
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE DIREITO

ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS DOS
REJEITOS RADIOATIVOS

Ninon Machado de Faria Leme Franco

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL
Julho de 1988



ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS DOS REJEITOS RADIOATIVOS

Ninon GuíKXa Ha.cha.do dt Va.ti.CL

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA FACULDADE DE DIREITO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUI-

SITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR.

Aprovada por:

Prof
Presidente da Banca

Prof.

Prof

Prof

Prof

R1o de Janeiro, RJ - BRASIL

de 1986



A meus pais e

a Fernando



MACHADO DE FARIA, Ninon Guerra

Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Rejeitos
Radioativos.

XII, f. 224

Tese: Doutor e» Direito

1. Direito Nuclear 2. Rejeitos Radioativos

3. Direito Ecológico 4. Direitos Hum* Í. os

5. Direito do Mar 6. Direita Aeroespacial

7. Tese

I. Universidade Federal do Rio de Janeiro-Faculdade

de Direito

II. Título'



\

A Ética tem sempre primazia sobre a

Técnica e o Homem tem primazia sobre

as coisas.

João Paulo II

111



DEDICATÓRIA

A QUEM SIRVO COM ESTE TRABALHO ?

Esta reflexão me dominou a mente e serviu de parâme-

tro para o desenvolvimento do trabalho sobre aspectos jurídi-

cos e institucionais dos rejeitos radioativos. Não poderia

ser a outrem que não aos meus semelhantes, ã Humanidade e mais

particularmente aquela parcela que vive neste pais, a que pre-

tendo servir com este trabalho. Foi procurando analisar a ex-

periência de outros países e outros povos que esbocei uma Po-

lítica de Rejeitos Radioativos para o Brasil.

A questão ê da maior seriedade, pois pretende estabe

Iscer um ordenamento de molde a que, ao deixarmos para us ge-

rações futuras o legado de continuar a armazenar rejeitos ra-

dioativos produzidos neste momento, o façamos com a consciên-

cia de que poderão continuar a produzir mais rejeitos sem que

se torne inviável, de modo irreversível, a vida em nosso Pla-

neta.

Embora o tema escolhido tenha exigido uma longa canrt

nhada, por vezes bastante árdua, considerar-me-ei suficiente-

mente gratificada se tiver contribuído para o bem estar do p£

vo brasileiro.



AGRADECIMENTOS

A empreitada de desenvolver um trabalho de pesquisa

para tese de «outorado exige o apoio» a ajuda e principalmen-

te o incentivo de varias naturezas.

Para ter chegado ao final desta tese contei com o a-

poio, ajuda e incentivo de várias pessoas e instituições is

quais me cabe neste momento agradecer.

Gostaria aqui de registrar meus agradecimentos a to-

dos Oí. que, direta ou indiretamente, comigo colaboraram; toda_

ria, isto me é impossível.

Has não posso deixar de fazer referência ã Comissão

Nacional de Energia Nuclear e, em particular, a seu Presiden-

te, o Or. Rex Nazaré Alves, que permitiu e apoiou o desenvol-

vimento deste trabalho; I Academia de Direito Internacional

de Haia, que me concedeu estágio de doutorado e onde aprendi

multo no convívio com os mestres e realizei pesquisas na Bi-

blioteca do Palácio da Paz; ao"Centre de Recherche pour le

Deveioppement International du Canada", que me patrocinou a boV

s« em Haia.

Renovo, também, meus agradecimentos a meu Professor

Orientador, Dr. Alberto Bittencourt Cotrim Neto, que guiou

com atenção, carinho e sensibilidade meu trabalho; aos Drs.

Arnaldo Hezrahi e Teófilo Portela Chagas, pelos ensinamentos

t Interesse com que discutiram as questões técnicas da tese e

multo particularmente ao Or. José Sette Câmara, Juiz na Corte

v



de Haia, pelo apoio que me deu quando do meu estágio na Acadiç

•ia de Haia.

Aos Professores Jean Hebert, Norbert Pelzer e a tan-

tos outros que me é difícil enumerar aqui, meus sinceros agra_

decimentos pelas informações prestadas.

Registro também meu reconhecimento e agradecimentos

iqueles que viabilizaram a realização desta tese, executando

os trabalhos de secretariado: Ivone Boizani de Torres, Lei la-

ne Soares Ferreira de Oliveira, Ronaldo ue jantaria, Teresinha

de Jesus Couto e Cláudia Helena Uchõa, bem como meu especial

reconhecimento ao Dr. Gustavo Joppert, pelo laborioso e inte-

ressado trabalho dè revisão da tese.

Faço especial referência aos bibliotecários do Palá-

cio da Paz, do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Comi£

slo Nacional de Energia Nuclear bem como aos das demais biblio

tecas em que pesquisei.

Por fim, mas não por último, a Faculdade de Direito

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na pessoa de seu

Diretor, Prof. Atamir Quadros Mercês e demais integrantes do

Quadro Docente, bem como aos funcionários do secretariado dos

Cursos de Pós-Graduação, meus agradecimentos.

vi



RESUMO

A Autora propõe a discussão desta tese no âsbito de

um novo raso do Direito Público - o Direito Nuclear.

A questão fundamental são os rejeitos radioativos, cu-

ja produção representa um problema crucial na utilização da

energia nuclear, sendo tema dos aais discutidos dos pontos de

vista técnico, econômico, político, social e jurídico.

Os países têm procurado estabelecer políticas pró-

prias relativas aos rejeitos radioativos, sempre visando I

proteção do homem e do meio.ambiente.

Neste cenário, a Autor3 desenvolve seu trabalho de

pesquisa procurando discutir os aspectos jurídicos e institu-

cionais dos rejeitos radioativos, tanto no plano internacio-

nal como no de diversos países, objetivando esboçar os funda-

imentos jurídicos de uma Política de Rejeitos Radioativos para

o Brasil.
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ABSTRACT

The author proposes a discussion of a new branch of

the public law - the nuclear law.

The M i n subject is the radioactive waste. Its

production is a decisive problem in the utilization of

nuclear energy being one of the discussed questions from the

technical, economical, political, social and juridical

points of view.

Countries have been striving to establish their own

policies related to radioactive wastes having always in mind

the nan and the environmental protection.

In this scenario the author developed the

investigations trying to discuss juridical and institutional

aspects of radioactive wastes on the international level as

well as in different countries with the aim to establish the

juridical basis of a radioactive wastes policy in Brazil.
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RESUME

L'auteur propose la discussion de cette thèse dans

le cadre d'une nouvelle branche du droit public - le Droit

Nucléaire.

La question fondamentale est le dëchet radioactif,

dont la production représente um problème crucial dans

l'utilisation de l'énergie nucléaire. Le thème a été discuté

du point de vue technique, économique, politique, social et

juridique.

Les états ont cherché a établir leur propres

politiques, concernant les déchets radioactifs, tenant compte

de la protection de l'homme et de l'environnement.

Dans ce cadre, l'auteur a développé sa recherche en

discutant sur les aspects juridiques et institutionels des

déchets radioactifs tant du point de vue international comme

des divers Etats car l'objectif est d'ébaucher les bases

juridiques d'une pol .tique brésilienne pour les déchets

radioactifs.
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NOTA PRELIMINAR

Õ SURGIMENTO DO DIREITO NUCLEAR

O surgiaento da tecnologia nuclear, com suas múlti-

plas aplicações, gerou relações e institutos jurídicos pró-

prios, formando um todo individualizado e determinando o nas-

cimento de um novo ramo do direito, o Direito Nuclear ou da

Energia Nuclear.

WALTER ALVAREZ conceitua:

"Direito Atômico ou Direito da Energia Nuclear é o

ramo do Direito de Energia que estuda e disciplina

as relações jurídicas pertinentes ã energia nuclear

e envolventes da tecnologia respectiva, sua utiliza-

ção e efeitos". (1)

A conceituação de WALTER ALVAREZ coloca o Direito da

Energia Nuclear ou Direito Atômico como uma subdivisão do Di-

reito de Energia, considerado em sentido lato, como abrangen-

do todas as espécies de energia como eletricidade, carvão,

petróleo, força hidráulica. (2)

Para muitos autores, entre estes DE LOS SANTOS, o Dj_

reito Nuclear se Insere na faixa do Direito Internacional, o

que ê contestado por outros como FISCHERHOF e BOULANGER. (3)

0 Direito Nuclear surgiu no âmbito internacional por-

que a tecnologia nuclear nasceu e se desenvolveu no contexto

do um esforço de várias nações em conjunto. Todavia, ã medida

x1v



e« que * tecnologia nuclear passou a ser utilizada peTos paí-

ses, os ordenamentos jurídicos nacionais passara» a adicionar

noraas tuteiadoras da energia nuclear.

Co»o «nsina CHARLIE*:

"Le dosaine atonique n'est pas un univers ã part. La

«aitrise de 1'atone a besoin du concours de toutes

les disciplinem et I son tour va les enrichir toutes.

Propres de Ia connaissance et de la domination de Ia

nature et de l'energie en general, eile est au bout

or sur le trajet de toutes les sciences et de toutes

les techniques. Pareillement, ses discussions

juridiques sont celles de tout le droTt contemporain

un autre arme de destruction massive eveillerait les

roemes inquietudes,un autre source abondante d'ener-

gie les mimes espoirs, un autre puissance les mimes

competitions et risques d'abus". (4)

0 Direito Nuclear é um ramo do direito em constante

evolução, coro princípios que são adotados universalmente e cres_

cente intervenção do Estado» conforme caracteriza DE LOS SAN-

TOS. (5)

BOÜLANGER definiu cdmo Direito Nuclear o "direito re

lativo aos usos pacíficos da ciência e tecnologia nucleares",

afirmando que desde seu início o Direito Nuclear tem sido di-

reito nacional e direito Internacional:

- constitucional, quando regula a organização das atividades

nucleares;

xv



• administrativo, quando regula a autoriza-lo • a fiscaliza-

ção das autoridades nucleares» saúde pública e proteção ra*

tfiolõgica;

• penal, quando estabelece sanções às ofensas contra a regula^

•entaçio nuclear;

- privado, quando regula a responsabilidade civil por danos

nucleares;

• direito internacional público, quando cria organizações in-

ternacionais, COMO a Agincia Internacional de Energia Atômi^

ca. Agência de Energia Nuclear de Organização para a Coope-

ração e o Desenvolvimento Econômico, dando-lhes poderes e

atribuições para atuar no âmbito internacional;

- direito internacional privado, quando regula, em várias con_

venções internacionais, a responsabilidade civil por danos

nucleares, a proteção física no transporte de materiais e

equipamentos nucleares, entre outros.

BCULANGER limita o Direito Nuclear as aplicações pa-

cificas, desde a utilização de radioisõtopos para usos biome-

dicos ou terapia, a operação de usinas e outras instalações nju

cleares. Porém, como ele afirma, Direito Nuclear é um segmen-

to do direito em geral e não-deve ser considerado como algo

especial e separado. (6)

A maioria dos países vem construindo o Direito Nu-

clear com base em uma lei atômica, independentemente do gran-

de sistema jurídico a que esteja afiliado o ordenamento jurí-

dico de cada um deles. Mesmo a Inglaterra, com a "Common Law",

xv1



estatuiu a lei «tonic», e* t946 t sua lei sobre substancias ra-

dioativas, e* 1948.

Ros Estados Unidos, as atividades nucleares são

das pela Lei Federal de 1954 (Lei de Energia Atôaica), que su

cedeu ã Lei de 1946 (Lei Mac Kahon) e fei emendada posterior-

•ente, e> 1977.

A República Federal da ATeiaanha tem disposições so-

bre energia nuclear contidas na Lei Fundamental que atribui i

União o poder de legislar, concorrentesente com os Estados Fe

dera ist e« Matéria de produção e utilização de energia nuclear

(Art. 74, 11a da Lei Fundamental). A Lei Atônica alenã, emen-

dada em 1976 e substituída por nova lei ea 1985, congrega os

dispositivos básicos sobre a energia nuclear.

A Itália também ten a sua lei atômica datando de

I960, modificada en 1981. Na mesma linha está a Espanha, com

a lei de 1964.

A França, entretanto, não tem uma lei básica sobre

energia nuclear, mas disposições sobre matéria nuclear estão

disseminadas pelo ordenamento jurídico francês. Essa é a dife

rença do direito nuclear francês para o de outros paí-

ses.(7)

Na América Latina, a Argentina, o Chile, o México e

o Brasil por terem nTvei de desenvolvimento nuclear, também

tem estabelecidas suas normas tuteiadoras da energia nuclear

em leis básicas.
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A legislação brasileira sobre entrai* nuclear jí COR

ti* «• conjunto de leis» normas regulamentara* t adainistrati

vas, que formem o Direito Nuclear Brasileiro. (8)

A Lei 4118 de 1962 instituiu o monopólio sobre sing-

rais nucleares e crtou a COBÍSSÍO Nacional de Energia Nuclear,

CNCN. EM 1972» a Lei 5740 autorizou a criação da Companhia Br«

sileira de Tecnologia Nuclear - CSTK, pela CNEN. A Lei 6189

de 1974 modificou as duas primeiras» nudando o nome da CBTR

vara Empresas Rucl»ares Brasileiras S/A - NUCLEBMs C dividin

do entre a CNEN e a N'fCLEBRftS o exercício do monopólio da

União.

Com a Lei 6453 de 17 de outubro de 197/, sobre res-

ponsabilidade civil por danos nucleares e responsabilidade pe_

n»lt completou-se o arcabouço do Direito Nuclear, cujas ori-

gens estão nos dispositivos constitucionais que dão competên-

cia i União Federal para legislar sobre a matéria (art. 89 XVII 1

da Constituição Federal).

Dentro do contexto brasileiro, comparado com os de-

mais contextos de alguns países, principalmente os mais avan-

çados nuclearmente e analisando o cenário Internacional é que

foi desenvolvida a pesquisa que resultou neste trabalho de te_

se.

Referências e citações:

(1) ALVAREZ, Walter T. - Introdução ao Direito da Energia Nu-

clear, Sugestões Literárias S/A - 19 edição - São Paulo,

1975, p. 49.
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CAPITULO 1

IBTRODUCAO

A prodtiçio 4c rejeitos radioativos data de inicio da

•tilizacão da radioatividade.

Se voltarmos *o inicio do sicvlo. o casal PIERRE •

HARIE CURIE já utilizava o radônio •• suas pcsqvisas • iplic£

cies «idicas, deixando o urânio coso o rejeito, liais tarda,COB

• desenvolvivento da tecnologia nuclear, a produção de rejei-

tos radioativos começo* a se tornar sais intensa.

Foi justamente na década 60-70, no florescimento da

indústria nuclear, dando ensejo 5 produção continua de rejei-

tos, que os governos procuraram estabelecer políticas nacio-

nais e ajustaram, em atos internacionais, a regulação dos re-

jeitos radioativos. Esta preocupação foi em parte impulsiona-

da pelos movimentos conservacionistas, eeologistas e mesmo

anti-nucleares que começaram a surgir nos Estados Unidos, Eu-

ropa e Japão, principalmente nos anos 70.(9)

Alimfdos rejeitos produzidos na atividade nuclear p_a

ra fins pacíficos, também aqueles decorrentes das explosões

foram objeto da maior atenção, dando surgimento a tratados de

proscrição de explosões no mar, espaço aéreo e outros lugares.

Considerando o atual estagio do desenvolvimento tec-

nológico nacional na área nuclear, torna-se necessário o esta_

belecimento de uma Política de Rejeitos Radioativos para o

Brasil, compreendendo a regulação dos rejeitos produzidos pe-

1



1*9 instalações radioativas • nucleares localizadas no Pais»

definindo critérios qve proteja* o Hoses t sen B*io-a*biente

t possas fazer da atividade nuclear «• fator de engraadecise*

to 4a fhmanidade.

Ao procarar foravlar a Política im Rejeitos ^

vos »ara o Brasil destaca-se, com oojetivo p*rM*e*te» • pro

teçío ao koMoa e ao ceio-aMbiente.

Os objetivos isetfiatos visas trazer soluções aos re-

jeitos radioativos que via sendo produzidos e que continuarão

a ser produzidos coao resultado da utilização da energia nu-

clear na indústria, na agricultura» na sedicina e na geração

de energia elétrica, nos usos Militares, nos navios a propul-

são nuclear, nas explosões nucleares e ainda na atividade ae-

roespacial .

Na realidade os rejeitos radioativos podem ser enquj»

drados entre os rejeitos Industriais e devem ser avaliados de£

tro do binômio risco versus beneficio social das atividades

que os geraram.

Referências:

(9) GOLDSCHMlDT,Bertrand - "Le Complex* Atomique" - Histoire

Polítique de 1'Énergíe Nucléaire, Editions Fayard, Paxís,

1982.



CAPÍTULO 2

REJEITOS RADIOATIVOS - &•**> Ticfticoi

2.1 - Conceit»

A existiHeIa de rejeitos radioativos é eonside

rad* coao m dos grandes obstáculos ao desenvolvimento da eatr

fft nuclear.

Coso no caso de todos os rejeitos industriais.

os rejeitos radioativos sío vistos negativamente, desde qve

confronta a espécie ttusana com substâncias que lhe são noci-

vas e completamente se» utilidade. 0 fato é que os rejeitos

sío produtos Inevitáveis do processo tecnológico que benefi-

cia direta ou indiretamente o hone».

Entre os perigos que estão conexos às aplica-

ções pacíficas da energia nuclear» os rejeitos radioativos são

os que, no presente, tomam a atenção não somente dos técnicos

como também do público em geral.

0 rejeito radioativo é aquele material radioa-

tivo que não tem mais utilidade e deve ser guardado de modo

a não causar dano nem ao homem nem ao meio-ambiente. 0 concei^

to de utilidade é dado pelo estado da arte, pelo nível de de-

senvolvimento tecnológico do país ou de acordo com os crité-

rios de rua poiTtica nuclear,

0 conceito de rejeitos radioativos varia de

acordo com o país, mas a maioria segue os mesmos critérios.



O glosxírí© editado pela Aginctt Internacional

4% Energia Atoaica conceitua coao:

"fcadieactive waste: any •«ter1*1 that contains

•r Is contaminated with radionuclideos at con-

centrations or radioactivity levels greater than

the "exempt quantities* established by the

competent authorities and for which no use is

foresee".

Portanto o conceito do glossário remete Is au-

toridades a competência para delinear o que seja rejeito.(10)

A nova lei atômica alemã, de 1985» define re-

jeito radioativo COMO:

"Produtos Radioativos ou Rejeito significa qual_

quer material radioativo produzido ou tornado

radioativo pela exposição ã radiação pelo pro-

cesso de produção ou utilização de combustível

nuclear, exceto

a) o combustível nuclear

b) radioisõtopos fora da instalação nuclear na

qual alcançam o estágio final da fabricação

e tornam-se inúteis para fins industriais,

comerciais, agrícolas, médicos, científicos

e educacionais".

