de produção indu£
trial de urânio, mesmo ligeiramente enriqueci
do era seu isõtopo U 235. Entretanto, a possi-
bilidade de fabricação nacional de urânio en-
riquecido â base de centrifugação do urânio
natural não deve ser desprezada apenas pelo
fato de que ns Estados Unidos da América, com
estrutura econômica e imperativos políticos
muito diversos aos do Brasil, tenham optado
pelo método de difusão gasosa para o enrique-
cimento do urânir natural".

0 ex-deputado Renato Archer atribui a vinda

das ultracentrifugas ao Brasil aos esforços da CPI:

"(...) Então o Juscelino, cumprindo as determi
nações lessa comissão, nomeou uma comissão pa
ra buscar as ultracentrifugas, E nessa comis-
são foi (...) o subchefe da Casa Militar; o
prof. Costa Ribeiro e eu (...) e mais um ofi-
cial do Conselho de Segurança. Fomos (...) à
Universidade, vimos o equipamento todo (...)
E foram embarcadas para o Brasil (...) E eu
pessoalmente fiz um discurso de inauguração
delas em São Paulo, onde foram imediatamente
emparedadas (...) fecharam e proibiram o aces
so. Então essa foi a atuação da Câmara (...)(l6

*f5. Programa Nacional de Energia Nuclear, CNEN, pp. 12 a 15.
46. Renato ARCHER, Depoimento a autora, maio de 1979.



Os resultados dessas duas decisões pouca sig-

nificação tiveram para o desenvolvimento atômico do país. As ultracen

trífugas foram abandonadas e, das duas usinas encomendadas à Europa ,

apenas a de Poços de Caldas foi instalada, mas sô começou a produzir

frutos recentemente, com a descoberta de urânio de "boa qualidade" no

local.

Apesar da posição prõ-estatizante do Congres-

so para o setor nuclear, o Executivo optou e implementou uma estraté-

gia de ação onde se garantiam o interesse e a participação do Estado,

sem a exclusão da iniciativa privada nacional, e, principalmente, a

internacional. Manteve-se a mesma conduta inaugurada por Vargas para

a questão nuclear.

Conclusão

A discussão em torno da problemática nuclear

no período Kubitschek ê rica, consideradas as repercussões do debate

sobre o tema. Ilustra claramente a possibilidade de o debate sobre

qualquer política substantiva ser usado como arma contra o próprio re

gime. No caso, esse aspecto tornou-se importante dado o caráter do

sistema político, da coalizão de forças existentes e a natureza da

questão. Aqui, a relação entre a natureza do processo decisório e a

da questão parece traduzir de forma clara a sua verdadeira direção :

independentemente da natureza do processo decisório geral, é" a nature

za da questão que determina a forma decisória específica. 0 pacto e-

xistente na democracia de participação limitada, combinando os inte -

resses de setores militares, burocráticos e populares, não conseguiu

manter o processo decisório descentralizado quando tratou da questão

nuclear.



A constante militar, fiel da balança do regi-

me institucional no Brasil, predominou em todo o processo de deci -

são sobre a questão nuclear. A constante sufragio-representação tradu

ziu, em parte, algumas demandas da sociedade, principalmente ~de seto-

res udenistas e da classe média - grupo social facilmente mobilizado

por temas envolvendo corrupção e escândalos -, mas não foi suficiente

mente forte para viabilizar ura processo decisorio descentralizado em

torno da questão nuclear - mesmo porque este grupo udenista tinha an-

tes a intenção de criar dificuldades ao governo do que propriamente

alterar o processo decisorio da política.

C clima de instabilidade criou condições para

a formação da CPI de 1956, que buscou esclarecer as dúvidas levanta -

das em torno do papel desempenhado pelo governo Kubitschek sobre a ex

portação dos minérios atômicos. A retórica nacionalista ganhou força

na imprensa, e os interesses privatistas e estatizantes evidenciaram-

se no debate sobre a Orquima S.A. A comunidade científica se manifes-

tou, mas era impotente para alterar a direção que a questão assumira.

0 Executivo procurou esvaziar a CPI após as primeiras repercussões de

céus trabalhos.

As divergências existentes entre o Executivo

e o Legislativo com relação ã forma de se conduzir a política nuclear

revelaram uma razoável participação e influência da CPI, e, portanto,

do Congresso. Este conseguiu exercer moderadamente o seu poder real ,

mostrando-se, no entanto, incapaz de alterar substancialmente a polí-

tica traçada pelo Executivo, que se manteve dúbia. As palavras do ex-

deputado Renato Archer traduzem as dificuldades de ação do Legislati-

vo diante de um conflito com o Executivo:

"0 Congresso teve nesta época uma destacada a
tuação. Mas o assunto morreu completamente
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porque o Congresso é sempre reflexo de una

atividade no sistena presidencialista; ele é*

o reflexo da iniciativa do Executivo. Então,

toda vez que o Executivo se omite, ou não jo

ga o jogo, ou nio cumpre as regras do jogo

democrático, o Congresso passa a pedalar no

vazio. Se ele não tem matéria para debater,

se não lhe chegara as matérias de iniciativa

do Executivo, ele perde imediatamente a sua

finalidade e começa a discutir (...) entra

na discussão vazia da política sem objetivos

nacionais (...) Ele fica completamente ócio-

so C...>»<*7)

Apesar da relativa democracia e do desempenho

do Congresso à época, a questão nuclear, envolvendo interesses tanto

de ordem civil quanto militar, teve sempre a sua decisão a cargo dos

conselhos criados pelo Executivo. 0 tipo de questão em jogo induziu um

processo decisório centralizado, onde saíram fortalecidos os grupos

vinculados ao Executivo.

17. Idem.



Caminhos e Descaminhos da Política Nuclear Brasileira

Este último capítulo abordara os temas levan-

tados na introdução, sem que tenha, no entanto, un caráter conclusivo

sobre o estudo da política nuclear no Brasil. A evolução dessa Dolíti-

ca foi interrompida desde as decisões tomadas em 1958, marco final do

presente trabalho. Contudo, na década de 1970, quando a questão voltou

a ser debatida a nível nacional, as decisões foram razoavelmente afeta

das pelas orientações seguidas na década de 1950.