Jã a legislação sufça distingue uma categoria

especial de materiais sob o nome de "resíduo" que "são mate-

riais radioativos, inclusive produtos de ativação cuja ativi-



dade • superior * 1 Curie e que se fornas a partir dos* coabus

tfveis nucleares ea seguida ao processo de transautaçao nu-

clear*. Nessa categoria as autoridades suíças podem colocar,

por asseaelhação, as partes integrantes da instalação nuclear,

tornadas radioativas quando da produção de energia atômica. 0

terão "rejeito radioativo" se aplica aos materiais radioati-

vos e objetos contaainados por eles, para os quais se prevê a

reutilização. Na prática, os rejeitos radioativos são Mate-

rials resultantes principalmente óa utilixação de radioisõto-

pos, proveu da Manipulação de fontes radioativas de todos os

gêneros e, de «odo geral, são rejeitos produzidos pela indús-

tria» medicina, pesquisa e ensino.

h lei norte-americana destaca os rejeitos ra-

dioativos de alta- atividade e os rejeitos de baixa atividade,

definindo-os da seguinte forma: (11)

"The term high level radioactive waste means:

A) the highly radioactive material resulting

from the reprocessing of spent nuclear fuel,

including liquid waste produced directly in

reprocessing and any solid material derived

from such liquid waste that contains fission

products In sufficient concentrations and

B) other highly raJioactive material that the

Commission, consistent with existing law,

determines by rule requires permanent Iso-

lation".

"The term "low level radioactive waste" means

radioactive material that:
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A) Is not high level radioactive waste, spent

nuclear fuel» transuranic waste, or by

product material as defined In section l i e

(2) of the Atomic Energy Act of 1954 (42 USC

2014 (e) (2) and

B) the Commission, consistent with existing law

classifies as low level radioactive waste".(*)

Como se pode avaliar» as legislações nacionais

têm procurado conceituar os rejeitos radioativos de modo a

condicionar sua classificação segundo o nível de desenvolvimeni

to tecnológico e ou as questões políticas.

(*) Tradução livre - o termo rejei.o radioativo de alto nível
significa:

A) o material altamente radioativo resultante do reproces-
saroento do combustível utilizado, inclusive o rejeito
líquido produzido diretamente no reprocessamento e quaJL̂
quer material sólido derivado do referido rejeito líquj_
do que contenha produtos de fissão em concentrações su-
ficientes e

B) outro material altamente radioativo que & Comissão, de
acordo com a legislação vigente, determine que requeira
isolação permanente.

O termo rejeito radioativo de baixo nível significa mate-
rial radioativo que:

A) não é rejeito radioativo de alto nível, combustível nu
cleâr utilizado, rejeito transurânico ou subproduto co-
nto definido no artigo 11 e (2) da Lei sobre Energia Ato
mica de 1954 (.',2 ÜSC 2014 (e) (2) e

B) a Comissão, de acordo com a legislação vigente, classi-
ficar como rejeito de baixo nível.



Há países que desenvolvem programas nu'cleares

que não prevent o reprocessamento do combustível nuclear uti-

lizado e como conseqüência o consideram também rejeito nuclear,

como ocorre no Canadá e na Suécia, ao passo que a maioria dos

paTses exclue o combustível utilizado da classificação de

rejeito radioativo» como ê o caso dos Estados Unidos da Ameri^

ca» que expressamente o define em lei, como anteriormente foi

mencionado.

No Brasil, compete ã Comissão Nacional de Enejr

gia Nuclear baixar normas, regulamentos e especificações so-

bre o assunto (art. 29 item III da Lei 6189 de 16 de dezembro

de 1974).

Até a presente data, o conceito de rejeito ra-

dioativo é encontrado em normas dispersas, de modo indireto,

nij havendo ainda uma definição adotada por norma do que e

entendido como rejeito radioativo, salvo o conceito genérico

dado pela Agência Internacional de Energia Atômica.

A Norma sobre Controle de Material Nuclear, Equi-

pamento Especificado e Material Especificado (Resolução CNEN

3/82 de 16 de abril de 1982) estabelece que o final do contro

le sobre material nuclear ocorrerá quando a CNEN, a seu crit£

rio, entender que o material nuclear esteja comprovadamentc

consumido ou diluído a tal ponto que não seja mais relevante

para o sistema, ou tenha se tornado praticamente irrecuperá-

vel, o mesmo ocorrendo com o equipamento e material especifi-

cado (item 2.5.1 letra a, b, c da Resolução citada).



A Resolução CNEN 34/79, de 23 de janeiro de

1979, que aprovou os "Critérios Gerais de Projeto para Usinas

de Reprocessamento de Combustíveis Nucleares" define o que s*

jam rejeitos líquidos de alto nível (item 3 letra e).

"Rejeitos líquidos de alto nível - rejeitos ra

dioativos líquidos resultantes da operação do

primeiro ciclo áo sistema de extração por sol-

vente ou equivalente, bem como rejeitos concejn

trados de ciclos de extração subseqüentes ou

equivalentes".

0 conceito sobre o que seja rejeito radioativo

também é obtido indiretamente na Resolução CNEN 6/84, sobre

licenciamento de instalações radioativas, quando isenta do pr£

cesso de licenciamento as instalações que envolvam, "em qual-

quer instante, substâncias radioativas de atividade específi-

ca inferior a 0,0027 ÜCI/G (100 Bg/g) ou substâncias radioaU

vas sólidas naturais de atividade especifica inferior a 0,014

mci/g/500 Bg/g, radionuciTdeos cujas atividades totais, den-

tro de cada classe, não excedam: classe A 0,1 mci; classe B

1 mci; classe C 10 mci; classe D 100 mci, equipamentos que imj.

tam "radiação ionizante" com energia inferior a 5K e UM.

Presentemente a CNEN aprovou provisoriamente

norma sobre a gerência de rejeitos radioativos de instalações

radioativas, que foi elaborada por Comissão de Estudos e que

posteriormente será levada a apreciação e aprovação definiti-

va da Comissão Deliberativa da CNEN.
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A norma define como rejeitos radioativos:

"Qualquer material resultante de atividades hu

manas que contenham radionuclideos em quantida_

des superiores aos limites especificados na nojr

ma CNEN NE 6.02 - Licenciamento de Instalações

Radioativas - e para o qual a reutilização é

imprópria ou não prevista".

Assim, o critirio básico que caracteriza o re-

jeito radioativo, nos termos da definição da norma provisória*

é o da impropriedade de sua reutilização.

Esta norma é específica para a gerência dos re

jeitos oriundos de instalações radioativas» seguindo básica*

mente o conceito da AIFA.

2.2 - Classificação

A classificação dos rejeitos varia de um pais

para outro.

Diferentes parâmetros determinam a classifica-

ção, tais como as limitações ambientais para a aceitação do

rejeito, situações operacionais em termos de tipo de rejeitos

e sistemas de tratamento.

Por exemplo, os termos rejeitos de nTvel baixo,

nTvel intermediário e nTvel alto são usados para descrever as

d<fi;~r.íe$ concentrações de materiais radioativos nos rejei-

tos.
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As diferentes formas de classificação e* de com

preensão destas mesmas classificações tornaram difíceis as r£

1ações entre os países. Em razão disto, a Agência Internacio-

nal de Energia Atômica organizou um "Painel sobre a Padroniza

Cão" para as categorias de rejeitos radioativos.(*)

Come resultados deste Painel, a AIEA estabele-

ceu a classificação d-; rejeitos radioativos nas seguintes ca_

tegorias:

a) Rejeitos radioativos líquidos:

Categoria 1: não são normalmente tratados mas descarrega-

dos diretamente no meio-ambiente.

Categoria 2: são normalmente tratados por métodos comuns e

não são necessários equipamentos especiais.

Categoria 3: são tratados por métodos usuais que exigem al̂

gumas vezes certos equipamentos.

Categoria 4: são tratados por métodos usuais(**) e exigem

sempre equipamentos.

Categoria 5: são armazenados e resfriados necessariamente.

(*) Painel real is. «'.o entre 6 e 10 de novembro de 1967, en Vi£

na. Desta reunião participaram países e organizações in-

ternacionais. Technical Report Series nÇ 10f, 1970.

(**) Métodos usuais significam a evaporação, troca iônica ou

tratamento químico.
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b) Rejeitos radioativos sólidos (os que, além das questões de

impacto ambiental, são levadas em conta as de manuseio e

de transporte antes e depois do tratamento, podem ser com-

bustíveis e não combustíveis ? freqüentemente não são homo

gêneos):

Categoria 1: compreende rejeitos sólidos com emissores be-

ta e gama e quantidade insignificante de emis_

sores alfa e podem usualmente ser manuseados

e transportados sem precauções especiais.

Categoria 2: compreende rejeitos sólidos com emissores be-

ta e gama e quantidade menos insignificante

de emissores alfa e podem ser usualmente trans_

portados er. simples recipientes com leve cama

da de concreto ou chumbo.

Categoria 3: compreende rejeitos sólidos com emissores be-

ta e gama e com pouca quantidade de emissores

alfa, podendo ser manuseados ou transportados

somente se precauções especiais forem tomadas.

Categoria 4: compreende rejeitos sólidos com predominância

de emissores alfa e quantidades insignifican-

tes de emissores beta e gama.

c) Rejeitos radioativos gasosos (esta classificação dos

tos i controvertida; em muitos paTses os rejeitos não são

classificados; algumas vezes a classificação i conexa ao

sistema de ventilação e os rejeitos são classificados se-

gundo sua origem; a classificação da AIEA i baseada em quar>

tidade de radiação por metro cúbico e em reiaçÃ" ao método
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de tratamento da descarga):

Categoria 1: são usualmente descarregados diretamente no

ar e usualmente não são tratados.

Categoria 2: são usualmente tratados por simples filtração

e a radioatividade está principalmente em pe-

quenas parttculas.

Categoria 3: são usualmente tratados com filtração e ou-

tros métodos conjuntamente e a radioatividade

está conexa principalmente com gases e efluer^

tes gasosos.

2.3 - Gerência de Rejeitos

Os rejeitos radioativos estão sob rígido con-

trole» segundo critérios de segurança, visando proteger o

meio-ambiente e o homem contra os eventuais riscos presentes

e futuros que possam deles decorrer.

Desde sua produção até a sua deposição, os re-

jeitos radioativos são gerenciados, isto i, submetidos a um

conjunto de medidas administrativas e técnicas desenvolvidas

para a coleta, manuseio, tratamento, acondicionamento, trans-

porte, armazenamento, controle e deposição dos rejeitos. (12)

Os objetivos essenciais da gerência de rejei-

tos são a redução, ao máximo possível, do volume do rejeito a

ser transportado, armazenado e depositado, a concentração e

Imobilizarão, tanto quanto possTvel, dos radionuclTdeos pre-

sentes no rejeito, a diluição e dispersão dos radionuclTdeos
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no neio-ambiente de modo comprovadamente seguro, utilização

de «5todos adequados de armazenanento e deposição de forma a

conter e isolar os radionuclideos da população e do meio-am-

biente.

De um modo geral os rejeitos podem ser classi-

ficados em:

1. Rejeitos Sólidos, como os concentrados provenientes de re-

jeitos líquidos, resinas trocadoras iõnicas, combustíveis,

não combustíveis, compressiveis e não compressTveis.

2. Rejeitos Líquidos, como os líquidos contaminados, líquidos

provenientes de drenagem, entre outros. *

3. Rejeitos Gasosos» como os aerosõis, gases nobres, entre o<£

tros.

4. Rejeitos Especiais, como os lTquidos orgânicos, resíduos

de decantação, materiais sólidos irradiados ou contamina-

dos, carcaças de animais, entre outros. (13)

2.4 - Fontes Geradoras

As principais fontes geradoras de rejeitos ra-

dioativos são as seguintes:

1. Operação de reatores nucleares de potência.

i. Operação do ciclo do combustível.

3. Utilização de radioisótopos em medicina, indústria e pes-

quisa.
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Segundo a fonte geradora, os principais rejei-

tos produzidos são os seguintes:

t. Centrais Nucleares de Potência (14)

a) Rejeitos líquidos - as centrais nucleares de potência

são geradoras de grandes volumes de líquidos e produzem

como resultado de tratamento destes líquidos rejeitos

como lamas» concentrados de evaporadores e resinas tro-

cadoras iÔnicas.

b) Rejeitos sólidos - podem ser rejeitos combustíveis e não

combustíveis, compressíveis (tais como roupas, luvas,

entre outros).

c) Rejeitos gasosos - principalmente gases de fissão como

o criptônio, xenÕnio, iodo e trítio.

Z. Instalações do ciclo do combustível nuclear

I. Rejeitos provenientes da lavra e do beneficiamento do m|

nério

a) Rejeitos da mineração:

1. Rejeitos sólidos estáveis e terras de desmonte.

2. Rejeitos líquidos - águas de drenagem da mina que

contém urânio e seus produtos de decaimento, dis-

solvidos e em suspensão.

3. Rejeitos gasosos - poeiras contendo urânio e seus

produtos de decaimento e radÔnio (esses rejeitos

são liberados quando o corpo mineralizado é expo£

to durante as operações de mineração).(15)
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b) Rejeitos do beneficiamento:

1. Rejeitos sólidos - a chamada "torta" proveniente

da separação ITquido-sÕlido.

2. Rejeitos líquidos - como os licores uraniferos,

apôs a extração do urânio por meio de solvente;

efluentes diversos» coletados para evitar riscos

acidentais de elementos poluentes.

3. Rejeitos gasosos - efluentes gasosos da íixivia-

ção, vapor d'água, vapor de sulfato de hidrogênio»

entre outros efluentes gasosos dos setores de pro

dução de diuranato de amônia.

II. Rejeitos da Conversão

1. Rejeitos sólidos - tais como de filtros, prensa, rje

sTduos de fluoração, tambores de derivados de amÔ-

nea, rejeitos sólidos compressTveis.

2. Rejeitos líquidos - (que são tratados para a recup£

ração do urânio) tais como águas de lavagem dos tam

bores de diuranato de amônea, soluções de hidróxido

de potássio e outras soluções químicas diversas.

3. Rejeitos gasosos - isto é, efluentes gasosos das di_

versas etapas do processo de conversão.

III.Rejeitos do Enriquecimento

1. Rejeitos sõlícos - rejeitos não compressTveis (como

peças metálicas), rejeitos compressTveis (luvas, roju

pas), filtros.

2. Rejeitos líquidos - provenientes da descontaminaçao.
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3. Rejeitos gasosos - tais como os contaminados» e ga-

ses oriundos do processo de enriquecimento.

IV. Rejeitos da Fabricação do Elemento Combustível

1. Rejeitos sólidos - principalmente das etapas de coin

versão e sinterização, tais como rejeitos não com-

pressTveis e rejeitos compressiveis.

2. Rejeitos líquidos - decorrentes da filtragem e lava_

gem e descontaminaçao.

3. Rejeitos gasosos - vapores e gases do processo e ar

provenientes de áreas contaminadas da instalação.

V. Rejeitos do Reprocessamento (os rejeitos radioativos de

maior atividade no ciclo do combustível nuclear e gera_

dos na usina de reprocessamento).

1. Rejeitos sólidos - ferragens e materiais estruturais

dos elementos combustíveis, filtros, materiais reti^

dos em filtros do sistema de tratamento dos rejei-

tos líquidos» equipamentos danificados e materiais

corapressTveis.

2. Rejeitos líquidos - provenientes do sistema de tra-

tamento, tanques de armazenamento dos elementos com

bustiveis, da descontaminaçao e dos laboratórios.

3. Rejeitos gasosos - tais como os efluentes produzi-

dos no tanque de dissolução, na extração por solver^

te ou provenientes do sistema de ventilação.

3. Rejeitos de Medicina, industria e pesquisa .(16)
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O uso bastante difundido de radiolsõtopos na .medici-

na, indústria e estabelecimentos de pesquisa resulta em um

volume relativamente grande de rejeitos radioativos que são

diversificados quanto ãs características que apresentam:

1. Rejeitos sólidos - tais como papeis» agulhas hipodérmicas,

recipientes plásticos, carcaças de animais, fontes sólidas,

objetos metálicos e de vidro, solo, excreções de pacientes.

2. Rejeitos líquidos - provenientes de lavagem, soluções con-

tendo radioisótopos, líquidos de cintilação, excreções de

pacientes.

3. Rejeitos gasosos - como aerosóis, gases de evaporação de

líquidos, gases resultantes da combustão de materiais.

2.5 - Coleta de Rejeitos

Consiste na coleta, em recipientes próprios, dos

vários tipos de rejeitos.

í importante a padronização dos recipientes de

coleta, dentro de um número razoável de categorias que facilj^

tem as etapas posteriores da gerência dos rejeitos, particu-

larmente a segregação.

2.6 - Segregação

A segregação é a etapa da gerencia dos rejei-

tos que consiste em separar fisicamente, e no mesmo local em

que foram produzidos, os rejeitos radioativos de quaisquer ou_

tros materiais, utilizando-se como fundamento para a separa-
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çio as seguintes características: físicas (como o estado» is-

to i solido, líquido ou gasoso); a meia vida (se curta, média

ou longa); se compactãveis ou não compactâveis; se orgânicas

ou inorgânicas; putrecTveis ou patogênicos; se combustíveis

ou não combustíveis.

2.7 - Tratamento

Outra etapa na gerência dos rejeitos radioati-

vos é o tratamento. 0 principal objetivo do tratamento do re-

jeito radioativo e adequá-lo, por suas características, a coji

dição necessária para ser transportado, armazenado ou.deposi-

tado. 0 tratamento visa, portanto, melhorar as condições de

segurança e minimizar os riscos e também reduzir os custos.(17)

Os parâmetros básicos de tratamento são os se-

guintes:

a) redução do volume;

b) remoção de radionuciTdeos do rejeito;

c) modificação na composição (modificação na forma físico-quj_

mica, insolubilização, entre outros).

Os métodos mais empregados para o tratamento

dos rejeitos variam de acordo com as características do pró-

prio rejeito:

1. Os rejeitos sólidos podem sofrer destruição térmica e qu7-

»<*.ca, como a incineração ou digestão química; tratamentos

mecânicos, como a compactação e fracionamento ou a descon-
i

taminação (química ou mecânica).
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2. Os rejeitos líquidos podem ser evaporados no neio-ambiente,

desde que respeitados os critérios de segurança, ou ofre-

re« centrifugação, troca iônica, filtração e precipita-

ção.(18)

3. Os rejeitos gasosos podem ser filtrados, lavados em colu-

nas, absorvidos ou podem decair em sua atividade.

Os rejeitos líquidos e gasosos, mesmo que ra-

dioativos, podem ser liberados no meio-ambiente quando atendi^

dos a rigorosos critérios de segurança e de proteção do meio-am

biente.(19)

2.8 - Acondicionamento e Embalagem

ApÕs o tratamento, os rejeitos devem ser acon-

dicionados e embalados de tal forma a atender ãs condições ne_

cessãrias ao seu armazenamento, transporte e deposição.

Uma das etapas do acondicionamento é o proces-

so de imobilização, que visa converter o rejeito para uma fo_r

ma sólida, reduzindo o potencial de migração ou dispersão dos

radionuclideos contidos no rejeito.

No processo de imobilização são utilizados vá-

rios materiais não radioativos como cimento, betumen e polTmja

ros, para fixação dos rejeitos de forma monolítica.

0 processo de imobilização é, na realidade, uma

das primeiras barreiras que confinam e limitam a liberação dos

r*dionuc!Tdeos e para tanto é utilizada uma serie de crité

rios químicos e físicos,
19



A embalagem dos rejeitos varia de acordo com

as características de cada rejeito, com vistas ao transporte»

armazenamento e deposição. A embalagem constitui um elemento

essencial na correta gerência dos rejei*DS radioativos.(20)

Dentre as funções principais de embalagem es-

tão: a de atuar como receptãculo para o rejeito imobilizado e,

em alguns casos, também como recipiente, onde se efetuarão as

misturas do rejeito com o elemento imobilizador; facilitar as

operações de manuseio e possibilitar o aproveitamento racio-

nal de áreas; prevenir e evitar o espalhamento de radionuclT-

deos do rejeito durante o manuseio, armazenamento e deposição;

servir como barreira para retardar a liberação de radionuclT-

deos após a deposição dos rejeitos radioativos e, se necessá-

rio, contribuir como barreira para radiação.
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CAPITULO 3

ARMAZENAMENTO E DEPOSIÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS EM TERRA

3.1 - Noções Gerais

Duas modalidades básicas podem ocorrer quanto

i colocação do rejeito em terra: a de caráter temporário, que

é o armazenamento e a de caráter definitivo, que i a deposi-

ção.

Do ponto de vista ticnico, o armazenamento e a

deposição final tem merecido tratamentos específicos, va-

riando de um Pais a outro. Do mesmo modo, as soluções jurídi-

cas têm variado de um Pais para outro.

0 armazenamento pode ocorrer no local onde o

rejeito e produzido e neste caso sujeito a normas próprias da

instalação nuclear. Porém o armazenamento de que se trata aqui é,

particularmente, aquele em instalação especifica fora da ins-

talação produtora e que se destina a ter o rejeito radioativo

por um período maior e de onde o rejeito pode ser retirado p£

ra sofrer tratamento ou ir para o repositório, onde serã colo

cado de modo definitivo e irreversível,

Nos Estados. Unidos compete ao Governo Federal

a responsabilidade pelo armazenamento e deposição final dos

rejeitos de alta atividade, enquanto cabe a cada Estado a re£

ponsabilidade pelos rejeitos de baixa atividade. Na República

Federal üa Alemanha, a União fica com a responsabilidade pela

deposição final dos rejeitos radioativos, enquanto aos Esta-

dos compete a sua coleta e o seu armazenamento.
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Portanto entre esses dois o que hi de comun ê"

que são países federados, porém as soluções são diversas. Na

SuTça, pais confederado, o armazenamento e a deposição final

pode* ser feitas por entidades privadas» mediante autorização

da Confederação.

Na França a responsabilidade pelo armazenamen-

to e deposição final fica a cargo do Governo Central.(21)

A deposição em terra dos rejeitos radioativos

pode ser efetuada em formações geológicas ou em instalações

feitas pelo homem. Não existe um conceito simples e universal

do que seja o repositório. Segundo o que esclarece a Agencia

Internacional de Energia Atômica, os conceitos podem variar

de uma colocação nas camadas profundas ou em isolamento geolõ

gico na subsuperfTcie.(22)

A escolha das diversas opções para deposições

do rejeito radioativo depende de diversos fatores, mas os mais

importantes são os tipos de rejeitos, quantidade e acondicio-

namento, condicionamentos ambientais e geológicos e condicio-

namentos sÕcio-econõmicos.

t de se notar que os rejeitos radioativos de

alta atividade devem ser dispostos somente em embalagens espjs

ciais e repositórios profundos. Há maiores opções para os ca*

sos de rejeitos de menor nível de radioatividade e radionud_T

deos <•» rrciu vida curta. Considerando a permeabilidade das fojr

mações geológicas e tendo em vista a proteção da água e do

meio-amb1ente, são construídas mais barreiras.
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Na escolha do local, os seguintes fatores de-

ve» ser examinados: caracterização de parâmetros químicos, f?

sicos, geológicos» geomecânicos e hidrogeológicos; caracterrs

ticas do meio-ambiente natural da superfície; caracterização

da estabilidade e resistência geológica; caracterização das

interações potenciais entre o rejeito e a formação geológica;

efeitos gerados pelo homem e considerações econômicas e so-

ciais.(23)

3.2 - Nos Estados Unidos da America

Nos Estados Unidos, a legislação americana tra_

ta extensivamente do processo da escolha, construção, opera-

ção e fechamento dos repositórios para rejeitos radioativos.

A Lei sobre a PolTtica de Rejeitos Nucleares de

1982 dispõe sobre o processo de autorização dos repositórios

de rejeitos de alta atividade e do combustível utilizado e tam

bém refere-se ao processo de autorização para os repositórios

de rejeitos de baixa atividade (onde estão incluídos os de m£

dia atividade também), que são da responsabilidade dos Esta-

dos, na forma do que estabelece a Lei sobre Rejeitos Radioati^

vos de 1980.

Com relação aos repositórios de rejeitos radi£

ativos de alta atividade, a Lei de 1982 abrange os rejeitos

oriundos das atividades civis, A lei não se aplica aos rejei-

tos de alta atividade decorrentes de atividades militares, p£

reta hã uma determinação de que o Presidente, após dois anos da

vigência da lei, avaliara o uso da capacidade de deposição
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M us ou «ais repositórios a sere» desenvolvidos para .«tender

•os rejeitos de alta atividade de origem militar. Nesta ava-

liação, o Presidente deve levar em conta os fatores relativos

a custo, saúde e segurança públicas, regulamentação, transpoir

te, aceitação pública e segurança nacional.

Qualquer repositório, para atender às ativida-

des de defesa, será objeto de autorização, de acordo COM a

Lei de Reorganização de Area Energética de 1973, atendendo aos

requisitos da Comissão Reguladora Nuclear para localiza-

ção, desenvolvimento, construção e operação do repositório.

A decisão do Presidente ou do Secretário de

Energia, quanto ao desenvolvimento de um repositório para de-

pósito de rejeito de alta atividade ou combustível nuclear ut^

lizado de origem militar, bem como na pesquisa e no desenvol-

vimento ou em ambos, deve ser precedida de uma investigação

específica do local, cabendo ao Secretário de Energia notifi-

car ao Governo e ã Assembléia Legislativa do Estado ou ã Tri-

bo Indígena em terra dos quais o repositório pode ser locali-

zado,

0 direito de participação e consulta obedece ao

mesmo procedimento que existe, para os repositórios de rejei-

tos radioativos de origem civil, mencionados adiante.(24)

0 processo de autorização de repositórios para

rejeitos de alta atividade e combustível nuclear utilizado de

origem civi* compreende várias etapas nas quais os Estados,

as Tribos Indígenas e o público têm expressa participação.
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Por força da lei Mencionada, o Secretario de

Energia, juntamente com a Comissão Reguladora Nuclear» . apôs

ouvir o Conselho sobre a Qualidade do Neio-Ambiente, o Admi-

nistrador da Agência de Proteção do Heio-Ambiente, o Diretor

do Serviço de Levantamento Geológico e os governadores inte-

ressados, expede diretrizes relativas aos critérios de esco-

lha do local em vários meios geológicos, tendo em conta fato-

res como recursos naturais valiosos, hidrologia, geofísica,

atividade sísmica, atividades militares, proximidades de for-

necimento de água, proximidades de população, efeito sobre o

direito dos usuários tfe água e proximidade de integrantes do

Sistema Nacional de Parques, Sistema Nacional de Proteção ã

Vida Selvagem, Sistema de Rios Cênicos e Selva Nacional, Sis-

tema Nacional de Preservação da Area Nativa ou Florestas Na-

cionais. Tais diretrizes estabelecem parâmetros relativos ã

localização de repositórios t ao transporte de rejeito radio-

ativo sólido de alto nível e combustível nuclear utilizado.(25)

Para a escolha do primeiro e do segundo ^

tórios, a lei estabelece que:

1. Apôs consulta aos governadores dos Estados interessados, o

Secretário de Energia designa no mínimo cinco locais para

serem selecionados como candidatos ao primeiro repositório

e recomende ao Presidente três dentre os cinco, para ca-

racterização como locais candidatos.(26)

Foram escolhidos como locais candidatos para o primeiro re_

positõrio: Formação Vulcânica, situada em Yucca Mountain,

Nevada; Formação Basáltica, situada em Hanford, Washington

e Formação Salina, situada cm Deaf Smith, Country, Texas.
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2, O Secretario designe cinco locais, dentre os quais até

três locais adicionais não designados anteriormente e re-

comende (ate 01 de julho de 1989),dentre esses cinco lo-

cais designados, três locais candidatos para serem selecio_

nados como segundo repositório. A noticia e que o segundo

repositório deverá ser em rocha cristalina.(27)

A designação do local deve ser acompanhada de

uma Declaração de Impacto Ambiental. Cada Declaração de Impa£

to Ambiental deve estar disponível ao público.

Antes, da designação do local, o Secretário de

Energia notificará o Governador e o Legislativo do Estado no

qual o local está situado ou Corpo Governante da Tribo Ind?ge_

na afetada onde o local está situado.(28)

v Antes da designação de qualquer local, o Secne

tario de Energia deve promover a audiência pública nas vizi-

nhanças do local, para informação aos residentes na área so-

bre os propósitos de designação do local e para receber comeri

tários. Nessa ocasião, o Secretário da Energia solicitará e

recebera recomendações dos residentes com respeito ao meio-am
{

biente.

0 Presidente tem o direito de rever» no prazo

de 60 dias, os locais candidatos, podendo aprovar ou não os

locais candidatos recomendados pelo Secretario de Energia. Sua

decisão, aprovando ou não o local, dev? ser comunicada ao Se-

cretário de Energia, ao Governador e aos Legislativos esta-

duais ou ao Corpo Governante das Tribos Indígenas, conforme o caso.
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Ap5$ a designação dos locais candidatos e ten-

do «tendido a todos os comentários recebidos, o Secretario de

Energia, em consulta COM O Governador do Estado ou o Corpo 6£

vernante da Tribo Indígena envolvida» conduzir! as atividades

de escolha do local de modo a minimizar qualquer impacto am-

biental adverso.

Antes de proceder a qualquer trabalho de esca-

vação, o Secretário submeterá o Plano de Trabalho aos Estados

ou ãs Tribos Indígenas afetados e ã Comissão Reguladora Nu-

clear.(29)

0 Plano compreende a descrição do local candi-

dato, a descrição das atividades de escolha, incluindo as es-

cavações, testes com material radioativo ou não e outros pla-

nos para descontaminação e desativação do local candidato e

para mitigar qualquer impacto ambiental adverso, causado pe-

las atividades de caracterização do local , descrição do rejej_

to radioativo de alta atividade e do combustível nuclear uti-

lizado, a ser colocado no repositório, bem como da relação en

tre o rejeito ou o combustível utilizado, a embalagem e o meio

geológico do local, projeto conceituai do repositório, entre

outras informações.

Previamente, o público das vizinhanças do lo-

cal candidato deve ser informado, durante as audiências públj[

cas, sobre os planos para a escolha do local. Também, o Secre_

tãrio se reportará,no prazo de seis meses, ao Governador e ao Le

gislativo do Estado ou da Tribo Indígena interessada.(30)
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As atividades serão restritas aquelas necessá-

rias ã caracterização do local e para a submissão do pedido

de autorização para construção do repositório.(31)

Após o té mino das atividades de caracteriza-

ção do local, o Secretário notificará ao Congresso» aos Gover-

nadores e aos Legislativos de todos os Estados, e Corpos Go-

vernantes das Tribos Indígenas onde os locais estão situados,

do término e das razões do término e removerá, o «ais rápido

possível, qualquer rejeito radioativo de alta atividade, com-

bustível nuclear utilizado ou outro material radioativo do 1<5

cal, tomando as medidas necessárias para impedir ou mitigar

Qualquer impacto ambiental adverso.

Um dos aspectos relevantes na escolha do local

a ser levado em conta pelo Presiiente e pelo Secretário de

Energia i a distribuição regional dos repositórios e a neces-

sidade de Minimizar, tanto quanto possível, os impactos e eus

tos de transporte do combustível nuclear utilizado e do rejej^

to radioativo solido de alto nTvel.(32)

0 Secretario de Energia promoverá outra audiêit

cia pública nas vizinhanças de cada local, a respeito de con-

sideração, para recomendação ao Presidente, como local para c

desenvolvimento de um repositório.

0 Secretario deve recomendar ao Presidente o

local para aprovação, e notificar o Governador, o Legislati-

vo do Estado ou o Corpo Governante da Tribo Indígena interes-

sada. A recomendação deve ser acompanhada de amplo doc.mento
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informativo a propósito do local.(33)

Até 31 de «arco de 1987, o Presidente deveria

submeter ao Congresso recomendação de um local (dentre os três

locais inicialmente caracterizados) que o Presidente conside_

rasse qualificado para a construção de um repositório. Porem es-

ta decisão foi adiada para março de 1991. Até 31 de março de

1990, o Presidente submeterá ao Congresso a recomendação para

o segundo loca! (dentre os demais caracterizados) que consi-

dere qualificado para o segundo repositório. Posteriormente,

o Presidente poderá submeter ao Congresso recomendações para

outros locais.

Os prazos acima referidos poderão ser estendi-

dos, caso o Presidente considere necessário, sempre pedindo a

dilatação doze meses antes do término, como já ocorreu para o

primeiro repositório.(34)

Se o local for desaprovado pelo Governador ou

pelo Legislativo de um Estado ou Corpo Governante das Tribos

Indígenas, o Presidente submeterá ao Congresso, até um ano após

a desaprovação de tal recomendação, a recomendação para outro

local.(35)

Somente após a recomendação do Secretario, o

Presidente pode recomendar a aprovação de qualquer local.(36)

Após a recomendação pelo Presidente ao Congres^

-.. Ce um local para repositório e permitida a designação do

local, o Secretario submeterá à Comissão Reguladora Nuclear
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requerimento para a autorização para construção do repositó-

rio, ate 90 dias apôs a recomendação da designação do local

ter sido aprovada e informado ao Governador e ao Legislativo

do Estado e ao Corpo Governante da Tribo Indígena o local ori

de será s ituado.

Após um ano da data do requerimento de autori-

zação para a construção, e anualmente» a Comissão Reguladora

Nuclear submeterá ao Congresso a descrição do procedimento t£

«ado, com referência ao pedido. A Comissão Reguladora Nuclear

considerará o pedido de autorização para construção total ou

parcial do repositório devendo, ate 19 de janeiro de 1989 e

19 de janeiro de 1992, autorizar respectivamente o primeiro e

o segundo repositórios.(37)

A Comissão devera limitar a quantidade de re-

jeito radioativo e de combustível nuclear utilizado, em setejn

ta mil toneladas métricas de metal pesado ou de rejeito radio

ativo de alta atividade, solidifiçado.(38)

0 Secretario de Energia atuará, quando necessã_

rio e em cooperação com todas as agências federais envolvidas,

uma programação das decisões, de modo a atender ãs operações

do repositório dentro do período especificado.(39)

Caso qualquer Agência não possa cumprir os pra_

zos no cronograma de decisões, ou deixar de atender, deverá

submeter, ao Secretário e ao Congresso, relatório escrito ex-

plicando as razões pelas quais não pôde cumprir o acordo com

o Secretário, bem como o tempo estimado para completar sua
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atividade ou atividades» os efeitos sobre os prazos da progra_

nação e qualquer recomendação ou ação que pretenda tomar com

vistas a implementação de operação ou organização ou modifica

ções de suas diretrizes estatutárias ou competência, tudo que

possa mitigar o atraso. Caberá ao Secretario de Energia» no

prazo de 30 dias do recebimento do relatório» responder ao

Congresso» incluindo as razões pela qual não pode alterar a

programação para atender £ Agencia Federal envolvida.(40)

0 Congresso aprovara o local através de Resolii

ção Conjunta das suar Casas» atendendo ao formato expresso na

lei.(41)

Durante o período de 60 dias, a contar da data

em que o Presidente recomende o local ao Congresso, o Govern^

dor e o Legislativo do Estado ou o Corpo Governante da Tribo

Indígena interessados podem submeter ao Congresso uma noti-

cia de desaprovação que impedirá a designação do local» exce_

to se o Congresso expedir uma resolução de aprovação do local,

após o prazo de 90 dias de sessões continuas.(42)

As despesas relativas a participação dos rsta-

dos e das Tribos Indígenas serão pagas pelo Secretário de Ener_

gia. Neste sentido, o estado de Nevada Ingressou no Juízo da

Corte do 99 Circuito para que o Departamento de Energia forne

ça recursos financeiros para seus estudos próprios.

0 Secretário de Energia dará assistência técnj[

ca e financeira aos Estados, visando mitigar o impacto sobre

eles pelo desenvolvimento do repositório.
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Para a hipótese dos repositórios de rejeitos

radioativos de baixa atividade* de responsabilidade dos Esta-

dos, a Lei sobre Política de Rejeito Nuclear determina que

estarão subordinados a autorização da Comissão Reguladora Nu-

clear, a ser requerida pelo Estado ou entidade criada pelo E£

tado, de acordo com o artigo 181, 274 da Lei de Energia Atômi^

ca.(43)

Após o término da autorização, a Comissão Regt£

ladora Nuclear deve assegurar que os acordos financeiros e tec_

nicos sejam feitos ds modo a permitir a manutenção, a longo

termo, e a monitoração necessária para aquele que assumir a

titularidade e a guarda do repositório.

0 Secretario terã competência para assumir a

titularidade e a guarda do rejeito radioativo de baixa ativi-

dade, que será transferido sem qualquer custo para o Governo

Federal, bem como a terra onde está depositado. A propriedade

federal e a gerência de tais locais ê necessária ou desejável,

tendo em vista a proteção da segurança e saúde pública e do

meio-ambiente. Assim as terras passam do domínio público esta

dual para o domínio público federal.

Se o Secretário assume a titularidade ou a

da de qualquer rejeito, deverá mantê-los de modo a proteger a

saúde e a segurança púb.lica e o meio-ambiente.

A Lei dispõe especificamente sobre o armazena-

mento intermediário do combustível nuclear utilizado e sobre

o armazenamento recuperável dos rejeitos radioativos.(44)
33



O mandato legal dá ao proprietário das usinas

a responsabilidade pelo armazenamento intermediário do combu£

tível nuclear utilizado» podendo para isto aumentar sua capa-

cidade de armazenamento no local do reator ou transferir para

outras usinas de sua propriedade, que tenham local de armaze-

namento.