0 presente trabalho envolveu o exame de al-

guns pontos básicos. 0 primeiro consistiu na constatação de que pode

haver uma relação direta entre os movimentos da conjuntura internacio-

nal e o surgimento, a nível nacional, de questões discutidas no plano

externo, que acabam por se transformar em políticas públicas. Enquanto

tema relevante na pauta dos problemas nacionais, a questão nuclear sur

giu, motivada por uma conjuntura internacional favorável: o desenvolvî

mento da tecnologia nuclear no plano internacional viabilizou a discuss

são a nível nacional.

Outro aspecto estudado na reconstituição da

historia nuclear no Brasil de 19f5 a 1958 foi o da importância da in -

terferência internacional no processo deeísório interno. Grande parte

dos conflitos entre os atores políticos e instituições nacionais decor

reu da ação política efetiva dos Estados Unidos, interessados que esta

vam na monopolização do segredo atômico. No Brasil, a questão emergiu

como resultado da combinação da existência, em nosso território, de

grande quantidade de recursos naturais, com a necessidade de se cria-

rem instrumentos legais e institucionais capazes de garantir o monopó-

lio interno sobre os minerais físseis, dada a cobiça internacional por

essas riquezas.



A presença de interesses monopolizadores nor-

te-americanos na exportação de nossos recursos atômicos, a despeito

das divergências existentes nas agências estatais, resultou uma políti

ca protecionista em relação â exploração de jazidas de minerais fís_

seis»

Vale aqui destacar e examinar as diferentes

posições assumidas com respeito â exploração e â exportação dos mine-

rais atômicos. A primeira delas, defendida e posta em prática pelo Ita

marati, considerava os minerais come um elemento de barganha na nego-

cie ção internacional de outros produtos. A segunda, apresentada por se_

tores militares e civis, e registrada na Revista do Clube Militar. cpu

nha-se radicalmente â exploração dos minérios por terceiros e sustenta

va que essa atividade deveria ficar exclusivamente a cabo do Estado. A

última, adotada nos documentos oficiais do Conselho Nacional de Pesqui.

sas e do Conselho de Segurança Nacional, apoiavá-se na tese de que os

minérios so deveriam ser exportados em troca de tecnologia nuclear. Es_

ta, apesar de adotada oficialmente, nao foi implementada. Na prática ,

predominou a posição sustentada pelo Itamarati no que diz respeito à

exportação dos minérios.

0 Itamarati apresentava-se contrário ã polítí

ca de compensações específicas, não demonstrando empenho no desenvolvi^

mento de um programa nuclear no país. Com sua ação, evidenciava a ine-

ficácia da legislação protecionista e dismistificava o Estado enquanto

defensor do interesse nacional e única instância capaz de implementar

a política nuclear.

A legislação protecionista revelou-se parciâ L

mente útil, no entanto, por coibir a participação da empresa privada

1. Por protecionismo, entende-se aqui a existência de uma legislação
que colocava sob controle do Estado todas as atividades referentes
ao aproveitamento da energia nuclear (lei n9 1310 e decreto n9
30230). Ver capítulo I.
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na exploração dos minérios, na medida que garantia a exclusividade da

ação do Estado nesta área.

Quando se examina a política tecnológica, ob-

serva-se divagem semelhante ã dos^ jninerios quanto as posições dos jseto

res civis, militares e governamentais nela envolvidos. Uma primeira po-

sição defendia uma política tecnológica de importação de know-how, sen

controle ou restrições; uma outra, mais nacionalista, apoiava a importa

ção de tecnologia estrangeira, deixando o controle decisório nas mãos

da comunidade científica; haviam ainda grupos nacionalistas mais radi-

cais, desejosos de um programa baseado em tecnologia nacional "pura**, a

daptada ã abundância dos minerais físseis (como o tório, por exemplo).

Quanto à tecnologia, predominou a primeira po-

sição, institucionalizada a partir do governo Café Filho com a compra

de reatores d., pesquisa norte-americanos, sem qualquer possibilidade de

transferência de tecnologia para o Brasil.

A pressão dos interesses norte-americanos oca-

sionou uma paralisia nas decisões quanto ã implementação de uma políti-

ca efetiva para o setor nuclear, uma vez que o desenvolvimento de una

tecnologia nacional aplicada a utilização dos minerais atômicos aqui e-

xistentes foi totalmente cerceada, além de ter sido inviabilizada a pos

sibilidade de absorção- de tecnologia européia por parte das agências res

ponsáveis pelo programa nuclear.

Não se pode deixar de levar em consideração o

fato de o Brasil ter vivido, no período aqui enfocado, momentos da ra-

zoável liberdade de opinião e de participação - características do regi^

me liberal democrático. Apesar da natureza do regime, a tentativa de ijn

plementação de uma política nuclear processou-se de forma centralizada,

ficando circunscrita â elite de poder dominante a época.
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£ importante destacai* as diversas alternativas

apresentadas no que se refere a forma de conduzir um programa nuclear »

assim como os conflitos que marcaram os períodos governamentais aqui es_

tudados.

A primeira observação diz respeito ao goyej'np

Café Filho (1955/56), que no plano interno se mostrou mais homogêneo ,

conquanto estavam ausentes do aparelho de Estado os grupos de orienta -

ção nacionalista moderada. A nível internacional, esse governo conviveu

com uma conjuntura mais flexível, tendo inclusive a oportunidade de par

ticipar do Programa Átomos Para a Paz.

A segunda refere-se aos governos Dutra (1915/

50) e Vargas (1950/5»»), que viveram situação exatamente oposta. Enquan-

to no plano interno evidenciou-se a participação de diferentes grupos

nas agências governamentais, influindo nas diversas decisões sobre po-

lítica nuclear, no plano externo a conjuntura era adversa, dada a exis-

tência da lei Nacmahon. Coube ao governo Kubitschek um período mais cô-

modo, na medida que a relativa abertura interna para a discussão da

questão foi acompanhada de uma política menos centralizada no plano ex-

i terno, já que mantido o programa Átomos Para a Paz.

Devo salientar que o conceito de centralização

que utilizo diz respeito ã natureza do processo deeisorio que envolve a

política nuclear. A natureza da questão não foi aqui levada em conta ,

dado o seu caráter específico: necessidade de segurança, de sigilo, seu

aspecto militar etc.