Compete ao Governo Federal incentivar a utili-

zação de locais nas instalações nucleares para armazenamento

de combustível nuclear utilizado.

Para aumentar sua capacidade, o proprietário

pode solicitar pedido de autorização para expansão de instala^

ção de armazenamento ou transporte para outra instalação, pr£

cessada através de argumento oral, que será reduzido a termo

quanto aos fatos, dados e argumentos.(45)

Também compete ao Governo Federal oferecer ca-

pacidade de armazenamento para o combustível utilizado por rea_

tores nucleares civis. A instalação de armazenamento deve ser

submetida ã autorização, na forma da Lei Atômica e da Lei de

Reorganização da Energia e sujeita as normas da Léi sobre

Meio-Ambiente.(46)

Durante o período de escolha de local da insta_

lação para colocar o armazenamento intermediário do combustT-

vol iuclear utilizado, os Governadores e o Legislativo do Es-

tado e a Tribo Indígena afetada serão notificados, por escri-

to, desse procedimento e terão o direito de participar da cem

sulta e cooperar, em todos os estágios de planejamento, dese£
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volvimento, modificação, expansão» operação e fechamento da

capacidade de armazenamento ou da instalação.

A participação do público deve ocorrer nesta ne

gociação. Acordos de cooperação são feitos para trabalho con-

junto entre o Governo Federal, os Estados ou as Tribos Indige_

nas. 0 Secretário de Energia se reportará ao Congresso a pro-

pósito dos acordos de cooperação. Caso o Governador ou o Le-

gislativo do Estado ou o Corpo Governante da Tribo Indígena

em cujos territórios estará localizado o armazenamento provi-

sório sejam contrários, poderão recorrer ao Congresso. 0 Con-

gresso pode, entretanto, decidir de modo contrário, aprovando,

mediante resolução, o local na forma expressa na lei. (47)

0 armazenamento monitorado e recuperável de com

bustivel nuclear utilizado ou rejei'e radioativo de alto ní-

vel e uma opção para uma gerencia desses materiais. Compete

ao Governo Federal a responsabilidade pelas instalações de air

mazenamento e aos geradores ou proprietários de rejeitos ra-

dioativos e combustível nuclear utilizado a responsabilidade

pelo pagamento dos custos de armazenamento. As instalações de

armazenamento devem ser autorizadas pela Comissão Reguladora

Nuclear e as construções deverão ser aprovadas pelo Congresso.

Para mitigar o impacto econômico e social que

decorre da localização de uma instalação de armazenamento de

rejeitos radioativos e combustível utilizado, o Governo Fede-

ral, através do Secretário de Energia, deve dar uma contribui

ção financeira as unidades Governamentais locais, cujos recu£

sos são oriundos do Fundo de Rejeitos Nucleares.(48)
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A participação dos Governos e dos Legislativos

Estaduais e das Tribos Indígenas deve ocorrer do mesmo modo

que para a escolha dos locais para repositório.(49)

3.3 - Na República Federal da Alemanha

Na República Federal da Alemanha, a questão da

deposição final em repositórios é regulada pela própria Lei

Atômica de 1959, modificada em 1976 e mais recentemente em

1985. Não so o rejeito radioativo mas também os combustíveis

nucleares utilizados passam, por força desta Lei, a responsa-

bilidade do Estado.(50)

No processo de autorização de um repositório

de rejeitos radioativos devem participar todas as autoridades

da Federação, dos Estados e das demais coletividades territo-

riais, cujas áreas de competência estejam envolvidas.(51)

A Lei Atômica trata especificamente dos rejei-

tos radioativos, responsabilizando a quem possui, opera ou o-

cupa instalações nucleares, ou pratica qualquer atividade pro

dutora de rejeitos radioativos. Compete aos Estados construir

estações estaduais de coleta para armazenamento provisório dos

rejeitos produzidos em seu território, enquanto a União compe

te construir o repositório. Ambas as atividades podem ser feĵ

tas diretamente ou através de terceiros.(52)

Assim, na República Federal da Alemanha, a res,

ponsabilidade esta dividida entre o que produz o rejeito, o
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Estado Federal e a União, cada qual com atividades bem defini^

das pela Lei.

A construção e a operação de instalações esta-

duais de coleta exigem autorização, compreendendo a participa^

ção das autoridades ja mencionadas, a audiência pública, e o

atendimento a todas as normas próprias do licenciamento, quajrç

to ao direito de armazenamento na superfície e no subsolo(53);

também estão sujeitas ao Decreto sobre a Proteção Contra Ra-

diações Ionizantes.

Do ponto de vista do direito constitucional ale_

mão, a questão do armazenamento e da deposição final do rejej^

to radioativo é interpretada como a seguir.

0 poder público destina dotações orçamentárias

para as atividades de pesquisa, construção e operação de ins-

talações experimentais contribuindo materialmente, não só pa-

ra a proteção dos Direitos Fundamentais a vida e ã saúde, mas

também para um abastecimento de energia garantido.

Os Direitos Fundamentais, constitucionalmente

assegurados, servem também de diretrizes quanto ao armazena-

mento e deposição final de rejeitos radioativos no que tange

I proteção do homem contra o Estado. Alem dos Direitos Funda-

menta is, ha ainda a obrigação constitucional de proteção con-

tra os danos, a obrigação de proteção do bem-estar e a obriga_

ção dt> Ci.í/.ílio para a orientação na elaboração de normas e a

interpretação na execução das mesmas, "vis-a-vis" do re-

jeito radioativo.
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A Corte Constitucional Alemã entendeu» a propõ

sito/que deve estar sempre em conformidade com os princTpios

constitucionais:

- a interpretação das disposições sobre o arma_

zenamento nuclear, contidas na Lei Atômica;

- a observância de todos os critérios da legis^

lação sobre licenciamento e planos de cons-

trução de instalações e com respeito ao arma_

zenamento nuclear;

- a relação equilibrada na avaliação dos inte-

resses de proteção da saúde e do meio-ambieri

te e de promoção da energia nuclear, na qual

estão incluídos os rejeitos radioativos;

- a ponderação na aplicação do poder discricio

nãrio pela autoridade competente.(54)

3.4 - Na frança

Na Francs, o repositório e a instalação de ar-

mazenamento são classificados como Instalação Nuclear de Base

e o processo de autorização é conforme os Decretos 631228, de

11 de dezembro de 1963, modificado pelo Decreto 3405, de 27

de março de 1973 e Decreto 85449, de 23 de abril de 1985. 0

processo de autorização compreende:

- Audiência Pública nas circunvizinhanças do

local, na forma do que estabeleço a Lei 83639,

de 13 de julho de 1983 e decretos de 23 de

abril de 1985, em que o público é Informado
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e apresenta sugestões a respeito da instala-

ção.

- Exame pela Comissão Interministerial de Ins-

1 ações Nucleares de Base. na forma do Decre-

to de 11 de dezembro de 1963.

- Parecer do Ministro de Saúde Pública e do Mj.

nistro do Desenvolvimento Industrial e Cien-

tifico.

- Expedição de autorização de criação por de-

creto.

- Substituição, pelo Ministro do Desenvolvimert

to Industrial e Cientifico, no processo de

autorização de repositórios, do prefeito ou

dos prefeitos, que se mantêm informados do

pedido de autorização.

- Uma carta geográfica do Instituto Geográfico

Nacional, sobre a qual deve estar indicada a

localização da instalação.(55)

Não existe uma norma jurídica sobre a escolha

do local, mas uma aprovação da escolha proposta, seja no ãmbj_

to da regulamentação de Instalação Nuclear de Base, seja no

âmbito das Instalações Classificadas.

Além disso, há um exame de segurança nuclear coro

base nos Relatórios de Segurança preparados pelo operador das

instalações, para o Instituto de Proteção e Segurança Nuclear

do Serviço Central de Segurança Nuclear.
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Por outro lado, U M regulamentação técnica ge-

ral i prevista pelo citado decreto de 1963. Também se aplica

a Portaria de 10 de agosto de 1984, relativa ã qualidade da

concepção, da construção e da operação das Instalações Nuclea_

res de Base.

Ale» úi regulamentação técnica propriamente dĵ

ta» «ma espécie de "Soft Law", as "Regras Fundamentais de Se-

gurança" (RFS), editadas pelo Serviço Central de Segurança Nvt

clear após preparadas pelo Instituto de Proteção e Segurança

Nuclear, são aplicadas também ãs instalações de armazenamento

e aos repositórios.

As Regras Fundamentais de Segurança definem dois

objetivos fundamentais que a Agencia Nacional de Gestão de Re

jeitos Radioativos (ANDRA) deve atender:(56)

1, A proteção imediata e diferenciada das pes-

soas e do meio-amblente.

2. A limitação do tempo necessário de supervi-

são.

Eu abril de 1985, foi criado um Grupo Permanen

te sobre Rejeitos Radioativos. 0 primeiro resultado do traba-

lho desse Grupo foi a recomendação, no exame de segurança pe-

lo Serviço Central de Segurança Nuclear, das prescrições de

ordem técnica que deverão ser inseridas no Decreto de Autori-

zação de Criação, antes de seu exame pela Comissão lnterminís_

*:rí-1 de Instalações Nucleares de Base.(57)
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O exame de segurança deve ser feito antes da constru

cão e ao inicio da construção, enr particular antes dos testes

operacionais e a entrada em operação. 0 Relatório Final de $£

gurança deve conter as "regras principais de operação"; a a-

provação, pelo Ministro» desse Relatório definitivo e dessas

regras deve ser feita antes da entrada em operação da instala^

Cão.(58)

Para efeitos de proteção do meio-ambiente, o re_

positõrio de rejeito radioativo i classificado como instala-

ção classificada, conforme o Decreto 77-1133» de 21 de setem-

bro de 1977.

3.5 - No Brasil

No Brasil, o armazenamento e a deposição dos

rejeitos radioativos é de competência do Governo Federal, atra_

vés da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

A escolha do local de armazenamento e deposi-

ção, alem dos parâmetros técnicos, inclusive de localização

em região pouco populosa, deve atentar para os requisitos da

legislação sobre o Meio-Ambiente, sobre as Reservas Florestais,

Florestas Nativas, Parques Nacionais, sobre a Reforma Agrária,

Legislação dos Índios e as Terras de Fronteiras, bem como as

de Salvaguardas do Patrimônio Histórico.

0 armazenamento e a deposição são atividades

sob a responsabilidade do Governo Federal e, pela natureza da

atividade, também incluída como de Segurança Nacional.
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Na escolha do local, hi que se dar preferência

a terras que estão dentre os bens da União, principalmente as

terras devolutas necessárias ao desenvolvimento nacional (ex-

cetuando aquelas terras destinadas às áreas de fronteira! bem

COMO aquelas outras de propriedades da União.(59)

A Lei 4504, de 30 de novembro de 1964. que d U

põe sobre o Estatudo da Terra, prevê as terras destinadas ãs

atividades de Segurança Racional.(60)

As terras ocupadas pelos silvícolas que são ter

renos da União» ou as de domínio dos índios, devem ser excluí

das da escolha, considerando-se que deve-se assegurar aos ín-

dios a permanência em seu "habitat", garantindo-se-lhes a pos_

se permanente das- terras que habita* e que também deve» ser

excluídas da escolha COMO local para instalação ao armazena-

mento ou de repositório.(61)

As terras indígenas não poderão ser objeto de

qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exerci

cio da posse direta pela comunidade indígena.(62)

Também as regiões onde estão tombados, como Pa_

triwÔnio Histórico ou Artístico, os monumentos naturais e p«±

sagens que importe conservar e proteger pela feição notável com

tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela indústria

humana, estão também excluídas como local de localização de

rejifcos radioativos.(63)
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Os diver-sos Parques Nacionais» bra coso as Re-

servas Florestais Nativas, os ftonuventos Arqueológicos e Prê-

-Mstõricos deve» ser excluídos, do »es»o »odo.

Tasbe» as arcas especiais e locais de interes-

se artístico deve» ser excluídas da localização das instala-

ções Mencionadas.(64)

Ale» do que. deve ser excluída a localizaçio

das instalações de arsazenasento e» locais próximos a Manan-

ciais ou rios e lagos, que seja» fornecedores de água is popv

laçies.

Seria interessante que as instalações de area-

zenanento e repositórios fosse» co-localizados co» Estações

Ecológicas, co»o ocorre co» as usinas nucleoelétrtcas.(65)

As instalações de armazenamento de rejeitos ra_

dioativos pode» ser de propriedade de, ou operadas pelas Em-

preses Nucleares Brasileiras S/A, pelas Concessionárias de Ser

viços Públicos de Energia Elétrica e pela Cowissão Nacional

de Energia Nuclear.(66)

Já os repositórios deve» ser operados pela Co-

missão Nacional de Energia Nuclear ou por entidade »»or ela crú

da. Tanto a instalação de armazenamento como o repositório sio

instalações nucleares.(67)

A Resolução CNEN 11/84 inclui CORO Instalação
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nuclear os depósitos de materiais nucleares, exceto -aqueles

utilizados durante o transporte. Aqui o conceito de depósito

deve ser considerado como o local onde está armazenado de mo-

do temporário ou definitivo o material nuclear e, neste caso

especifico» o rejeito radioativo.(68)

A instalação nuclear está sujeita i licença, ã

autorização e i fiscalização da Comissão Racional de Energia

Unclear, na forma do que está determinado no artigo 79 e se-

guintes da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974.

0 processo administrativo para a concessão de

licenças e autorizações de uma instalação envolve, necessária^

«ente, os seguintes atos da CNER: aprovação do local, licença

de construção, autorização para utilização de material nuclear,

autorização para operação inicial e autorização para operação

permanente, que são concedidas após a antlise de segurança v^

sando ã proteção do homem e do ambiente.(*)

A norma brasileira não cogita da fase pos-ope^

racional d» instalação nuclear, em que deixa de operar e de-

pois e desativada. Isto é compreensível, tendo em conta que a

vida média de una instalação nuclear e de alguns decênios e

ainda estamos construindo as primeiras instalações. Na oportu

nidade em que ocorrer a fase põs-operacional certamente norma

específica será expedida para regular esta fase das instala-

(*) Na área nuclear foi adotado o torno licenciamento compre-

endendo toda» estas «tapas, t uma assimilação vinda do

inglês "licensing", adotado pelos paíse* de língua ingle-

sa e pelos organismos internacionais.
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çocs nucleares, com© ji te» ocorrido em outros países.(*)

3.6 - Fase Pôs-üperacional dos Repositórios

No caso dos repositórios» a fase pôs-operacio-

n«l, entretanto, tea outro direcionamento. Após a ocupação do

repositório, há o fechamento, incluindo sua selagem, não de-

vendo ser novamente reaberto.(69)

A fase põs-operacional, compreende duas etapas:

a da supervisão administrativa e o abandono.

Os Estados Unidos fixaram entre 100 anos a 300

anos, respectivamente, o período para o controle administrate

vo sobre a deposição dos rejeitos em instalações de subsuper-

fTcie variando de acordo com o tipo de rejeitos. Do mesmo mo-

do, a França dispõe que este período pode ser de 200 até 300 anos.

Os rejeitos que não decairão de radioativid£

de dentro de cem anos, devem ser dispostos em repositórios mais

profundos e deste modo o intruso não perturbará o rejeito.(70)

As barreiras contra o intruso devera ter a dura

bilidade de 500 anos e a concentração máxima de radionuclide-

(*) O* países de língua inglesa e os organismos internacionais

adotan, para entrada em operação de instalação, o termo

"comíssioning" e para a parada e desativação o termo "dc£

comissioning", que os técnicos que atuam na área nuclear

traduziram para "comissionamento" e "descomissionamento".

Na fase pó..-operacional, após o descomissíonamento, vem o

desmantelamento da instalação e sua» peças passam a serre

jeitos radioativos.
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os» no final desse período, deverá ter un nível de radioativ^

dade que não constitua perigo inaceitável para a saúde e seg£

rança do intruso e do publico em geral.

Após o período de supervisão, o terreno devera

ser abandonado, isto i, não sofrerá mais vigilância pelos ór-

gãos governamentais específicos e poderá ser reutilizado para

outros fins.

Deve-se ressaltar que os critérios americanos

têm servido de parâmetro para os demais países, quanto ã fase

põs-operacionai.

3.7 - Participação do Público no Processo Administra.

tivo

A participação do público no processo de esco-

lha das instalações de armazenamento e dos repositórios dife-

re de um pais para outro.

Nos Estados Unidos, a audiência pública nas vj[

zinhanças do local para informar aos residentes da área, ocoir

re antes de o local ser designado e depois também, quando da

caracterização do local e antes de começar a pesquisa do lo-

cal candidato.(71)

Na França, a consulta pública ocorre quando do

pedido de autorização.(72)

Na República Federal da Alemanha, a participa-

ção do público também ocorre no processo administrativo rela-

tivo à instalação nuclear, através de audiência.
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Embora possam ser diferentes no processo de

audiência escrita e inquisitorial, ou contraditório» escrito

ou oral, a participação do público é" limitada a um projeto e

está no âmbito dos procedimentos de autorização. Neste esque-

ma, o encargo de pronunciar-se sobre o interesse geral perí-.er»

cente aos Poderes Públicos, ouvida a opinião do público.(73)

A consulta ou a audiência pública não se ^

nam a colocar em discussão o programa, mas sim os interesses

relativos a determinado projeto. Hã um equívoco em considerar

a consulta pública como um "referendum".

Enquanto a consulta e a audiência pública en-

contram-se no nTvel do processo administrativo, o"referendum"

e o plebiscito encontram-se no âmbito da tomada de decisão.

A consulta ou a audiência pública são limita-

das a um projeto e estão no âmbito dos procedimentos de auto-

rização; a natureza dos documentos a que o público pode ter

acesso, mostra o caráter limitado da consulta. Em geral as

informações são relativas ao requerente, as características

de instalações, âs disposições em matéria de segurança bem co

mo aos acidentes previsíveis e suas conseqüências e ao impac-

to das instalações no meio-ambiente.(74)(*)

(*) A consulta ocorre na Holanda, Bélgica, Espanha, Noruega,

Dinamarca e França; a audiência ocorre nos Estados Unidos,

Japão, República Federal da Alemanha <? Suíça; audiências

públicas ocorrem na Inglaterra.

47



No que tange ã participação do público no con-

texto do direito brasileiro, a matéria tem sido objeto de inj_

ciativas de parlamentares federais e estaduais, como ocorreram

no Estado do Rio Grande do Sul, com uma emenda constitucional

e no Estado do Rio de Janeiro, com uma lei, ambas prevendo a

participação do público,pelo "referendum", quanto ã localização

de instalações nucleares.