Convém lembrar mais uma vez que, dos perícdor

analisados, foi no de Cafe Filho que houve um maior fechamento do pro-

cesso deeisorio. Institucionalizou-se a centralização na tonada de deci

soes, ficando a. CEME, órgão do Itamarati, responsável pela formulação

da política nuclear. Essa foi a época em que ocorreram grandes críticas
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a essa política, principalmente por parte da comunidade científica.

A dinâmica do processo decisorio, no que se

refere à participação de grupos nacionalistas, desdobrou-se em três no

mentos. No primeiro, compreendido pelos governos Dutra e Vargas, os na

cionálistas tiveram grande participação nas decisões que redundaram na

legislação •pgo*cciwwta*tt' sobre y>r minerais - atomi wsyfcenr como na defe-

sa da política de compensações específicas. No segundo, o do governe

Café Filho, esses grupos foram afastados do centro decisorio, tendo,no

entanto, a oportunidade de expressar, através da imprensa, críticas ã

polxtica tecnológica adotada pelo governo. Num terceiro momento, o do

governo ^uscelino, participaram decisivamente através do Legislativo ,

assumindo a liderança da Comissão Parlamentar de Inquérito de 1956 e

formulando diretrizes para a política nuclear, que foram alvo das cri-

ticas tanto da oposição udenista quando do Executivo.

A questão nuclear constituiu problema não muî

to claro para as elites brasileiras ã época. Suas dimensões e dificul-

dades sõ foram captadas por uma pequena minoria dentro das agências go

vernamentais (Itamarati, Conselho Nacional de Pesquisas, Conselho de

Segurança Nacional) e discutida por alguns setores da sociedade (cer-

tos jornais, parte da comunidade científica e alguns empresários). As

demandas dos diversos setores se apresentaram sempre diversificadas ,

toTito em relação aos recursos naturais, quanto no que diz respeito à

discussão do tipo de tecnologia a ser utilizada.

A participação das elites interessadas na

questão ocorreu dentro do aparelho do Estado, nos conselhos, comissões

e antecâmaras do Executivo, apesar de o Congresso Nacional ter exerci-

do uma relativa influência nas decisões quando da CPI sobre política

nuclear instalada no governo Kubitschek.
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O tipo de questão era exame, dado o seu caré -

ter altamente técnico e intimamente relacionado ã. segurança do Estado,

dificultou a influência e a participação dos diferentes segmentos soci^

ais no processo decisõrio. As decisões tiveram caráter sigiloso, envol^

vendo sempre a segurança nacional e, em última instância, questões mi-

litares .

A estratégia brasileira desenvolveu-se no sen

tido da criação de projetos, instituições e de uma legislação especxfi

ca sobre o problema nuclear. Subestimaram-se, com isto, alguns dados

fundamentais, como a necessidade de uma conjuntura externa razoável,de

recursos econômicos e do autonomia nas decisões. Não desenvolver um

programa nuclear significou, na verdade, fazer o jogo norte-americano,

garantindo aos EUA o monopólio da tecnologia e a compra exclusiva de

minerais atômicos brasileiros. Os conflitos internos resultaram numa

não-decisão, que, por sua vez, significava seguir a orientação traçada

por Washington. As instituições criadas para regular a política, no de_ *

senrolar do processo, perderam as suas finalidades originais.

0 estudo aqui apresentado ficaria incompleto

se não se reportasse ao processo de retomada de uma política nuclear no

Brasil, que ocorreu a partir de 197«», ' quando o governo Geisel anun-

ciou oficialmente a sua intenção de promover a independência brasilei-

ra no campo da energia nuclear.

2. 0 projeto de retomada da política nuclear brasileira em novas ba-
ses, está registrado no discurso do presidente Geisel, datado de
19.03.7«*. A revista Veja reproduziu trecho importante do discurso:
"Impulsionaremos a política diplomatica^alerta sempre â detectação
de novas oportunidades (...) do acesso a tecnologia, fazendo para
tantoA com firmeza, as opções e os realinhamentos indispensáveis".
E parágrafos adiante chegava a exemplos concretos, anunciando "in-
tensiva preparação do paxs para a era da energia nuclear, seja a-
través da pesquisa de jazimentos minerais físseis, seja pela absor .*
ção de tecnologia de alta especialização". Ver "Uma forte nação pa
cífica", in Revista Veja, 2 de julho de 1975, p. 21.
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Em julho de 1975, foi assinado, em Bonn, um

acordo de cooperação e intercâmbio de informações tecnológicas entre o

Brasil e a Republica Federal da Alemanha. 0 novo acordo atômico previa

a implantação no Brasil, no prazo de 15 anos, de oito centrais nuclea-

res e de usinas de enriquecimento de urânio, processamento e reproces-

samento de combustível nuclear. Em troca, o Brasil pagaria â Alemanha

a quantia de dez bilhões de dólares e intensificaria os seus trabalhos

de prospecção, pesquisa, exploração e comercialização de urânio natu-

ral, com o objetivo de assegurar ao novo parceiro uma cota mínima de

minérios uraníferos para o abastecimento das usinas nucleares alenis.

Novamente os minerais atômicos eram utilizados como chamariz para a ob

tenção de tecnologia nuclear pelo Brasil.

0 realinhamento brasileiro no setor nuclear

despertou protestos e ameaças de pressão por parte dos norte-america -

nos, inconformados com a perda do controle sobre o mercado brasileiro,

como mostra a análise de Veja:

"Quintal ocupado - A nostalgia por tempos de

tão generosa influência sem dúvida contribu-

iu para exarcebar a onda de protestos, nos

Estados Unidos, contra o acordo teuto-brasi-

leiro. Usava-se o suspeito argumento de que

se iniciaria uma corrida armamentista no con

tinente, e as discussões chegaram ao paroxiis

mo do Senado Americano, no princípio do mis,

quando alguns senadores acusaram o Brasil dê

estar construindo uma bomba atômica 'em nos-

so próprio quintal'. (...) Portanto, as ver-

dadeiras razões de cunho essencialmente co-

mercial para essas pressões acabaram surgin-

3. 0 interesse alemão pelo urânio brasileiro foi despertado pelos es-
tudos fornecidos pelos brasileiros a resgeito de nossas reservas
uraníferas. 0 estudo foi realizado por técnicos franceses, princi-
pais concorrentes da Alemanha na Europa.
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do cost mais clareza ao longo da semana passa
da, especialmente na entrevista coletiva ã
imprensa do primeiro ministro Helmut Schimidt,
ao denunciar as grandes companhias america -
nas como responsáveis pela controvérsia,pois
também pretendiam fornecer equipamentos para
o Brasil".("°

Retomou-se, assim, a linha do nacionalismo mo

derado, defendida nas décadas de 40 a 50 pelo almirante Álvaro Alber -

to. A política defendida pelo almirante enfatizava a necessidade de

compensações específicas em toda negociação sobre a questão nuclear

Tal política, que significava a troca de recursos hàtúiPâis "pbr̂ técrtcritP--—

gia nuclear, foi seguida com uma abertura para a Europa, mais especifi

camente para a Alemanha. 0 nacionalismo moderado, retomado na década

de 70, manteve as suas alianças básicas com o Ocidente, mas procurou ,

através do programa nuclear, maior autonomia em relação aos Estados ti-

nidos. Enquanto a política das compensações específicas do almirante

Álvaro Alberto foi tentada durante o período menos centralizado quanto

ao processo decisõrio da política nuclear - governos Dutra e Vargas -

a retomada dos caminhos defendidos pelo almirante - negociações com A-

lemanha e França em 1953 - foi realizada pelo regime autoritário pós-

6H.

0 conflito estatização versus privatização

também foi retomado tão logo a questão nuclear voltou ao cenário nacic

nal. Alguns meses antes da assinatura do acordo com a Alemanha, o pre-

sidente da Nuclebrás, Paulo Nogueira Batista, falou a Veja a respeito

das possibilidades de participação da iniciativa privada no setor:

"Vamos partir do zero no que toca a equipamen
tos ligados ao reator. No tocante, respeitan '

4. Revista Veja, op. cit., p. 22. _ ,
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do as regras de economicidade, pretendemos
chegar a 1990 COB um índice de nacionaliza -
ção ao redor de 90%. A Nuclebrãs vai criar
una empresa de engenharia nuclear com esta""
finalidade, nas utilizando a indústria nacio
nal. 0 empresário privado poderá ser sócio
na produção de equipamentos mais sofistica-
dos (...)"(5) *

Apesar das promessas e compromissos assumidos

publicamente, o Estado revelou-se até hoje incapaz de abrir espaço ã

participação da empresa privada local no setor. Nesse ponto, as evidên

cias são várias:

"Sm seus três anos e meio de vida, a Nuclen,
sob o domínio real da KHU, tem obrigado o
Brasil a comprar da Alemanha equipamentos
que podem perfeitamente ser reproduzidos pe-
la indústria nacional. Exemplos: a Nuclen qua
lificou uma empresa nacional, Jean Lieutsud,
para o fornecimento de filtros secundários
de água usados no sistema de refrigeração
dos reatores de Angra. Mas os alemães exigi-
ram que a empresa contratasse serviços de aj>
sistincia técnica da Alemanha. Tais serviços
iam custar tanto que a companhia desistiu do
negócio todo. (.,.) 0 empresário brasileiro
Cláudio Barde Ia, um dos empreiteiros do pro-
grama nuclear, foi obrigado a comprar na Ale
manha pontes rolantes que poderia ter fabri-
cado no Brasil".

Nessas passagens fica comprovado, mais uma

vez, o estrangulamento da participação da empresa privada nacional em

detrimento da empresa estrangeira.

5. "A reação em cadeia", in Revista Veja, 29 de agosto de 1979,

6. Revista Veja de 29 de agosto de 1981, p. 9.



Finalmente, é forçoso assinalar que certas ca

.Victerísticas se repetem na nova política nuclear brasileira: a incapa_ *

cidade decisrria sobre os pontos mais relevantes do acordo - custos ,ti

j>e de tecnologia adotada - e o

independentemente da natureza do regime político no qual se inserem .

?ara os cientistas brasileiros que criticam o acordo, o Brasil mantém

?. tradição de ccmprar caixas pretas - grandes aparelhos com chave na

.rio -, envolvendc-se em empreendimentos extremamente ambiciosos e sem

:uctlquer controle sobre eles.

Nos comentários de Veja acerca dos documentos publicados pela Gaze
ta Mercantil referentes ac acordo teutc-brasileiro, é ressaltado o
aspecto do controle total de transferência de tecnologia pelos ale
mães: "(...) Embora a parte brasileira detenha 75% das açoe3 da em
presa (Nuclen),^o poder de decisão pertence na pratica ao sócio
que contribui sô com 25% para o capital da Nuclen. Três dos cinco
membros da diretoria são da Nuclebrás - mas são da KWU o diretor
técnico e comercial, os cargos que realmente contam. Além disso,to
das as decisões importantes do projeto e todas as decisões técni -
casM aprovadas pela diretoria ficam sujeitas ao aval de um comitê
técnico." Revista Veja de 29 de agosto de 1979, p. 90.
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CRONOLOGIA - A POLÍTICA NUCLEAR BRASILEIRA: 19H5/1958

1. Primeira fase - Emergência da Questão Nuclear: Controle e Expio

racio dos Recursos Naturais C19tS/19S»).

1.1 PLANO INTERNACIONAL:

1915 - janeiro, 3 - Instituída nos Estados Unidos a comissão res-

ponsável pela elaboração, neste mesmo ano, do

Relatório Acheson-Lilienthal. Dean Acheson ,

subsecretário de Estado, preside a comissão

e David E. Lilienthal, presidente do Tenessee

Valey Authority, atua como assessor técnico .

0 relatório chama a atenção para a imptrtân -

cia da descoberta do uso da energia nuclear

tanto para fins civis quanto militares. Reco-

menda a manutenção do segredo da utilização

do novo tipo de energia pelo maior prazo pos-

sível, através de uma estratégia que prevê: a

elaboração nos Estados Unidos de uma legisla-

ção específica para a energia nuclear e a

criação de uma organização internacional ca-

paz de garantir o monopólio nuclear a qual -

quer custo.

1915 - fevereiro, 21- Realizada a Conferência de Chapultepec no Mé-

xico. Nesta conferência é aprovada a Resolu -

ção XXI, pela qual os países do continente a-
março, 08

mericano se compronetem & fornecer aos Esta -

dos Unidos matérias-primas suficientes e no

menor prazo possível, para que os norte-aaieríL



19«*5 - julho, 16
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canos possam suprir as suas necessidades de

guerra.

Explode a primeira bomba atômica norte-ameri-

cana no deserto do Novo México.