No âmbito do Congresso Nacional.várias inicia-

tivas foram tomadas, propondo a realização de consulta previa

ou de plebiscito nos locais onde for programada uma instala-

ção nuclear.(75)

Quanto ãs iniciativas do Rio Grande do Sul e

do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal as considerou

inconstitucionais, entendendo que é de competência exclusiva

da União legislar sobre energia nuclear, nos termos do artigo

89 XVII letra I, da Constituição Federal, não cabendo aos Es-

tados legislar supletivamente sobre a energia nuclear.

A propósito do "referendum" presente nos atos le_

gislativos estaduais, o STF decidiu, entendendo que a Carta

Magna não prevê o "referendum" popular dentre seus procedimen^

tos e não pode o Legislativo estadual, mesmo investido do po-

der constituinte derivado, acrescentar tal forma legislativa,

eis que subordinado se acha ao texto da Lei Maior.(76)

A participação do publico deveria ser colocada

no processo de autorização, sob a forma de consulta pública

limitada a determinado projeto, em que o público circunvizi-
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nho seria informado de todos os aspectos técnicos e impactos

ambientais e conseqflencias sõcio-econÔmicas do projeto.

Seria dar uma configuração no processo do exe£

cTcio do direito do cidadão ã informação dos atos da adminis-

tração pública que lhe dizem diretamente respeito, como ê* o

caso de localização de instalações que possam causar risco te£

nolõgico, impacto ambiental ou conseqüências sÕcio-econômi-

cas.(77)

Particularmente, no que concerne aos rejeitos

radioativos que causam tanta preocupação ao público, sendo um

dos pontos cruciais da tecnologia nuclear a participação do

público no processo de autorização, e da maior relevância que

se inclua a consulta em que informações sobre o projeto e seu

impacto seriam colocadas a sua disposição.

Na realidade, a informação ao público tem res-

paldo nos artigos da Constituição Federal que tratam dos di-

reitos e garantias individuais (artigo 153 § 89, 30 e 36).

Além dos direitos especificados, tais como o

da liberdade de pensamento e expressão e direito de petição,

a Constituição Federal assegura aqueles direitos e garantias

decorrentes do regime e dos princípios adotados pela própria

Constituição (artigo 153 § 36). Não ha dúvidas, portanto, que

o direito de acesso ã informação tem respaldo constitucional.

Nessa ordem, o artigo 176 do Decreto lei 200

de ?c Je fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto lei 900,
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de 29 de setembro de 1969, assim dispõe:

"Artigo 176: Ressalvados os assuntos de cará-

ter sigiloso, os órgãos do serviço público es-

tão obrigados a responder ãs consultas feitas

por qualquer cidadão, desde que relacionados com

seus legítimos interesses e pertinentes a as-

suntos específicos da repartição".

Assim, qualquer cidadão poderá recolher infor-

mações dos Órgãos diretamente envolvidos com as instalações

nucleares, por exemplo.

Dentro desse contexto, a partir de 1978, a Co-

missão Nacional de Energia Nuclear decidiu manter em sua Bi-

blioteca, ã disposição do público, os documentos técnicos re-

lativos as instalações nucleares.(78)

Porém é preciso que se evolua, quanto a garan-

tia do exercTcio do direito do público a informação, com a i£

serção, no processo administrativo, de sistemática própria que

permita sejam colocadas ã disposição do público circunvizinho,

de modo formal, as informações pertinentes ã instalação nu-

clear.

Saliente-se que o direito de acesso ã informa-

ção e consagrado universalmente, não SÓ por Convenções Inter-

nacionais como pela Declaração sobre a Informação, adotada em

17 óc novembro de 1978,pela Conferência Geral da UNESCO, como

também pela maioria dos paTses como os Estados Unidos, a Fran_
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ça( a Alemanha, entre cutros.(79)

No contexto brasileiro, em que pese não ser <H

reito expressamente definido na Constituição Federal,o acesso

I informação está assegurado nos termos do artigo 153 §36, jã

nencionado.

Deste modo, para um pais que pretende ombrear-

-se com os desenvolvidos em matéria de tecnologia nuclear, nâ

da mais coerente que o faça também no âmbito do desenvolvimeri

to social, ligado ã nova tecnologia.

E, portanto, desejável a introdução de audiên-

cia pública no processo administrativo relativo ã instalações

de armazenamento e repositórios de rejeitos radioativos.
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CAPITULO 4

ALIJAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS NO MAR

4.1 - Aspectos Gerais

Outro aspecto relevante na gerência dos rejei-

tos radioativos refere-se ã* sua colocação no «ar. questão es-

ta que» alia dos aspectos do Direito do Keio-Aabiente, tangei)

cia também ao Direito do Mar.

Esta forma de deposição teu interessado princj^

paimente aos países con uma grande produção de rejeitos e pou

co território, CORO ê o caso dos paTses europeus e do Japão.

Foi também prática usual nos Estados Unidos» inclusive com o

alijamento de rejeitos de alta atividade de origem militar.

A questão se coloca atualmente na proteção do

mar, nos termos da doutrina expressa na Convenção da Baía de

Kontego sobre o Direito do Mar.(80)

Todavia, a proteção do mar contra a eventual

poluição radioativa iniciou-se com a Convenção de Genebra so-

bre o Alto Mar e com o Tratado que Proscreve a Utilização dos

Fundos dos Mares e dos Oceanos e de seu Subsolo para a Coloca^

cão de Armas Nucleares» além de outros posteriores que bani-

ram os testes nucleares na atmosfera e nos fundos dos mares.(81)

Posteriormente, surgiram Convenções sobre a pro

teção contra poluição marítima de âmbito geral ov regional,

tais como: a Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha
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por Alijamento de Rejeitos e Outros Materiais, em Londres.

1972, que proibiu o alijamento d* rejeitos radioativos de al-

ta atividade e estabeleceu o alijamento controlado de rejeitos

radioativos de baixa atividade; a Convenção para a Proteção

do Kar Mediterrâneo contra a Poluição, Barcelona, 1976.(82).

Outras convenções foras surgindo, como a Con-

venção para a Prevenção da Poluição Harinha pelas operações de

alijamento efetuadas por Navios e Aeronaves, a Convenção so-

bre a Proteção do Meio-Ambient<! no Kar Báltico, de 27 de mar-

ço de 1974, vigente a partir de 3 de maio de 1980.(83)

Em 1974, foi aprovada a Convenção de Paris so-

bre a Poluição Harinha por Fontes Provenientes da Área Terres_

tre5 estatuindo que as partes contratantes adotariam medidas

apropriadas para eliminar a poluição por substâncias radioati

vas (art 5Ç).(*)

Também de 1974, a Convenção Regional para a Pro_

teçao do Meio-Ambiente (Convenção de Helsinki) firmada entre

os paTses escandinavos, trata da eliminação da poluição do

meio-ambiente por substâncias radioativas.

Outros tratados regionais que tratam da mesma

matéria são a Convenção Regional do Kuwait de Cooperação na

Proteção do Meio-Ambiente contra a Poluição, de 1978, a Con-

venção de Abidjan para a Proteção e Desenvolvimento do Meio-Am

(*) Desta Convenção fazem parte dez países europeu» c a Corau_

nidnde Econômica Européia,;
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blente Marinho e Costeiro do Oeste e Centro da Africa, a Con-

venção sobre a Prevenção da Poluição Marinha do Mar Mediterr£

neo, de 1981 (Convenção de Atenas)» a Convenção sobre a Prote

ção e o Oesenvoivinento do Meio-Ambiente Marinho do Caribe, a

Convenção de Cartajena de 1983 e, recentemente, o Tratado so-

bre Zona Desnuclearizad* do Pacifico Sul, assinado em Rarotor^

ga, eu 6 de agosto de 1985.(*)

Todos esses atos decorreram do movimento intejr

nacional que deu orige» à Declaração de Estocolmo sobre o

Meio-Ambiente, por ocasião da Conferência das Nações Unidas, em

1972.

A Declaração de Estocolmo contem quatro dispo-

sições, que são determinantes de obrigações com referência ã

proteção dos mares contra a poluição de substâncias perigosas,

nas quais se incluem as radioativas.(84)

Têm-se noticia de que, antes das convenções c±

tadas, os países faziam o alijamento dos rejeitos radioativos,

tanto de alta como de baixa e média atividade, indiscriminada^

mente.

Por exemplo, entre 1946 e 1970,os Estados Uni-

dos efetuaram o alijamento de rejeitos com cerca de 95000 Cu-

rie (nível de atividade na época do alijamento) em envõlucros

(*) Este Tratado de Rarotonga foi assinado pela Auscrálía,Ilhas

Cook, Nova Zelândia, Ilhas Fiji, Ilhas Kiribati, Ilhas

Niue, Ilhas Tuvalu e Samoa Ocidental.
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de concreto em quatro locais no Atlântico e dois no PacTfico

(a nenos de 200 milhas das costas americanas). A Inglaterra

alijou 67000 toneladas de rejeitos radioativos contendo 6500

Curie de emissores Alfa e 536000 Curie de emissores Beta e Ga_

ma. Ate 1963, esses rejeitos eram colocados no canal Inglês e

depois no Atlântico Norte, a 500 milhas da costa e a 4000 me-

tros de profundidade. Desde 1967, tem sido o alijamento pratj[

cado por vários países europeus sob a coordenação internacio-

nal da 0CDE/AEN.(85)

4.2 - 0 Uso Razoável do Mar

A Convenção de Genebra sobre o Alto Mar de 1958,

que codificou as regras de direito internacional relativas ao

Alto Mar, inclusive as do costume internacional, é a base pa-

ra o princípio universal de proteção do meio-ambiente.(86)

A Convenção teve como princípio a liberdade dos

mares, o que foi confirmado por decisão da Corte Internacional

de Justiça no caso da Plataforma Continental do Mar do Norte.

A liberdade dos mares, entretanto, tem sido exercida sob con-

dições tanto da Convenção como de outras normas internacionais

(art.29 da Convenção citada). Estabelece a Convenção que a 1j_

berdade dos Estados deve ser exercida razoavelmente, tendo em

vista o interesse de outros Estados em exercerem a liberdade

do alto mar.(87)

A liberdade do alto mar foi interpretada por

alguns países até como liberdade para testes nucleares, porem,

a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas consid<5
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rou o principio geral que os Estados deveriam refrear atos que

pudessem afetar adversamente o uso do alto mar por outros Es-

tados.

Este principio do uso razoável esta esclarecido,

todavia» nos artigos 5 (1), 24 e 25 da Convenção do Alto Mar.

Diz o artigo 25 da Convenção:

(1) Cada Estado deverá tomar medidas para pre-

venir a poluição dos mares pelo alijamento

dos rejeitos radioativos, levando em conta pa-

drões e regulamentos que poderão ser fornw

lados por organizações internacionais com-

petentes.

(2) Todos os Estados deverão cooperar com as

organizações internacionais competentes, to

mando medidas para a prevenção da poluição

dos mares ou espaço aéreo acima, resultan-

te de qualquer atividade com materiais ra-

dioativos ou outros agentes perigosos.(88)

Esta regra tem como corolário a proibição con-

tra qualquer descarga não razoável de materiais radioativos no

alto mar e determina as obrigações decorrentes desta proibi-

ção. Os Estados passaram a ter a obrigação de prevenir polui-

ção resultante do alijamento de materiais radioativos, de experj^

mentos ou atividades com materiais radioativos. A Comissão de

Direito Internacional, que minutou este artigo da Convenção,

pensou nos testes nucleares como uma dessas atividades.
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A Conferência das Nações Unidas que estabele-

ceu a Convenção de Genebra, adotou uma resolução no sentido

de ser a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, o

órgão competente para baixar normas, regulamentos e padrões

técnicos com referência ã prevenção da poluição das mares por

material radioativo,(89)

E este papel a AIEA tem desempenhado desde en-

tão, faixando normas e padrões relativos ao alijamento no mar de

rejeitos radioativos.

0 primeiro documento da AIEA decorrou do Pai-

nel sobre d Deposição de Rejeitos Radioativos, presidido por

BRYNIELSON, que rri treze recomendações, três das quais diri-

gidas a cperaçãi *e navios nucleares. As demais trataram da

deposição em ter»; e no mar, bem como o modo, o local e as con

diçoes de deposição.(90)

As meditis administrativas, organizacionais e

legais que deveriam ser tomadas a nível internacional com ba-

se no Relatório BRYNIELSON foram considerados no Painel presj_

dido por ROUSSEAU. Todavia, o Relatório ROUSSEAU não foi pu-

blicado porque os peritos presentes ao Painel entenderam que

o artiio 25 da Convenção de Genebra e os Princípios Gerais de

Direito internacional proíbem tal deposição de material radio_

ativo no mar.

Com base no Relatório BRYNIELSON e tendo em

ta as disposições da Convenção de Genebra no que tange a des

62



cargas razoáveis, pode-se depreender que certas descargas fo-

ra», então, permitidas.

Os padrões da AIEA, previstos para a menciona-

da Convenção do Alto Mar» atenderam também a disposições da

Convenção sobre Mar Territorial e Zona Contígua e da Conven-

ção sobre a Plataforma Continental.

0 princípio de "uso razoável" pode ter sido d£

senvolvido para prevenir a poluição, mas certamente não foi

utilizado neste sentido.

A maciça poluição do mar, particularmente no

Mediterrâneo, Báltico e Mar do Norte é a evidência que os

princípios da Convenção de Genebra não foram suficientes para

conter os Estados membros.

Por outro lado, nos termus da Convenção de Ge-

nebra, a explosão de artefatos nucleares e respectiva polui-

ção constituiram-se em uso não razoável dos mares. Porem as

medidas preliminares tomadas no caso dos Testes Nucleares não

foram baseadas no "uso não razoável" dos mares, mas na possí-

vel violação da soberania territorial da Nova Zelândia e da

Australia.(91)

4.3 - Proteção do Meio-Ambiente Marinho

A partir da Declaração de Estocolmo e das con-

seqüências sobre o meio-ambiente marinho dos agentes perigosos

a saúde do homem e aos recursos naturais vivos, a questão do

alijamento dos rejeitos radioativos passou a ter outro enfoque.
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A primeira conseqüência de caráter abrangente

foi a Convenção de Londres sobre a Prevenção da Poluição dos

Hares resultante do Alijamento de Rejeitos e Outros Materiais

que proibiu o alijamento de rejeitos de alta atividade e de-

signou a AIEA como Órgão competente para determinar os crité-

rios para o alijamento de rejeitos de média e baixa atividade

(arts. V XIV (4)(e) e anexo III B da Convenção.(92)

Periodicamente, a AIEA analisa o estado do de-

senvolvimento tecnológico a fim de verificar se devem permanje

cer ou serem alterados os critérios para o alijamento de re-

jeitos radioativos no mar.(93)

A OCDE, que congrega os países industrializa

dos, grandes produtores de rejeitos radioativos» estabeleceu

em 1977, o Mecanismo Multilateral de Consulta e Supervisão p£

ra o alijamento no Mar de Rejeitos Radioativos, como decorrên_

cia da Convenção de Londres, de 1972.(*)

0 Mecanismo de Consulta da OCDE visa o estabe-

lecimento de normas e diretrizes, recomendações, práticas e

procedimentos com vistas ao alijamento de rejeitos radioati-

vos no mar e reexamina com regularidade, ã luz de experiência

adquirida, os ditos criterion e procedimentos.

(*) A AIEA tem trabalhado bastante inclusive cora atividades coii

juntas com outras organizações, como a Organização Inter-

governamental de Consulta Marítima (International Mariti-

me Consultive Organization - IMCO) Programa das Nações Unj^

das pari.o Meio-Ambiente (UNEP - United Nations Environment

Programme).
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Os países integrantes do Mecanismo, que dese-

jem fazer individual ou coletivamente uma operação de lança-

mento de rejeitos radioativos no mar, deverão notificar I Agiri

cia de Energia Nuclear da OCDE, com seis meses de antecedên-

cia, a data, local, procedimentos e atender ãs demais condi-

ções exigidas pela AIEA para a operação.(94)

A questão do lançamento dos rejeitos pela Agên_

cia de Energia Nuclear da OCDE não é uma sistemática interna-

cionalmente aceita. Países integrantes do Mecanismo, como é o

caso da Espanha, têm feito restrições ã sua prática, pois é

em suas costas que têm ocorrjdo os últimos lançamentos.(95) (*)

A nona reunião do Conselho Consultivo dos paí-

ses membros da International Maritime Consultative Organiza-

tion não chegou-a acordo entre os interesses dos diversos paj[

ses participantes.

Entretanto, foi adotada resolução apoiada pelo

Brasil, suspendendo todas as formas de alijamento de rejeitos

no mar, até que sejam efetuados estudos técnicos e científi-

cos mais detalhados sobre a matéria.(96)

0 Brasil, que também e pais membro da Conven-

ção, ate a presente data tinha tido uma atitude cautelosa, nas

(*) Também foi proposto na Corte Administrativa da Holanda pê

dido de sustaclo de operação conjunta holandesa~belga-su£

ca, que não foi acolhido, sendo a operação realizada.
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reuniões periódicas de execução e aconpanhamento da Convenção,

que se realiza sob o patrocínio da International Maritime Coj*

sultative Organization - IHCO.

Todavia, é uma questão que deve ser enfrentada

com a maior atenção pô 's que, apesar de os países interessa-

dos afirmarem que os padrões e critérios de segurança adota-

dos garantem a preservação do meio-ambiente marinho, a infor-

mação técnica não i suficientemente exaustiva.

E necessário que sejam aprofundados os estudos

neste campo, dando-se preferência a soluções no próprio terH

tõrio do pais produtor do rejeito.

4.4 - Alijamento e Injeção dos Rejeitos Radioativos

A colocação dos rejeitos no subleito do mar

(sub seabed disposal) 5 outra questão importante no que con-

cerne 5 utilização do mar. Enquanto o alijamento i a coloca-

ção sobre o fundo do mar, a colocação no subleito do mar é a

injeção na camada geológica abaixo do mar.

No campo técnico a matéria tem merecido pesquj^

sas, principalmente no âmbito da OCDE. A questão está ainda a

nível de pesquisa e trabalhos têm sido feitos a nível experi-

mental .

Os mecanismos técnicos são vários, mas um dos

mais desenvolvidos é a injeção por meio de uma espécie de fo-

guete submarino.
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A Convenção de Londres, no j« mencionado arti-

go 25 determina a tomada de medidas para prevenir a poluição

dos sares pelo alijamento de rejeitos radioativos.

0 que se discute atualmente i saber se a depo-

sição no subleito do mar pode ser entendida, também, como o

alijamento de rejeitos, já que, 5 época em que surgiu a Con-

venção, não havia sido desenvolvida ainda a técnica da deposi

ção no subleito. A questão i de vital importância para os pa_T

ses produtores de rejeitos que, na sua quase totalidade, par-

ticipam da OCDE.