19«*6 - janeiro, 24 - Convocada pela ONU a primeira reunião da Co-

missão Internacional de Energia Atômica.com a

finalidade de debater as linhas de una políti

ca nuclear para o mundo. Comparecem à reunião

os países detentores de tecnologia nuclear

(Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra

e França) e os países possuidores de minérios

radioativos (Canadá, índia, Congo Belga e Bra

sil).

19H6 - junho, 30

19i*6 - junho, 30

19H6/19M8

Aprovada no Congresso Americano a Lei Hacma-

hon (Macmahon-Douglas Atomic Act) que tem co-

mo pontos principais: estabelecimento do mono

põlio estatal integral de tudo o que se refi-

ra ã energia atômica; prescrição da pena de

morte para quem viole as suas recomendações •

criação de um organismo interno capaz de con-

trolar a questão nuclear.

Criada a Comissão de Energia Atômica dos Esta

dos Unidos.

Período em que a Comissão Internacional de E-

nergia Atômica se reúne. Os principais momen-

tos da primeira reunião são resumidos como se

segue:
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1916 - junho, 13 - Os Estados Unidos apresentam como proposta o

Plano Baruch. A intenção norte-americana é a

de criar uma entidade internacional - Atonic

Development Authority (ADA) - capaz de exer -

cer o controle global sobre as jazidas e so-

bre o emprego da energia nuclear.

1946 - Junho, 19 - A União Soviética apresenta sua contrapropos-

ta, o Plano Gromyko, prevendo um acordo inter

nacional que interdite o emprego de novas ar-

mas atômicas e destrua as já existentes.

1947 - setembro, 02 - Assinado em Petrõpolis o Tratado do Rio de Ja

neiro, ou Tratado Interamericano do Rio de Ja

neiro, criando uma aliança defensiva permaneii

te entre as Republicas Americanas. 0 tratado

é ratificado em 1951, por 21 países america -

nos, entre eles o Brasil.

1948 - novembro, 04 - Ratificadas pela Assembléia Geral da ONU as

conclusões da primeira reunião da Comissão In

ternacional de Energia Atômica, que prevêem

a adoção de uma série de normas destinadas a

garantir o emprego pacífico da energia atômi-

ca e a reduzir a corrida armamentista.

1949 - julho - Explode a bomba atômica soviética.

1950 - junho, 25 - Guerra da Coréia: os Estados Unidos atuam di-

e retamente no conflito asiático e pressionam

1953 - julho, 27 os países do continente americano a partici -

par da guerra através do envio de homens ou
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do fornecimento de Materiais e recursos estra

tégicos.

1952 - novembro, 01 - Os Estados Unidos explodem a bomba de hidrogi

nio no Pacífico.

1953 - agosto, 12 - Explode a bomba de hidrogênio soviética.

1.2 PLANO INTERNO:

1940 - Ainda durante a Segunda Guerra é assinado en-

tre o Brasil e os Estados Unidos o Programa

de Cooperação Para a Prospecção de Recursos

Minerais. Como resultado, o território brasi-

leiro é examinado por especialistas norte-ame

ricanos que levantam informações acerca de ja

zidas petrolíferas, uraníferas e toríferas.

19«»0 - Publicado o decreto-lei n? 1989 - Código de

Minas -, dando poderes de concessão ou autori

zação a estrangeiros para o aproveitamento do

subsolo, sem referência â forma de explora -

ção.

1915 - fevereiro,25 - Promulgada a lei constitucional n9 9 estabele

cendo eleições diretas para a Presidência da

República, os governos estaduais, o Congresso

Nacional e Assembléias Legislativas Estadu -

ais.

.



19H5 - maio, 28

1945 - julho, 06

19>»5 - naio, 18 - Publicado o decreto-lei n9 747«» anistiando to-

dos os que hajam cometido crimes políticos de£

de 16 de julho de 1934.

- Publicado o decreto-lei n9 7S86 regulamentando

o alistamento eleitoral, os mecanismos para

processamento dos pleitos e fixando as datas

das eleições.

- Assinado entre o Brasil e os Estados Unidos o

primeiro acordo atômico. Pelos seus termos, o

l>asil venderia com exclusividade, aos Estados

Unidos, 300 toneladas anuais de raonazita ao

preço da 31 a 40 dólares a tonelada, 0 prazo

do acordo seria de três anos, prorrogáveis no

máximo por dez veze*, 0 acordo é ratificado pe

Io governo brasileiro em 8 de julho de 1945.

1945 - outubro, 29 - Vargas e deposto. A Presidência é entregue a

José Linhares, presidente do Supremo Tribunal

Federal.

1945 - novembro, 27 - Comício em que é lida a mensagem de Vargas dan

do apoio â candidatura Dutra.

1945 - dezembro, 02 - Realizam-se eleições para a Presidência d?. Re-

pública e para o Congresso Nacional. Dutra é e

leito presidente, e Vargas, senador.

1946 - janeiro, 31 - Dutra é empossado na Presidência da República.

1946 - agosto, 27 - Em memorando secreto enviado ã Presidência da

República, o Conselho de Segurança Nacional
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(CSN) critica os termos do acordo de 19*5. 0

fato gera a suspensão do acordo, findo o pri - •>

meiro triênio.

1946 - outubro, 18 - 0 Brasil ganha nova Constituição, elaborada

por uma Constituinte.

1947 - novembro, 2 5 - 0 chefe da delegação brasileira presente a Co-

missão Internacional de Energia Atômica, almi-

rante Álvaro Alberto da Mota e Silva,envia ao

governo brasileiro o Memorando n9 1 onde comen

ta o andamento das conversações e recomenda a

adoção de uma política nuclear para o Brasil

pautada nos seguintes pontos: 1) criação de um

organismo de controle interno de energia micle_

ar; 2) nacionalização das minas de urânio etó '

rio; 3) revisão da concessão de mineração; *O

obrigatoriedade de tratamento primário aos mi-

nerais radioativos como medida capaz de contro

lar as exportações; 5) concessão de vantagens

as primeiras firmas de tratamento de minerais

atômicos; 6) intensificação de atividades téc-

nico-cier.tíficas na área.

1947 - janeiro, 20 - Criada a Comissão de Estudos e Fiscalização de

Minerais Estratégicos (CEFME), que passa a fu£

cionar na Secretaria Geral do Conselho de Segu

rança Nacional (CSN).

1947 - outubro, 21 - 0 governo norte-americano informa, através de

nota entregue ao ministro das Relações Exteri£

res., Raul Fernandes, sua intenção de prorrogar x
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o acordo de 1945.

1947 - A justiça eleitoral fecha o Partido Comunista.

1948 - 0 Legislativo cassa o mandato dos representan-

tes do Partido Comunista.

1949 - Instalada em São Paulo uma usina de beneficia-

raento de monazita, de propriedade da Orquima

Indústrias Químicas Reunidas S/A.

1948 - junho, 12 - 0 governo brasileiro denuncia o acordo de 1945.

1918 - novembro, 26 - Assinado entre o Brasil e os Estados Unidos o

Acordo Administrativo, visando dar prossegui -

mento ao Programa de Cooperação assinado entre

os dois países em 1940,

1949 - abril - Nomeada pelo presidente Dutra uma comissão de

22 membros, presidida pelo almirante Álvaro Al̂

berto, para elaborar um anteprojeto de lei que

atenda à área da ciência e da pesquisa no Bra-

sil.

1950 - Os Estados Unidos recusam a proposta de um no-

vo acordo no campo nuclear, elaborado pela Co-

missão de Estudos e Fiscalização de Minerais

Estratégicos (CEFME) em substituição ao acordo

de 1945.

1950 - maio - A chapa liderada pelo general Estillac Leal

vence as eleições para a diretoria do Clube Mi_

litar. A nova diretoria abre as páginas da Re-
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de interesse nacional, entre eles o problema

nuclear.

1951 - janeiro, 15 - Aprovado o anteprojeto de lei que cria e auto

riza o funcionamento do Conselho Nacional de

Pesquisa (CNPq) - lei n9 1310 -, ao qual é a-

tribuída, entre outras, a função de adotar me

didas relativas a investigação de minerais a-

tômicos.

1951 - janeiro, 30 - Getúlio Vargas assume a Presidência da Rep3 -

blica.

1951 - dezembro, 31 - Promulgado o decreto n? 30.230 que regulamen-

ta a pesquisa e a lavra de interesse direto à

produção de energia nuclear. Pelo artigo 3?

deste código, as "jazidas de substâncias de

interesse para a produção de energia atômica

constituem reserva nacional consideradas es-

senciais para a segurança do país, e ficara

sob controle do Estado (...)".

1952 - fevereiro,11 - Visita o Brasil Gordon Dean, presidente da Co

missão de Energia Atômica dcs Estados Unidos.

1952 - fevereiro,21 - Criada, através de decreto n9 30.583, a Comi£

são de Exportação de Minerais Estratégicos

(CEME). A comissão absorve as atribuições do

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) no to-

cante ã venda de urânic, tõrio e seus compo -

nentes minerais. Tem competência para aprovar
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ou modificar os planos de exportação de qual

quer material estratégico de origem vegetal

ou mineral, atendendo contudo ao interesse

da segurança nacional e cuidando para que se

jam mantidos os estoques exigidos pelo Conse_

lho de Segurança Nacional (CSN). A comissão

funciona no Ministério das Relações Exterio-

res.

1952 - fevereiro, 21 - Assinado o segundo acordo atômico Brasil-Es-

tados Unidos. Pelos seus termos, o Brasil se

compromete a vender aos Estados Unidos 15

mil toneladas de monazita, sais de cérios e

terras raras pelo período de três anos.

1952 - março, 15

1952 - março, 23

1952 - maio» 21

- Assinado entre o Brasil e os Estados Unidos

o Acordo de Assistência Militar. Pelos seus

termos, os Estados Unidos se obrigam a forne

cer ao Brasil materiais, serviços ou outra

espécie de assistência militar. 0 Brasil de-

verá fornecer, em troca, materiais básicos

e estratégicos através de acordos a serem

negociados e apreço corrente no mercado mun-

dial.

- A Comissão de Exportação de Materiais Estra-

tégicos (CEME) é oficialmente instalada, pa£

sando a funcionar regularmente a 12 de maio

de 1952.

- A chapa Cruzada Democrática, composta pelos

generais Alcides Etchegoyan, Goes Monteiro e
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Eduardo Gomes derrota a chapa nacionalista

dos generais Estilac Leal, Horta Barbosa e Ar J

> tur Carnaúba nas eleições para a diretoria do

Clube Militar. Com a nova diretoria, a Revis-

ta do Clube passa a circular com artigos de

caráter recreativo.

1952 - agosto, 1 - Após terem importado a quantidade de monazita

estipulada para o prazo de três anos, os Esta_

dos Unidos denunciam o segundo acordo atômi-

co, não cumprindo, portanto, o restante do a-

cordo referente ã compra de sais de cério e

terras raras manufaturadas pela Orquima S/A.

1952 - setembro, 2 5 - 0 Conselho Nacional de Pesquisas envia à Pre-

sidência da República a Exposição de Motivos v

n9 51, criticando os termos do segundo acordo v

atômico, negociado com os Estados Unidos, que

não inclui em suas cláusulas as compensações

específicas julgadas adequadas pelo conselho.

1952 - outubro, 02 - 0 Conselho Nacional de Pesquisas define na Ex

posição de Motivos n9 32 uma política de ener

gia nuclear que é aprovada pelo Conselho de

Segurança Nacional e a Presidência da Repúbli.

ca. A nova política centra-se nos seguintes

pontos: "a) pesquisas, prospecção minerais,se_

paração e concentração de minérios; b) trata-

mento químico de minérios atômicos; c) meta -

lurgia de urânio nuclearmente puro para uso v

em reatores atômicos; d) produção de urânio
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enriquecido para uso em reatores; e) reatores

atômicos, quer para a produção de energia,quar

para fins experimentais de pesquisa; f) am-

pliação das nossas equipes de cientistas e

tecnologias (...); recurso ã ciência e a tec-

nologia dos Estados Unidos da América;da Fran

ça; da Itália; da Inglaterra; da Alemanha; da

Suiça; da Escandinávia; da Holanda; do Cana -

dá; e, possivelmente, da India e do Japão, a-

lém das nossas próprias instituições cultu -

rais.

- Vargas reforma seu ministério. As principais

mudanças se dão no Ministério das Finanças,no

das Relações Exteriores, no do Trabalho,de on

de sairam, respectivamente, Oswaldo Aranha,Vi.

cente Rao e João Goulart.