Nesse sentido, a Agencia de Energia Nuclear da

OCDE tem ouvido vários especialistas na matéria, entre os quais

o Prof. JEAN PIERRE QUENEUDEC, Diretor do Centro de Direito

Marítimo e Economia da Universidade de Brest e o Prof. LAURENCE

EAKER, doutor em direito pela Universidade da Florida.(97)

Para QUENEUDEUC e EAKER, a deposição no sublei

to não df.ve ser considerada como alijamento e portanto fora dos
•r

termos da Convenção de Londres. Todavia, como explicam aque-

les peritos, deve a questão ser analisada ã luz da nova Con-

venção do Mar.

Um dos pontos mais sensíveis postulados pelos

países industrializados, através da OCDE, é de que os termos

da Convenção de Londres não se aplicam ã colocação no sublei-

to do mar de materiais radioativos, inclusive, os de alta ati_

vidade, pois que neste caso, o meio-ambiente marinho fica pro

tegido contra qualquer poluição . (98)
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Todavia, é iaportante quç, para assegurar-se da

vtabilidadr técnica da colocação no subleito, seja» feitos ex

perinentos "in situ". Entio, a «ateria deve ser analisada fa-

ce ã "Declaração de Princípios Governando o Leito do Hare dos

Oceanos" (Resolução 2749 da Assembléia Geral das Nações Uni-

das, de 17 de dezembro de 1970) e as disposições da Conferên-

cia das Nações Unidas sobre o Direito do Mar,(parte XI}.(99}

Enquanto a matéria está a nível de pesquisa cier»

tífica e desenvolvimento tecnológico, poderia ier enquadrada

no art. 87 da Convenção sobre Direito do Mar, que trata da H

berdade de pesquisa científica. Por outro lado, o art. 239 da

Convenção determina que a pesquisa científica marinha deve ser

conduzida por organização internacional competente e o art.

256 da Convenção dã o direito de conduzir pesquisa na area do

fundo do mar internacional.(100)

4.5- Os Rejeitos Radioativos e a Nova Doutrina do Mar

A colocação de rejeitos no mar, quer por alija

mento quer no subleito, deve ser analisada face ã nova doutrj^

na do mar. Ocorreu a mudança de circunstâncias quando pas-

sou-se da doutrina da liberdade dos mares para a de patrimô-

nio comum da Humanidade, (101)'

A Í unven*ção de Londres deve adequar-se a esta

nova doutrina, corao alias é previsto em seu artigo XIII.

Para a questão da colocação no mar de rejeitos

radioativos interessam, principalmente, os artigos da Conven-
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çio que trata* da proteção do neio-ambiente marinho, da pes-

quisa cientifica «arinha e da regulação internacional dos fun

dos marinhos.

A Convenção estabelece obrigações de proteção

e preservação do «eío-ambiente marinho e solicita aos Estados

que tome» nedidis para prevenir, reduzir ou controlar todas

as fontes de poluição do meio-arabiente marinho, inclusive a-

quelas além da sua jurisdição territorial. Textualmente, a

Convenção recomenda que se minimize o mais possível, entre ou

trás, o alijamento no mar de substancias tóxicas, perigosas e

nocivas, particularmente aquelas que são persistentes, bem c£

mo a poluição de instalações e artefatos usados na exploração

de recursos naturais do subleito do mar ou subsolo e a polui-

ção de outras instalações e artefatos operando no meio-ambieri

te marinho.

Os países industrializados, no âmbito da OCDE,

interpretando o Projeto da Convenção, entendem que o alijameirç

to em si não e totalmente proibido e que é viável sob condi-

ções de controle.

Mas isto não é uma verdade absoluta e assim em

consonância com a nova doutrina do mar, a AIEA, como Órgão com

petente para Convenção sobre Alijamento de Rejeitos, de Lon-

dres, deveria estabelecer critérios mais rígidos para o lanç£

mento dos rejeitos radioativos, recomendando que a solução da

colocação no mar seja a última escolha, somente quando não ha_

ja solução pf»ra deposição em terra.
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Tanto QUENEUDEC, COMO EACKER e DEESE entendem

que a colocação no subleito do mar nÇao está atingida pelas pre

visões da Convenção sobre Direito do Rar quanto a proteção do

neto-ambiente marinho» representando este o pensamento dos pat

ses Industrializados» grandes produtores de rejeitos radioat^

vos.(102)

No que tange a pesquisa cientifica marinha» uma

parte já foi acima abordada, quando tratou-se da questão da

colocação no subleito do mar. Porém» seria bom salientar aqui

dois pontos» também essenciais: que a pesquisa seja feita pa-

ra fins pacíficos e que seja por esta razão promovida a coopj?

ração Internacional» bem como que haja responsabilidade em câ

so de danos causados ao meio-ambiente marinho, como previsto

no artigo X da Convenção de Londres e também na Convenção so-

bre Direito do Mar, em seu artigo 263.

Os fundos marinhos e o subsolo marinho que es-

tão além dos limites da jurisdição dos países, por força de

Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas de 1970, são

considerados Patrimônio Comum da Humanidade, o que também es-

ta consagrado no artigo 136 da Convenção da Baia de Montego.

Com a entrada em vigor da Convenção e a consta

tuição da Autoridade Internacional sobre o Fundo do Mar, os

fundos marinhos e o subsolo marinho passarão ã jurisdição da-

quela Autarquia (artigo 157 da Convenção).

Assim, a partir da vigência da Convenção do

Mar, aqueles paTses que se beneficiarem com a deposição dos

rejeitos radioativos deverão ter permissão da Autoridade e te
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rio diversas obrigações previstas nos artigos 137 e seguintes

da Convenção tais como a de só utilizar os fundos e subsolos

marinhos para fins pacíficos, contribuir financeiramente com

a autoridade» e de partilhar os benefícios econômicos e fina^

ceiros advindos da utilização da área» bem como a proteção do

meio ambiente marinho e a responsabilidade pelos danos causa-

dos.

Para os países do Grupo dos 77, a Declaração

de Patrimônio Comum da Humanidade para os Fundos Marinhos de

1977, e considerada "Jus Cogens" e deve ser atendida por to-

dos, mesmo que ainda não vigente a Convenção do Mar.

A questão sobre o direito do mar é bastante coji

trovertida. A tendência ê de que, em não entrando em vigência

a Convenção do Mar, os países diretamente interessados na co-

locação de rejeitos no mar (quer sob forma de alijamento quer p£

Ia colocação no subleito) provoquem o entendimento de que, não

havendo impedimento, devem prosseguir nas atividades ou esta-

belecer uma convenção que atenda a seus interesses, como alias

propõem os Profs. QÜENEÜDEC e EACKER.(103)

Por conseguinte, e da maior relevância que, na

formulação da política de rejeitos radioativos, haja disposi-

ção sobre a colocação dos rejeitos radioativos no mar, tanto

com relação aos rejeitos produzidos por outros países quanto,

na eventualidade, aos produzidos em nosso Pais.
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CAPÍTULO 5

OUTRAS FORMAS DE DEPÔSICAO DOS REJEITOS RADIOATivuS

Merecem breve referência três outras formas de depo-

sição de rejeitos radioativos, que estão ainda a nível de pes^

quisa: a deposição no espaço extra-atmosfêrico, a destruição

do rejeito por transmutação nuclear e a deposição nos Pólos

da Terra.

5.1 - Transmutação

A transmutação do rejeito nuclear de meia vida

longa em rejeito de meia vida curta tem sido intensivamente es-

tudada e, se tornada viável, poderá ser uma valiosa opção pe-

la sua transformação em rejeitos radioativos de meia vida curta

que poderão ser, então, depositados segundo os métodos já a-

bordados de deposição em terru ou no mar.

5.2 - Deposição no Espaço Extra-atmosférico

Por outro lado, a deposição dos rejeitos radi£

ativos no espaço extraterrestre é outro método cuja viabilida^

de técnica tem sido pesquisada e, segundo alguns autores, não

está mais no terreno de utopia.(104)

A técnica consiste basicamente em acondicionar

os rejeitos radioativos, principalmente os de alta atividade

e meia vida longa e enviá-los, por meio de objetos aeroespa-

ciais, para o espaço ou para determinado corpo celeste.
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Neste caso, a deposição de rejeitos radioati-

vos estará sujeita as regras do direito aeroespacial.

0 artigo 99 do Tratado sobre o E paço Extra-at-

•osférico de 1967 dispõe que os Estados partes devem ter em

vista o interesse de outros Estados partes e evitar a contam^

nação do espaço extra-atmosfêrico, da Lua e dos outros corpos

celestes.

Por outro lado, o artigo 49 parágrafo 1 "e" da

Convenção sobre a Matricula de Objetos Lançados no Espaço Ex-

tra-atmosférico, de 1975, dispõe que cada Estado deve infor-

mar ao Secretario Geral das Nações Unidas as características

gerais e as funções do objeto espacial.

De acordo com o artigo 79 item 2 do Acordo go-

vernando as atividades dos Estados na Lua e em outros corpos

celestes, de 1979, o Secretário Geral das Nações Unidas deve-

ra ser informado previamente da colocação de material radioa-

tivo na Lua, bem como os propósitos dessa colocação.(105)

A questão maior se coloca pelo fato de, tendo

sido a Lua considerada Patrimônio Comum da Humanidade, ser ut^

lizada somente por alguns .países detentores de tecnologia ae-

roespacial . (106)

0 problema parece resolvido do ponto de vista

técnico, mas deve ser colocado dentro do contexto jurídico in£

tHucional que rege a Lua, em particular, e os demais corpos

celestes.
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A responsabilidade civil por danos causados pe

Ia contaminação em conseqüência de rejeitos radioativos está

coberta pelos termos do artigo 79 do Tratado do Espaço Extra-

-atmosférico e pela Convenção sobre a Responsabilidade Inter-

nacional por Danos Causados pelos Objetos Espaciais, de 1982.

Do mesmo modo a recuperação e o resgate dos ot>

jetos espaciais com rejeitos radioaticos está enquadrada nos

termos do Acordo de Resgate de Astronautas e Objetos Espaciais,

de 1968, conforme dispõe o seu arti&o 59 parágrafo 49.

Um dos aspectos não regulados em tratado inte£

nacional é a poluição do espaço extra-atmosférico, da Lua e

de outros corpos celestes, como já mencionado neste trabalho

e que carece de ato internacional próprio.(107)

5.3 - Deposição nos Polos

Uma breve referência há que ser feita ã depos^

ção dos rejeitos radioativos nas Regiões Polares, como meneijo

nam alguns autores.(108)

0 Tratado da Antártida expressamente proíbe a

deposição de rejeitos radioativos bem como as explosões nu-

cleares naquela região feitas isoladamente pelos Estados.

Entretanto, o próprio Tratado , . evê que haja a

conclusão de acordos internacionais sobre a utilização da e-

nergia nuclear, inclusive, com a previsão de explosões nuclf>£

res e depósito de rejeitos radioativos de que participem todas as partes

77



contratantes do Tratado.(109)

No entanto, a viabilidade técnica desta fon*a

de deposição está subordinada a contornos outros, principal-

•ente do ponto de vista da política internacional.

Referincias e citações:

(104) CORNELIS,J.: "The Legal Aspects of Final Disposal of Ra
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(108) CORNELIUS,J.: op. cit.

(109) Tratado da Antártida, artigo 5.9.
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CAPÍTULO 6

TRANSPORTE DOS REJEITOS RADIOATIVOS

6.1 - Princípios Gerais Relativos ao Transporte de

Material Radioativo

Una das questões mais importantes no que tange

ao manuseio de material radioativo, entre esses os rejeitos

radioativos, refere-se ao seu transporte.

Quando o material radioativo esta sendo trans-

portado é que aumenta de modo considerável a possibilidade de

ocorrerem acidentes. 0 transporte de materiais radioativos oco£

re de e para as áreas de produção, processamento, utilização,

armazenamento e, finalmente, deposição final do rejeito radi£

ítivo.

Muito recentemente aconteceu um acidente na

costa da Bélgica, envolvendo um cargueiro que transportava ma_

terial radioativo.(*)

Entretanto, considerando-seaquantidade de mate_

rial radioativo que circula pelo Mundo por diversos meios de

transporte, a ocorrência de acidentes envolvendo o material

(*) Desastre ocorrido em agosto de 1984, com o cargueiro Saint

Louis, que transportava material radioativo da França pa-

ra o Japão. A notícia veiculada nos jornais é que o mate-

rial não foi dissolvido no mar, pois as embalagens encon-

travam-se em perfeito estado» Empresas especializadas pro_

moveram o resgate da carga.
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radioativo ê, na realidade, insignificante. Mas o transporte

de Material radioativo esta* sujeito a rigorosas normas; no ciir

so do transporte os materiais radioativos em geral» apresen-

tam quatro tipos de riscos ligados ã radioatividade: contami-

nação, radiação, emissão de calor e criticai idade.

Para prevenir as ocorrências desses riscos, e

tendo em vista o crescimento da utilização dos materiais ra-

dioativos, os paTses e as organizações internacionais procura

ram estabelecer critérios sobre o transporte desse material.

A nTvel internacional, a Organização das Na-

ções Unidas, pelo Conselho Econômico e Social (ECOSOC), tomou

a iniciativa de formular acordo internacional que servisse de

base a unta regulamentação sobre a movimentação de maceriais

perigosos; por diversos meios de transporte, em todas as par-

tes do mundo.

As recomendações relativas ao transporte de ma_

teriais perigosos não têm força obrigatória nem para os Esta-

dos Memuros da ONU nem para as organizações internacionais, to-

davia tem sido universalmente aceitas para servirem de base a

regulamentos sobre os diversos modos de transporte.

Em 1959, o ECOSOC adotou resolução incumbindo

a Agenda Internacional de Energia Atômica de elaborar cs re-

comendações concernentes ao transporte de materiais radioati-

vos. Em 1961, a Junta de Governantes da AIEA aprovou o Regula_

mento, que se tornou parte integrante das normas de segurança

da Agencia, obrigatório para os trabalhos da AIEA e para as
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atividades desenvolvidas nos Estados Membros para as quais a

Agência fornece assistência técnica. 0 Regulamento tem sido

atualizado constantemente.

A ONU adotou o Regulamento da AIEA Sobre Trans

porte Seguro de Materiais Radioativos» para fazer as suas prõ

prias recomendações sobre transporte dos ditos materiais; es-

sas recomendações foram também incluídas nos regulamentos e

recomendações de todas as organizações internacionais» no que

tange ãs mercadorias perigosas e serviu de base às regulamen-

tações nacionais.(*)

0 Regulamento da AIEA estabelece prescrições e£

peciais de embalagem» de etiquetas e marcação» segundo os di-

versos tipos de materiais, disposições administrativas e pro-

cedimentos em caso de acidente.(110)

Os acordos internacionais sobre o transporte

de materiais perigosos abrangem os meios de transporte ferro-

viários, rodoviários» marítimos, aéreos e postais.

0 Regulamento da AIFA é adotado pelos diversos

acordos e convenções sobre as diversas modalidades de trans-

porte, a saber:

1. Convenção Internacional sobre Transporte de

Mercadorias por Estradas de Ferro» de 1890

(*) d Regulamento serviu de base ás Regulamentações do Conse-

lho de Ajuda Mutua (CAEM), criado pata favorecer o desen-

volvimento econômico 0 progresso técnico dos países soci£

listas,
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e seu. anexo, Regulamento Internacional» re_

lativoio Transporte de Mercadorias Perigosas -

RID, que e alterado periodicamente de solde

a estar atualizado com as características e

inovações relativas as mercadorias perigo-

sas.

2. Acordo Europeu relativo ao Transporte Inte£

nacional de Mercadorias Perigosas por Ter-

ra - ADR.

3. Acordo Europeu sobre ..̂  .,.. J de Mercado-

rias Perigosas - ADN.

4. Convenção Internacional sobre a Salvaguarda

da Vida Humana no Mar (SOLAS) - Código Mar?

- timo Internacional.

5. Convenção de Chicago sobre Aviação Civil

OACI e Associação Internacional de Transpojr

tadores Aéreos - IATA.

6. União Postal Universal - UPU.

No que tange ao âmbito nacional verifica-se,

quanto ao transporte de material radioativo» a exclusividade

ou a prevalência do governo central sobre os locais, tanto em

países federados como nos unitários.

As normas nacionais sobre transporte de mate-

rial radioativo seguem os princípios adotados internacional-

mente e que se consubstanciam no Regulamento da AIEA.
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6.2 - Mot Esttdos tinidos d» América

Foi aos Estados Unidos que surgiram as primei-

ros disposições sobre o transporte de materiais radioativos»

expedidas pela Comissão do Comércio Internacional, em 1948.

Huitas das noções fundamentais dessas disposições fora» poste_

Mormente adotadas pela Agência Internacional de Energia Atô-

mica, eu seu Regulamento de Transporte de Materiais Radioati-

vos.

A regulamentação do transporte federal de mate

riais radioativos, nos Estados Unidos, i de competência de

dois organismos federais, o Departamento de Transporte (DOT)

e a Comissão Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory Commission-

NRC). Os dois organismos elaboraram suas regulamentações pró-

prias sobre o transporte de materiais radioativos e, para ev^

tar o duplo emprego, assinaram um acordo de cooperação.(111)

A legislação federal se aplica a todos os tranŝ

portes de materiais radioativos efetuados entre Estados e no

plano internacional. Entretanto coda um dos '.stados america-

nos, que constituem a Federação, é competente para regulamen-

tar todo o transporte de materiais efetuado exclusivamente den-

tro de suas fronteiras e as autoridades locais têm, igualmente»

o poder de impor certas restrições.

Quando unia prescrição imposta por um estado ou

autoridade local colide com a lei federal, ocorre a preferCn-

cia desta última.(112)
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A dificuldade «ater «m avaliar a prevalência

d* lei federal sobre a estadaal decorre da complexidade do sU

tem* regulamentar federal aaericano edas interações com os §•-

vemos estaduais e locais.(113)

Diversos Órgãos federais cstlo diretamente en-

volvidos no transporte de material radioativo» como o OeparU

atftto de Transporte (DOT), a Comissão Reguladora KNclear(RK).(t14)

Alia do que, pela Lei sobre a Política de Re-

jeitos Mucleares de 1982» o transporte desses rejeitos de ai

ta atividade é de competência úo Departamento de Energia, que

i obrigado a informar aos Estados a ocorrência do transporte

de rejeito radioativo em seu território.(115)

As normas internacionais sobre o transporte de

materiais perigosos são adotadas em geral, quando se trata de

transporte internacional e mesmo assim em algumas circunstân

cias» os Estados Unidos exigem a aplicação de suas normas na-

cionais, CORO é exemplo o transporte marítimo.(*)

Os Estados Unidos da América têm sua própria

regulamentação sobre materiais perigosos e que tem servido de

(*) Um navio estrangeiro que transite no mar territorial dos

Kstados Unidos teu penetrar nas águas interiores dees*

pain, não está sujeito âs prescrições tacionais sobre na-

terÍAis perigosos, nas «o atendimento ês disposições do

Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosa* da

OMCI; caso contrário deve acender âs nornai nacionais~C£

digo Ar Regulamentação Federal 49, parngrafu t76.
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referência par» a elaboração de noraas internacionais. * dos

4e«*is países.