1953 - novembro, 2 5 - 0 Conselho de Segurança Nacional (CSN), assis_

tido pelo Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA)

e de comum acordo com o Conselho Nacional de

Pesquisas (CNPq) elabora o Relatório Secreto

n? 771 e a Exposição de Motivos n9 772 propon

do normas de ação política para o desenvolvi-

mento do Brasil no setor nuclear. As normas

baseiam-se em dois pontos básicos: a) exigên-

cia de compensações objetivas (tecnologia),em

todos os acordos de exportação de minerais ra

dioativos; b) colaboração no campo da ciência

e da técnica nuclear com todos os países ami-

gos, com base no que for mais conveniente ao
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programa atômico do Brasil.

1953 - 0 Brasil envia missões i. França e â Alemanha

procurando novos parceiros para desenvolver o

seu setor nuclear. Na Alemanha, a missão bra-

sileira, chefiada pelo almirante Álvaro Alber

to, encomenda as ultracentrífugas ( aparelhos

de enriquecimento de urânio por processo de

ultracentrifugação). Na França é encomendada

a construção de uma usina de reprocessamento

de urânio, em escala industrial, a ser insta-

lada em Poços de Caldas.

195U - janeiro, 2 1 - 0 Brasil efetua o pagamento de 80 mil dólares

pelas ultracentrífugas encomendadas ã Alemã -

nha.

1951 - A Comissão de Energia Atômica dos Estados

dos ordena a apreensão das ultracentrífugas ji

lemas, no momento em que estão para ser envia

das ao Brasil, sob a alegação de que a Alema-

nha, país ocupado, não está autorizada a for-

necer equipamentos ou desenvolver pesquisas nu

cleares.

19 5H - janeiro, 25 - A Orquima instala em São Paulo uma nova usina

química para o tratamento da monazita.

1954 - agosto, 20 - Assinado o terceiro acordo atômico Brasil-Es-

tados Unidos. Por esse acordo, o Brasil se

compromete a vender cinco mil toneladas de mo v

nazita, acrescidas de cinco mil toneladas de
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sais de cério e terras raras; em troca, os Es

tados Unidos devem fornecer dez mil toneladas

de trigo tipo Hard Winter n9 2. No Brasil o

acordo é aprovado por decisão da Comissão de

Exportação de Materiais Estratégicos (CEME).

195f - agosto, 2«* - Suicida-se o presidente Getúlio Vargas. Café

Filho assume a Presidência da República.

2. Segunda Fase - A Questão Tecnológica (195U/19S5)

2.1 PLANO INTERNACIONAL:

1953 - dezembro, 8 - 0 presidente Eisenhower profere, na VIII As-

sembléia Geral das Nações Unidas, o discurso

* "Átomos Para a Paz"» Neste discurso I declara

da a intenção norte-americana de controlar a

expansão militar atômica, de estabelecer um

programa de cooperação entre as nações para a

utilização de recursos atômicos para a paz, c

de criar um organismo internacional na ONU pa

ra realizar esses objetivos.

1954 - julho, 12 - A Lei Macmahon é reformulada. A empresa priv£

da passa a poder participar da utilização da

energia nuclear com finalidades pacíficas,gr£

ças â liberação do intercâmbio de informações

e à cessão de equipamentos a outros países .

Aos indivíduos e dada permissão para posse e

utilização de materiais nucleares especiais
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com licença da Comissão de Energia Atômica.

- Realizada a I Conferência Internacional sobre

as aplicações pacíficas da energia atômica.

1956 - outubro, 29 - Criada a Agincia Internacional de Energia Atei

mica com duas finalidades básicas: desenvol -

ver a utilização da energia atômica para a

paz e evitar, através de salvaguardas, a uti-

lização de energia nuclear com fins militares.

2.2 PLANO INTERNO:

1954 - março, 9

1954 - março, 22

1954

1954

1954 - agosto, 25

Data do documento secreto n? 1, minuta de um

acordo sobre pesquisa de materiais físseis a i

ser celebrado entre o Brasil e os Estados Uni

dos.

Data do documento secreto n? 2, que propõe um

novo acordo de cooperação atômica entre o Bra

sil e os Estado? Unidos.

Documento secreto n? 3 contendo críticas â a-

tuação do almirante Álvaro Alberto frente ao

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq).

Documento secreto n9 4 analisando e critican-

do as negociações realizadas entre o Brasil

e a Alemanha (compra de ultracentrífugas).

Juarez Tãvora e chamado para assumir a chefia

da Casa Militar do governo Café Filho. Imedia v
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taraente, -èSw inicio a um programa de avalia -

ção da política nuclear.

Ofício expedido pelo general Tavora ao chefe

de gabine*? da Secretaria do Conselho de Segu

rança Nacional - coronel Betando Guimarães -

solicitando a reformulação das diretrizes da

política de energia nuclear com base no exame

dos seguintes documentos: documentos secretos

n^i i, 2, 3; Exposição de Motivos n? 771

(25.11.53); Exposição de Motivos n9 777

(3.12.53).

195f - novembro, 25 - Aprovada pelo presidente Café Filho a Exposi-

ção de Motivos n9 1017, enviada pelo chefe do

gabinete da Secretaria de Segurança Nacional

em resposta ao pedido feito pelo general Távo

ra. Pelas novas orientações o Ministério das

Relações Exteriores passa a liderar as nego -

ciações com o exterior referentes ao problema

nuclear.

1954 - dezembro, 23 - Raul Fernandas, ministro das Relações Exterio

res, entra em contato com os Estados Unidos

para concretizar uma proposta global visando

o aproveitamento dos minerais radioativos bra

sileiros.

1955 - janeiro, 12 - 0 almirante Álvaro Alberto demite-se do Cons£

lho Nacional de Pesquisas (CNPq).

1955 - janeiro, lt - Um ofício expedido pelo Conselho de Segurança
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Nacional (CSN) retira do Conselho Nacional de

Pesquisas (CNPq) o poder de negociar com o ex '

terior.

1955 - março, 18 - 0 embaixador James Scolt Kamper, em carta ao

Itamarati, propõe o reinicio das negociações

entre o Brasil e os Estados Unidos no setor

nuclear.