6.3 - Ha Republica Federa) da Alemanha

Na República Federal da Alemanha, a nova Lei

sobre Energi* Nuclear, de 15 de julho de 1985, bem como a Lei

sobre o Transporte de Materiais perigosos de 6 de agosto de

1975, dispõem sobre o transporte de materiais radioativos.

EM razão da estrutura federativa da R.F. da

Aleaanha, a competência em matérií de autorização e controle

de transporte de materiais radioat:vos divide-se entre os ór-

gãos federais e as autoridades estaduais da Federação(LANDER),

ç -s atuam na qualidade de agentes do Governo Federal (BOND).

Compete as autoridades federais autorizar o transporte de com

bustiveis nucleares e fontes radioativas de alta atividade e

is autoridades estaduais o controle do transporte de outras

substâncias radioativas, exceto os transportes efetuados por

estrada de ferro federal e Forças Armadas Federais.

0 transporte de combustível nuclear, de fontes

altamente radioativas, oualquer que seja o meio utilizado» ne

cessita de autorização do organismo federal, Instituto Fede-

ral de FTsica e Tecnologia (Physikalish Technische Bundesans-

talt - PTB).

Para as demais fontes radioativas, a autoriza-

ção é dada pelo Estado (LENDER) competente. No caso dos sorvj^

ços das Forças Armadas, essa atribuição é exercida pelo Mi-
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«istêrio Federal da Defesa, en consonância COM O Ministério

Federal do Interior (BMI).(116)

A autorização é concedida separadamente para

cada operação de transporte» nas una autorização pode ser co£

cedida para durar três anos» caso não vã de encontro as disp£

sicoes da lei Atônica.(1Y7)

0 transporte de Materiais radioativos ê sujei-

to « Medidas de controle dos poderes públicos. Compete ãs au-

toridade* Resignadas pelo "LXHDER B, ainda que GM norae do "BÜND"

(União), controlar o transporte de materiais radioativos no

território nacional. Todavia a fiscalização de todo transpor-

te de material radioativo por ferrovia e por barco, executada

pelas Estradas de Ferro Federais alemães é de competência do

Escritório Central das Estradas de Ferro. 0 transporte execu-

tado por conta das Forcas Armadas Federais é supervisionado'

pelo Ministro Federal de Defesa, em colaboração com o Ministi

rio Federal do Interior.(118)

As diversas modalidades de transportes seguem,

em geral, as disposições de atos internacionais sobre o trans_

porte de materiais perigosos e o Regulamento da A1EA sobre o

transporte de materiais radioativos.(119)

6.4 - Na França

Na França, o transporte de materiais radioati-

vos é regido por uma legislação geral que regulamenta todas as

atividades de transporte de materiais perigosos. Existem, pa-
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ra certas modalidades de transportes» como a ferroviária* a

rodoviária, a navegação interior e a marítima, disposições pre_

cisas relativas aos materiais radioativos.

Assim, o transporte de materiais radioativos è*

submetido as prescrições da legislação geral sobre materiais

perigosos e às prescrições especiais sobre materiais radioatj^

vos. As duas aplicam-se cumulativamente e não exclusivameji

te.(120)

No que tange aos materiais radioativos, ato de

24 de junho de 1974, do Ministro dos Transportes, baixou o Re_

gulamento sobre "Transporte e Manutenção de materiais perigo-

sos: transporte de materiais radioativos classe IV b".

Para o transporte internacional, a França ado-

ta normas próprias a cada modalidade de transporte ou aquelas

decorrentes de compromissos específicos ou acordos regio-

nais.(121)

6.5 - Na Itália

Na Itália, o transporte de materiais radioati-

vos e regido, enquanto está dm elaboração uma nova regulamen-

tação, por uma serie de circulares ministeriais e regras bai-

xadas pelos serviços administrativos competentes para as di-

versas modalidades de transporte.(122)

A autorização do transporte de material radioa_

tivo compete ao Governo Federal, atraves da Entidade Nacional pa_
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ra Energia Nuclear e Desenvolvimento de outras Fontes -Energé-

ticas - ENEA - e aos Ministérios do Transporte e Aviação Ci-

vil e o da Indústria, Comércio e Artesanato, nas respectivas

áreas de competência.(123)

6.6 - No Japão

No Japão, o quadro no qual se inscreve a regu-

lamentação do transporte de materiais radioativos por outras

vias que não as vias marítimas e aéreas, 5 constituído por

três Leis: Lei Fundamental sobre Energia Atômica de 1955, Lei

que regulamenta as Matérias Primas, os Combustíveis Nucleares

e os Reatores de 1957 e a Lei relativa a Prevenção dos Riscos

devidos ãs Radiações emitidas pelos IsÓtopos Radioativos, de

1957.

A regulamentação do transporte de materiais ra

dioativos por via marítima é fornecida pela Lei de Segurança

de Navios de 1933. 0 transporte aéreo encontra-se regulado p£

Ia lei sobre Aeronáutica Civil de 1952. Compete ao Ministério

dos Transportes a aplicação dessas últimas duas leis.

0 transporte ferroviário de materiais radioat^

vos e regulado, autorizado e controlado pela Agência para a

Ciência e Tecnologia e pelo Ministério dos Transportes. As d±

retrizes da Agencia refletem as prescrições do Regulamento do

Transporte da AIEA,edição de 1983.

0 transporte marítimo está sujeito ã Lei de

1955, sobre a segurança dos navios e subordinado ao Escrito-
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rio de Navegação do Ministério dos Transportes, E aplicado o Reg_y

lamento da AIEA tanto para transporte nacional como interna-

cional.

0 transporte aéreo ê.regido pela lei de Aero-

náutica Civil de 1952 e subordinado ao Escritório de Aviação

Civil do Ministério dos Transportes.

6.7 - No Brasil

No Brasil» a competência para legislar sobre

transporte e energia nuclear é da União Federal, na forma do

artigo 89 item XVII letras "b", "hn e "i" da Constituição Fe-

deral .

0 transporte de materiais perigosos tem sua r£

gulamentação afeta ao Ministério dos Transportes, para ferro-

vias, rodovias e hidrovias, enquanto ao Ministério da Aeronãw

tíca esta afeto o transporte aéreo.(*)

Porém compete ã Comissão Nacional de Energia

Nuclear, na forma da Lei 6.189 de dezembro de 1974, baixar re_

gulamentos e normas sobre segurança e proteção, inclusive no

transporte de materiais nucleares (art. 29 IV letra £>).

A CNEN, pela Resolução CNEN-5/81 de 1981, ado-

tou o Regulamento da Agência Internacional de Energia Atômica.

(*) No Brasil não é permitido o transporte por via postal de

material radioativo, conforme norma da Empresa Brasileira

do Corroíor, o Telégrafos.
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sobre transporte seguro de materiais radioativos» enquanto não

edita norma nacional.

No plano internacional» o Brasil adota também

o Código Marítimo Internacional sobre Mercadorias Perigosas»

as disposições sobre transporte aéreo da Organização de Avia-

ção Civil Internacional (OACI) e da Associação do Transporte

Aéreo Internacional (IATA) e é signatário tanben do Convênio

sobre Transporte Internacional Terrestre, assinado em 11 de

novembro de 1977 (Decreto Legislativo ü2, de 12 de março de

1981).

No que tange ao transporte por terra, rodoviá-

rio e ferroviário, o transporte de materiais perigosos, incluí

dos os radioativos, está regulado pelos seguintes atos:

0 transporte rodoviário é regido pelo Decreto-

-lei 2063, de 6 de outubro de 1983 e pelo Decreto 88.821, de

6 de outubro de 1983.

A regulamentação abrange os produtos perigosos

relacionados na Norma Brasileira NBE 7502, na qual estão arro

ladas as substâncias radioativas, que deverão também atender

is prescrições baixadas pela Comissão Nacional de Energia Nu-

clear.

0 Decreto-lei 2063 de 1983, dispõe sobre mul-

tas a serem aplicadas em razão de infração a regulamentação

para execução do serviço de transporte rodoviário de cargas

ou produtos perigosos, baixados pelo Decreto n9 88.821/83.
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O Convênio sobre Transporte Internacional Ter-

restre, celebrado e» 11 de novembro de 1977 entre o Brasil,

Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai tem COMO

finalidade sistematizar o transporte terrestre entre os men-

cionados paTses, eis consonância com às legislações nacionais

respectivas.(124)

0 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -

DNER, autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes, é o

órgio competente para baixar normas e fiscalizar o transporte

em vias federais e é responsável pela execução do Convênio Ir»

ternacional supra mencionado, no âmbito do transporte rodovi£

rio.

0 transporte ferroviário é regido pelo Decreto

2089, de 18 de janeiro de 1963, que aprovou o Regulamento pa-

ra Segurança, Tráfego e Policia das Estradas de Ferro. As es-

tradas de ferro federais foram incorporadas ã Rede Ferroviá-

ria Federal S/A, a quem compete o serviço ferroviário federal.

O Regulamento atribuiu ao Departamento Nacio-

nal de Estradas de Ferro (DNEF) a fiscalização áo Poder Públj^

co Federal sobre segurança e regularidade do Tráfego de Estra

das de Ferro. 0 mencionado Regulamento tem disposições expres

sas quanto ao transporte de materiais radioativos, inclusive

sobre as situações de emergência, responsabilizando o expedi-

dor pelos danos causados a terceiros .(*)

(*) A regra c precursora do princípio adotado posteriormente

pela lei sobre responsabilidade civil por danos nucleares

ár. 1977 (art. 57, 37? ti seguintes do Regulamento).
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Essas disposições deveu ser adequadas ãs dispo

sições especificas» expedidas pela Comissão Nacional de Ener-

gia nuclear, em razão da competincia exclusiva dessa autarquia

para tratar de segurança dos materiais radioativos. Inclusive

no transported*)

0 Regulamento do BNEF trata também das penas

pecuniárias pela não obediência às suas normas e ãs normas c^

pecTficas dos materiais perigosos» nos quais estão incluídos

os materiais radioativos.

0 Regulamento também estabelece tarifas pró-

prias para o transporte de materiais perigosos, inclusive os

radioativos, nos termos da "Pauta de Classificação e Condições

Gerais dos Transportes".

0 transporte aéreo é regido pelo Código Brasi-

leiro do Ar (Decreto Lei 32 de 18 de novembro de 1966} e pe-

las Convenções e tratados que o Brasil têm ratificado e pelo

Decreto 65.144, de 12 de setembro de 1969, que instituiu o Si£

tema de Aviação Civil. 0 Brasil é membro da Organização de

Aviação Civil Internacional e as empresas aéreas são afilia-

das a 1ATA. 0 Ministério da Aeronáutica e competente para baî

xar normas e fiscalizar as atividades aeronáuticas no PaTs.

Para as mercadorias perigosas, em particular

radioativas, o Departamento ds Aeronáutica Civil io Hinisté-

(*) E tarotx'm e e t a r cm conformidade com o Siafcemn de Protr~

cão ao Programa N u c l e a r , i n s t i t u í d o p e l o Derreto Lei 1609 r

de 7 de outubro de 1980.

92



rio da Aeronáutica expediu normas sobre Transporte de'Artigos

Restritos e ou Controlados em Aeronaves Civis (NOSER IAC 2223/

0280, de 19 de fevereiro de 1980)» que determina a aplicação

do Regulamento de Artigos Restritos da 1ATA. A Mencionada nor

•a prescreve que o material radioativo deve ser embarcado pe-

la Comissão Nacional de Energia Nuclear ou sob sua direção,

supervisão e responsabilidade (item 5, letra c).

0 transporte marítimo de mercadorias perigosas

e regulado pelo "Regulamento sobre Carregamento, Descarga, Irirt

sito e Armazenamento de Mercadorias Perigosas em Cais Comer-

cial" expedido pela Portobrás.

0 mencionado Regulamento reporta-se ao Código

Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas, elaborado pe

Ia Organização Intergovernmental de Consulta Marítima (0IC14).

Com relação as substâncias radioativas, o Regu

lamento prescreve que as embalagens e o transporte devem se-

guir as recomendações da Agência Internacional de Energia Atei

mica e o armazenamento deve ser feito conforme recomendações

da Comissão Nacional de Energia Nuclear, (art. 85 e seguintes).

Como foi apresentado acima,o transporte de ma-

terial radioativo, entre os quais os rejeitos radioativos, 5

uma atividade subordinada ao Estado, que pode efetuá-lo dire-

tamente ou autorizar a terceiros sob sua supervisão e fiscal^

zaçío.



Referências e citações:

(110) AIEA: Safety Series 6 t c»bii ar árretrises para apli-

cação do Regulamento de Transporte da AIEA.

(tit) ESTADOS ÚMIDOS: Código de Regulamentação Federal (CFR)

10 e Memorando de Entendimento de 23 de «arco de 1979.

(112) REESE,R.T. et illi: "Preemption of State and Local Trans_

port at ion Laws by Federal Regulations in the United Statcsf,

Sandia National Laboratories and Batelle Memorial Instj_

tote, Human Affairs Research Center. Seattle - Estados

Unidos.

(113) A questão requer dois níveis de avaliação: t. determina^

ção se uma lei federal é válida - questão constitucional ;

2. se lei federal é válida, determinação sea lei estadual

interfere com a lei federal (matéria de construção esta_

tntária ou interpretação legal). 0 Governo Federal te»

esses poderes expressa ou implicitamente permitidos p*-

la Constituição, necessários ao exercício de um podei ou

responsabilidade explícita. Os três modos básicos de va_

lidade de uma lei federal ou que objetiva tornar preva-

lente a lei federal sobre a estadual são: 1) quando o

Congresso legisla, existe lei federal; 2) quando o Con-

gresso implicitamente ocupou a área, existem objetivos

federais; 3) quando a lei estadual conflita com -a lei

federal, em complenentaçáo ã ocupação do Congresso ou

regulamentação federal sobre interesses federais e domí_

nantes c se existe conflito ou potencial de conflito eri

tre a lei federal e a lei estadual. Decisão da Suprema

Corte dos Estados Unidos, em 27 de fevereiro de 1984: "Os

regulamentos do Departamento de Transporte tornaram prr_

emptiiH as normas Municipais que trotam do transporte

de combustível utilizado por auto-estrada, bem como de

grande» quantidades de materiais radioativos através de

cidade; a menos que obtenha a declaração de não preemp-

ção do Depart Amento de Transporte"-CASO Estado de Nova

Tork e cidade de Nova Yotk versus Departamento de Trans

porte do Coverno Americana.
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Lei sobre a Segurança dos Transportes, de 1974» estabe-

lece que o Departamento de Transporte é o órgão encarre_

gado de regulamentar o transporte de materiais perigo-

sos, inclusive materiais radioativos, por ferrovia, por

rodovia, vias de navegação internas, »«r * ar. Ka prát^

ca, incumbe ao Serviço de Regulamentação de Materiais

Perigosos (Office of Hazardous Materials Regulation), que

pertence ao Escritório de Transportes de Mercadorias (Ha_

terials Transportation Bureau - MTB), no âmbito do De-

partamento de Transporte que se ocupa 4a Bateria. Ho âm

bito do DOT hi quatro órgãos especializados que têm cos

petência para fiscalizar e aplicar a regulamentação es-

pecifica de cada modalidade de transporte: t. Adminis-

tração Federal das Estradas de Ferro (Federal Railroad

Administration) - Ferrovia; 2. Admin is tr-ição Federal ims

Bodovias (Federal Highway Administration) - Rodovia; 3.

Guarda Costeira dos Estados Unidos (US Coast Guard) -

•ias navegáveis internas e mar; 4. Administração Fede-

ral de Aviação (Federal Aviation Administration) - Ro-

tas Aéreas. Outro órgão federal dotado de poder regula-

atentador sobre o transporte de certas matérias radioat^.

vas é a Comi3são Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory

Comais ion - HRC). A competência da RRC se estende a to-

dos os transportes, mas na maior parte dos casos a NRC

exonera os transportadores de sua própria regulamenta-

ção, exceto para o transporte de certos materiais fís-

seis especiais, inclusive o combustível irradiado» para

os quais é exigido uma autorização da KRC. Lei Atômica

de 1954 c emendas, artigos 53, 63 e 81 tOCFR parágrafos

30, 13» 40, 12, 70, 12 e Memorando de Entendimento entre

o DOT e a KRC de 23.3.73. No caso de comércio exterior,

particularmente para exportação, além das autorizações

de transporte, c necessário o atendimento aos requisi-

tos da Lei de Não Proliferação de 1977, emenda â Lei

Atômica de 1954.

(115) ESTADOS UNinoS: Lei sobre a Politico ée Rejeitos Huclcn

res <lo 1962. Artigo 117 .C)(V).
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(It*) REPÚBLICA FEDERAL DA ALEHAKHA: Lei d* Energia Atômica,

•rtigos 4b; Decreto relativo à fcadioproteção - artigos

t°.9? e109.

<U7) EEfOBLlCA FEDERAL DA ALEMAIfMA: Lei Atômica, artigo 49 «

Decreto de Radioprotcção 8? «99.