1955 - agosto, 3 - Assinados dois acordos entre o Brasil e os Es_

tados Unidos: o Programa de Cooperação Para o

Reconhecimento e a Investigação de Urânio no

Brasil e o Acordo de Cooperação Para o Desen-

•f Yo^v^-men^° o a Energia Atômica com Finalidades

Pacíficas. 0 programa dá continuidade ao Açor

do Administrativo de 1948. Trata-se de um pro

grama de prospecção de minério a ser realiza- ,

do entre o Brasil e os Estados Unidos em dois

anos. D Acordo de Cooperação fornece ao Bra -

síl um reator de pesquisas para estudo, trei-

namento de cientistas e produção de isõtopos

medicinais.

3. Terceira Fase - A Politizacão da Questão e a Definição de Novas

Diretrizes para a Política Nuclear (1956/1958)

3.1 PLANO INTERNO:

1552 - março, 16 - Sancionada a lei permitindo o funcionamento

das Comissões Parlamentares de Inquérito.
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1954 - outubro, 13 - Ainda no governo Café Filho, realizam-se as e

leições parlamentares. O PTB passa de 51 para

56 cadeiras; o PSD, de 112 para 114, e a UDN

cai de 8»* para 74 cadeiras.

1955 - janeiro - Publicado o Memorando Militar assinado pelos

generais Canrobert, Lott, Távora e pelo briga

deiro Eduardo Gomes, entre outros, manifestan

do a preocupação do país vir a se envolver nu

ma campanha eleitoral violenta, capaz de le-

vá-lo a uma crise.

- Os assinantes do Memorando Militar decidem

que, na ausência de um candidato civil à pre-

sidência capacitado para manter a unidade na-

cional, os militares ficam livres para candi-

datar-se à presidência.

- A UDN, seguindo a orientação militar, substi-

tui o seu candidato civil, Etelvino LifcS, pe-

lo general Juarez Tavora, que recebe também

apoio do PSB, PDC e do Partido Libertador.

1955 - outubro, 31 - Por ocasião do sepultamento do general Canro-

bert Pereira da Costa, o coronel Jurandir Ma-

mede, líder da Cruzada Democrática, profere

discurso opondo-se ã posse dos candidatos do

PDS/PTB (Juscelino e João Goulart).

1955 - novembro, 3 - Eleitos Juscelino Kubitsehek (PSD) e João Gou

lart para a presidência e vice-presidência da

Republica.

1955 - junho
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1955 - outubro, 11 - "Golpe preventivo" do general Lott para garari

e tir a posse dos vencedores nas urnas

novembro, 11

1955 - novembro, 2 1 - 0 presidente Café Filho, já restabelecido,ten

ta reassumir a presidência da República e é

impedido pelos militares.

1956 - janeiro, 31 - Juscelino assume a presidência da República.

1956 - fevereiro,10 - Nomeada a primeira Comissão Parlamentar de In

quêrito sobre energia nuclear, integrada por:

Armando Falcão (presidente - PSD);Gabriel Pa£

sos (vice-presidente - UDN); Marcos Parente

(UDN); Arinos de Matos (PSD); Broca Filho

(PSD); Dagoberto Sales (PSD) e Frota Moreira f

(PTB).
(

1956 - Carlos Lacerda leva à Câmara dos Deputados do

cumentos que provam a ligação do deputado Ar-

mando Falcão com a Orquima S/A. 0 escândalo

causa a renúncia de Falcão da presidência da

Comissão Parlamentar de Inqusrito (CPI).

1956 - 0 líder do governo na Câmara, deputado Vieira

de Melo, profere discurso defendendo o gover-

no da autorização de venda de monazita aos Ej>

tados Unidos fora de acordos.

1956 - abril, 24 - Criada pelo Executivo a Comissão Especial Pa-

ra o Estudo da Energia Atômica no Brasil.

1956 - maio, 12 - Passa a funcionar, no Palácio Tiradentes, a
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1956 - agosto

1956 - agosto, 15

1956 - agosto, 30
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CPI sobre energia nuclear, integrada por: Ga-

briel Passos (presidente - UDN); Arinos de Ma

tos (vice-presidente - PSD); Dagoberto Sales

(relator - PSD); Marcos Parente (UDN); Frota

Moreira (PTB); Renato Archer (PSB) e Colombo

de Sousa (PSD).

Primeiro discurso do deputado Renato Archer

na Câmara, onde faz uma avaliação da política

brasileira de energia nuclear, denuncia a

pressão norte-americana como responsável pela

paralisação do desenvolvimento atômico brasi-

leiro, com base em trechos de documentos, dos

quais não revela a origem. Finaliza o discur-

so propondo a retomada da política de compen-

sações específicas.

Segundo discurso do deputado Archer, revelan-

do os documentos secretos n°ü 1, 2, 3 e 4 en-

comendados pelo general Tãvora â Embaixada A-

mericana.

0 Palácio do Catete distribui nota aos jor-

nais isentando-se de responsabilidade pelas

declarações do deputado Archer.

A Comissão de Estudos Para a Política Nuclear

encaminha ao Conselho de Segurança Nacional

um documento com as novas diretrizes da polí-

tica nuclear, nas quais se inclui a criação

de uma Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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(CNEN), através do decreto n9 «»0.110.

1957 - julho, 3 - Renovado o Acordo de Cooperação Para Usos Ci-

vis da Energia Atômica, de 1955. Por esse a-

cordo os Estados Unidos comprometem-se a for-

necer material de pesquisa, desde que o Bra-

sil o utilize com finalidades pacificas.

1957 - novembro, 25 - Assinado acordo entre o Brasil (Comissão Na-

cional de Energia Nuclear - CNEN) e a França

(Compagnie Industrialle et Agricola de Ven

A L'Entranger) para a instalação, no Brasil ,

de usinas de beneficiamento de urânio em São

Paulo e Minas Gerais. '

1957 - dezembro, 26 - Assinado entre o Brasil e os Estados Unidos*

um compromisso de continuidade ao Programa Con

junto Para o Reconhecimento e a Investigação

de Urânio nc Brasil. Pelo artigo 30, o Brasil

se compromete a dar tratamento preferencial

aos Estados Unidos caso venha a exportar urâ-

nio.

1957 - As ultracentrifugas chegam ao Brasil e são

instaladas em São Paulo.

1958 - julho, 9 - Publicada a emenda do Acordo de Cooperação Pa

ra Usos Civis da Energia Atômica, de 1957, r£

comendando maiores cuidados com o materialv

que os Estados Unidos envia para o Brasil.