(Ill) Lei Atômica alemã, artigo *?, Lei Atômica alemã, artigo

4b, Decreto relativo ã redioproteção. lio «.we ta»ge â i»

portação e exportação de mzteriais radioativos, além das

disposições de legislação nuclear, há que segair-se as

disposições relativas ao comércio exterior; Lei Atômica,

artigo 3?(f). Compete ao Escritório Federal de Indústria

e 4*% Artesanato «. autorização para a importação e expor

tação da Materiais radioativos; Lei Atômica, artigo 22

(2) - Instrução WCSV 0212 de 8/6/77. 0 controle das im-

portações e exportações é de competência do Ministro F£

derai das Finanças, que delego» aos Serviços Aduaneiros,

ã exceção do porto livre de Hanfeurgo, onde » fiscaliza-

ção ô exercida pela autoridade do Porto'Livre; o comér-

cio exterior de material nuclear está ainda sujeito ãs

obrigações internacionais d« República Federal da A!ema

nha, como do Tratado da EURATOM, do Tratado de Não Pro-

liferação Unclear, da Agência Internacional de Energia

Atônica e relativas ao Grupo de Londres (IRFCIR 254 -

anexo R), às disposiçõr* *obr«? proteção física recomen-

dadas pela AIEA (IHFCIRC 225 Revisão 1), conforme pre-

cri citado pejas Lei Atômica Alemã, artigo 3?(2)(3) - De-

creto relativo â radioproteçáo, artigos ti, 12, 13 - De_

creto relativo ao Comércio Extciior, artigo 5Í e anexo Al{

Lei Atômica artigo 39, a. importação de comliustível nu-

clear exige que seja fsita somente por pessoas titula-

res flc autorizações referentes ao armazenamento de com-

bustíveis nucleares, â operação de instalações nucleares,

•c tratamento ou outras utilizações de combustíveis nu-

clcties fora de ir.staJaçõcs nucleares e â manipulação de

outras substâncias raflioat ivas e â evacuação de rejei-

to» dos combustíveis r.
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(II») A Republic* Federal 4a Alemanha i ^arte dos sagnimtes

acordo* internacionaisi a) Regulamento Internacional ca>«

cement* ao Transport* da Mercadorias Perigosas por Is-

trada de Ferro (KID); b) Acordo Europe* relativo aoTraas

•orce Internacional de Mercadorias Perigos*» por Rodo-

via (ADI); c) Regulamento sobre o Transporte d* Mate-

riais Perigosos sobre o Reno (ADMt).

f. Ferroviário: segue a legislação nuclear, e o Decreto

d* 29 de agosto de 1979 para transporte nacional c o De_

creto de 9 d* setembro de 1977, emendado em 26 de feve-

reiro de 1986. 2. Rodoviário: além das disposições ge-

rais Mencionadas, o Decreto de 23 de agosto de 1979» P£

ra transporte nacional e o Decreto de 4 de novembro de

1977, modificado pelo de 26 de janeiro de 1980, para o

transporte internacional. 3. Por Vias Navegáveis Inte-

riores: alem das disposições gerais, ê regido pelo De-

creto que aplica o Regulamento de Transporte de materiais

perigosos pelo Reno (Decreto de 30 de junho de 1977 emendado

pelo Decreto de 8 de junho de 1979) e por extensão do Decreto

às outras vias navegáveis federais, exceto para o Danú-

bio qoe é regido pelo Decreto d? 16 de «wrço de f97O sobre

a política de navegação pelo Danúbio. 4. Marttinos alén

das disposições gerais, o transporte marítimo é regido

pelo Decreto de 5 de julho de 1980, relativo so ti«n£

porte marítimo de mercadorias perigosa* srgundo as dis-

posições do Código Marítimo Internacional das Mercado-

rias Perigosas da Organização Intcrgovernamental de &>n

suit* Marítima (01CM), (Decreto de S de julho de 1978).

5. Aéreo: além das disposições gerais Mencionadas no

transporte aéreo, c feito de acordo com o «rtigo 27 àa

Lei sobre o transporte arreo e os artigos 76 a 78 do Dç_

creto relativo ao transporte aéreo de 13 de março de

1979 e estão de acordo com as disposições da )ATA sobre

transporte aéreo de mercadorias perigosas.

(120) FRANCA: A Lei 263 de 5 de fevereiro de 1942, que c bá»j_

ca para o transporte de materiais perigosos por ferro-

via, rodovia e navegação interior, aplico-s« também à
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manutenção de materiais peritos»' aos portos marítimos.

Co» base nessa *«í, foi promulgado cm fS 4c abril d*

H4J, pelo Ministro «os Transportes, o Regulamente para

transporte d« materiais perigosos por ferrovia» por ro-

dovia e por navegação interior.

(121) Ro plano internacional a França aderiu ao Regulamento

Internacional relativo ao Transporte de Mercadorias Pe-

rigosas j»cr Estradas de Ferro (219); ao Acordo Europeu

relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Pe-

rigosas por Rodovia (ADR) e ao Regulamento para o Tran£

porte de Materiais Perigosos pelo Reno (ADRR). 0 trans-

porte marítimo é conforme o Regulamento sobre Transpor-

te por Mar de Mercadorias Perigwsas, (Portaria de 12 de

julho de 1974. modificada pela Portaria de 7 de feverei

ro de 1974). A regulamentação francês.) segue as regras

previstas no Código Marítimo Internacional das Mercado-

rias Perigosas, da Organização Intergovernaaental de Çoii

«ulta Marítima. 0 transporte aéreo é regido pelo Decre-

to de 10 de dezembro de 1963» que adotou» a título pro-

visório, na legislação francesa, a regulamentação da A£

sociação do Transporte Aéreo Internacional-IATA, quer

para o transporte nacional como internacional.

(122) ITÁLIA: a Lei sobre a Dtilixação Pacífica da Energia Nu

clear (Lei 1. 60 de 31 de dezembro de 1962) c o Decreto

do Presidente da República de 30 de dezembro de 1965 e

as Portarias Minisleriaís de 27 de julho de 1966 e 18

de julho de 1967, constituem a base normativa do trans-

porte de mateTÍais radioativos por ferrovia, rodovia, mar

e ar. Esses atos conjugam-se com o Decreto do Presiden-

te da República, de 13 de fevereiro de 1964, relativo â

radioproteção e à segurança.

(123) 0 transporte por ferrovia tem disposições estabelecidas

pelo Ministério do Transporte e Aviação Civil (Circular

de 1.3,1979). A Comissão Racional de Energia Kuclear, h£

jf, Entidade Nacional para Pesquisa e Desenvolvimento da E-

nergia Nuclear e Outras Pontes Energéticas - ENEA, é r«j*
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ponsâvel pela aprovação a •xpadiçio da Certificados de

Segurança e autorização éc todas as operações relativas

ao transporte de materiais radioativos por estradas de

ferro. A Itália ratificou a Convenção Internacional re-

lativa ao Transporte de Mercadorias por Estradas de Fejr

ro e o Anexo I, KID, aplicado para os materiais radio£

tivos, em transporte internacional. O transporte rodovi

ârio ê subordinado ao Ministério do Transporte e Avia-

ção Civil. Entretanto, compete também aos Ministérios da

Indústria, do Comércio, do Artesanato e do Interior, baj_

xar circulares regendo o tipo de transporte. A ENEA dã

aprovação e expede certificados em matéria de segurança,

requeridos previamente â operação de transporte (Lei n°

1860 de 1962, Circular MTAC n<? 8/1965, 1.1.1965, Circu-

lar MAC 58/1965 de 25.5.1965, Circular MTAC. 435/5481/1

dt 1.6.1978, Circular MI 41 de 6.6.1965, Circular MIC Ar.

21.4.65). A Itália aplica as disposições do Regulamento

sobre Transporte Rodoviário Internacional - ADR, do Acor_

do Europeu sobre Transporte Internacional de Mercadorias

perigosas por rodovia. Na Itália é prática o transporte

de materiais radioativos pelos lagos. Na falta de regu-

lamentação própria, os Ministérios da Indústria, Comér-

cio P Artesanato, o dos Transportes e Aviação Civil e

a ENEA, estipulam medidas a serem aplicadas para cada

operação, usando, por analogia, a regulamentação dos

transportes marítimos e terrestres. 0 transporte marítjí.

mo é autorizado pelo Ministério da Indústria, Comércio

e Artesanato, em acordo com o da Marinha Mercante, ca-

bendo n ENEA expedir autorizações e certificados Ú*K se_

gurança nuclear (Circular do Ministério da Marinha Mer-

cante, de julho de 1969, Decreto do Presidente da Repú-

blica n9 1008 de 9 de maio de 1968, e Decreto Ministe-

rial de 10 de setembro de 1968) . Para as operações de

transporte internacional, aplicam-se as disposições do

Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas,

''a Organização Intergovernmental de ConBulta

Marítima ~ OICM. 0 transporte aéreo de materiais ra-

dioativos está subordinado às mesmas autoridades que pa_

99



ra o transporte ferroviário e rodoviário. Compete à

KNEA aprovar e somente as autoridades do Governo Central

tin competência para autorizar o transporte de material

radioativo e expedir certificados de segurança. As dis-

posições da Circular 31659/32.1 de 1.8.1968 do Ministé-

rio dos Transportis e Aviação Civil, modificadas pela

Circular de 22 de maio de 1976» aplicam-se ao transpor-

te aéreo. Quanto ao transporte aéreo internacional, &

Itália aplica o Regulamento da IATA e é previsto inte-

grar essas normas ã nova regulamentação nacional. A Àvia_

ção Civil do Ministério dos Transportes segue também o

Regulamento da A1EA sobre transporte de materiais.

(124) Com referencia ao Convênio Internacional Terrestre, o

DNER baixou instruções para "Registro Cadastral de Habj_

litação de Empresas de Transporte Rodoviário Int'ernaci£

nal de Cargas" (D.O.U. de 22 de maio de 1984, p.7213 e

seguintes).
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CAPÍTULO 7

MEIO-AMBIENTE E REJEITOS RADIOATIVOS

7.1 - Considerações Gerais

Um dos aspectos mais sérios na aceitação pübl2

ca da energia nuclear» particularmente» com relação aos reje2

tos radioativos, refere-se as preocupações com o impacto que

pode ocorrer no meio-ambiente, quer pela atividade com mate-

rial radioativo em si» quer em caso de acidente» em que mate-

rial radioativo possa ser liberado na atmosfera, na terra ou

na água.

0 público em geral, principalmente por desco-

nhecer as atividades desenvolvidas a nível institucional, tem

demonstrado enorme preocupação e mtsmo sentimentos de temor,

com as instalações nucleares, quer sejam reatores de potência

quer com as instalações de armazenamento e deposição de rejej^

tos radioativos.(125)

7.2 - Proteção Internacional do Meio-Ambiente

Por saber que a energia nuclear pode causar im

pactos» organismos internacionais bem como os Estados, no âm-

bito de suas jurisdições, têm feito estudos, expedido regula-

mentos e normas técnicas no sentido de proteger e preservar o

meio-ambionte.

A Agencia Internacional de Energia Atômica, a

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e ou-
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tros organismos e programas internacionais,como o Programa das

Nações Unidas para o Meio-Ambiente, e as Comunidades Econômi-

cas Européias têm desenvolvido estudos sobre os impactos am-

bientais da energia nuclear e especialmente dos rejeitos ra-

dioativos. (126)

As regras que norteiam as atividades nucleares»

quer a nTvel internacional quer no âmbito dos países» estão

consubstanciadas na Declaração de Estocolmo, decorrente da Coji

ferência das Nações Unidas sobre o Meio-Ambiente, de 1972.

Consta da Declaração que: o homem tem o direi-

to fundamental de desfrutar condições de vida adequada em um

meio-ambiente saudável; devem ser preservados os recursos na-

turais da Terra, incluindo-se o ar, a água,a terra, a flora e

a fauna; deve-se acabar com 3 descarga de substâncias tóxicas

e outras substâncias que causem danos graves ou irreparáveis;

o Estado deve impedir a poluição dos mares por substâncias que

são responsáveis por criar perigos ã saúde humana, prejuTzo

aos recursos vivos e a vida marinha, danifiquem ou interfiram

com outros usos legítimos dos mares; deve ser feita uma plani-

ficaçao nacional para conciliar as exigências do desenvolvi-

mento e a necessidade de proteger e melhorar o meio-ambiente;

os Estados têm, de acordo com a Carta das Nações Unidas e priri

cipios do Direito Internacional, o direito soberano de explo-

rar seus próprios recursos segundo suas políticas próprias de

meio-ambiente e a responsabilidade de assegurar que as ativi-

dades, dentro de suas jurisdições ou controle, não causem da-

nos ao meio-ambiente e outros Estados ou áreas, além de seus

102



limites de jurisdição nacional; os Estados devem cooperar pa-

ra desenvolver o direito internacional relativo ã responsabi-

lidade e compensação para as vitimas de poluição e outros da-

nos ao meio-ambiente, causados por atividades dentro da sua

jurisdição e controle de tais atividades em áreas além de suas

jurisdições.(127)

A Declaração de Estocolmo é considerada um ma£

co no âmbito do Direito, especialmente do Direito Internacio-

nal.(*)

Dentre os princípios significativos estatuídos

na Declaração de Estocolmo está o de que as atividades sob a

jurisdição de um Estado não causem danos ecológicos a outro,

o que c conhecido.presentemente como a poluição transfrontei-

ra.

A questão toma maior relevo» principalmente na

Europa, onde hã grande concentração de instalações industriais,

inclusive instalações nucleares e radioativas, produtoras de

rejeitos.

As Nações Unidas, em sua 279 Assembléia Geral,

pela Resolução 2996 (XXVII), considerou que os Princípios 21

e 22, que tratam sobre a poluição transfronteira, são as re-

gras básicas que governam esta matéria, e que nenhuma resolu-

(*) O disposto na Declaração tem "fone et orígio" de normas de

direito internacional, constituindo um código de conduta,

que pela prática e a necessária "opínio iurís" deve

formar-se em norma obrigatória.
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çio adotada pela Assembléia Geral pode afetar os mencionados

Princípios da Declaração de Estocolmo.(128)

0 Principio 21 estabelece o direito de cada um

de explorar seus recursos naturais» porém configura a respon-

sabilidade por danos causados a outros Estados.

Por outro lado, o Principio 22 prevê o desen-

volvimento do direito internacional no que tange a" responsab^

lidade pelos danos causados a pessoas e ao meio-ambiente.

Nesse sentido, a OCDE elaborou as Recomendações

relativas ã Poluição Transfronteira, aprovadas em 14 de novem

bro de 1974» pelo Conselho daquela organização. As Recomenda-

ções estão baseadas na solidariedade internacional e na não-

discriminação dos direitos de consulta pública, sistemas de

alerta e acidentes, troca de informações cientificas, medidas

de monitoração e pesquisa.

A OCDE tem trabalhado muito desde então, tendo

feito inclusive o projeto de Convenção sobre a Compensação por

Poluição Transfronteira.

Por outro lado, formulou o princípio do Mpoluj_

dor pagador", segundo o qual os responsáveis por atividades

poluidoras devem tomar medidas preventivas no sentido de redüi

zir a níveis toleráveis a poluição.(129)

As Recomendações da OCDE têm sido aceitas como

norma de referência a ser adotada universalmente, inclusive p£
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Io Programa das Nações Unidas para o Meio-Arobiente.

Os países escandinavos assinaram em 1974, Con-

venção sobre a Proteção do Meio-Ambiente na qual está estabe-

lecida forms de compensação por danos causados ao meio-ambien^

te de outro pais. Em 1979» passou a vigorar a Convenção de 6£

nebra sobre a Poluição Transfronteira do Ar.

A Assoc- ção de Direito Internacional vem £

dando a matéria e na Conferência de Montreal, em 1982, apro-

vou as "Regras de Direito Internacional aplicáveis ã Poluição

Transfronteira".

A definição de poluição transfronteira, nos ter_

mos das Regra?, significa a poluição cuja origem fTsica é in-

terna ou parcialmente situada dentro do território de um Esta_

do e cujos efeitos deletérios ocorrem em território de outro

Estado. Esta definição segue a usada pela Comissão Econômica

para a Europa, na Convenção de Genebra sobre a Poluição Trans_

fronteira do Ar de 1979 e e similar ãs definições encontradas

em outros ates internacionais.

0 artigo 49das Regras estabelece que os Esta-

dos deveni refrear as causas da poluição transfronteira pela

descarga no meio-ambiente de substâncias geralmente cons1dera_

das como altamente perigosas para a saúde humana. Se tais suh£

tandas foram jã descarregadas, os Estados devem eliminar a

descarga poluente dentro de perTodo razoável.

0 relator, Prof. Rauschning, deu como exemplo
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de substâncias perigosas e q\t* podeis causar danos ambientais

aquelas que se encontra* na Lista Negra da Convenção de Lon-

dres sobre o alijamento de Rejeitos de 1972, na qual estão elen

cados os rejeitos radioativos de alta atividade.

As instalações nucleares» es particular aque-

las que produzem, utilizam e armazenam temporária ou definiti

vãmente os rejeitos radioativos e cujas atividades podem cau-

sar danos pela liberação no Heio-ambiente de material radioa-

tivo» devem ser localizadas de molde a não provocar poluição

alem das fronteiras do PaTs.(*)

Com o recente acidente na usina nuclear de Tcher-

nobyl , situada na União Soviética, ocorreu o primeiro c de-

sastroso acidente nuclear cujas repercussões atravessaram as

fronteiras.

0 fato, como fartamente noticiado pelos meios

de comunicação, foi inicialmente detetado no dia 28 de abril

de 1986 pelos técnicos suecas que constataram indices de ra-

dioatividade tffuito altos, o que foi confirmado também em segui-

da pelas autoridades finlandesas e norueguesas, mas somente

confirmado no dia 6 de maio seguinte pela União Soviética.

A par do acidente em si, cuja gravidade 5 por

todos reconhecida, há uma questão preliminar e fundamental: o

desrespeito da União Soviética pela comunidade internacional,

pelos direitos humanos, pois que não informou aos demais

(*) O Prof. Rauschníng foi relator da matéria q.o redundai nas

Regras de Helsinki.
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pttses, principalmente os seus vizinhos, em tempo hábil, so-

bre • ocorrência do sinistro. A questão niò I político Ideoló

gica. mas humanitária, isto I» de permitir aos Estados e às

pessoas tomarem medidas próprias de proteção contra o aciden-

te.

Embora não seja a União Soviet ca signatária de

qualquer convenção internacional sobre responsabilidade civil

por danos nucleares» sua obrigação de informar ao Mundo sobre

o ocorrido decorre dos princípios contidos na Carta das Na-

ções Unidas relativos ã cooperação e solidariedade internaci£

na1s, em particular quanto às questões humanitárias.

Quanto ao «cidente em si e ã reparação dos ever»

tuais danos causados ao meio-ambiente e ãs pessoas e bens sob

a jurisdição de outros Estados, ha que ser invocada a respon-

sabilidade internacional do Estado, em particular quanto ã p£

luição transfronteira.

7.3 - Proteção Internacional das Bguas

A proteção da água do mar e da água doce con-

tra a poluição tem sido preocupação dos povos e dos Estados

em tempos relativamente recentes.

Ê* fato que a poluição cresceu na proporção do

desenvolvimento industrial e as ãguas passaram a ficar extre-

mamente oneradas com esse desenvolvimento.(130)

Com relação a proteção das águas doces, as Re-
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gras de Helsinki relativas ao uso de águas de rios internacio

nais, emitidas pela Associação de Direito Internacional, 5 a

principal base doutrinária da matéria. As Regras de Helsinki

recomendam que o Estado deve prevenir qualquer nova forma de

poluição de água ou qualquer aumento do grau de poluição exis_

tente na água de rios ou bacias internacionais, assim como,

deve tomar medidas para acabar coro a poluição da água, a fim

de que não causem danos ao território de outro Estado.(131)

0 Instituto de Direito Internacional também ex

pediu Rr"oluçã0j em setembro de 1979, relativa a poluição dos

rios e dos lagos internacionais e que, trata, também, de po-

luição transfronteira nas bacias, recomendando aos Estados que

entrem em acordo no sentido de prevenir e elidir a poluição. (*)

No que concerne ao meio-ambiente marinho, a Cori

vençao de Genebra sobre Alto Mar de 1958, devotou atenção ã

questão da poluição marinha e ao alijamento dos rejeitos ra-

dioativos que nela está expressamente mencionada.

A Convenção sobre a Plataforma Continental meri

ciona os agentes perigosos (artigo 69 § 7 ); e também a Convey

ção sobre o Mar Territorial, no que tange ã Zona Contígua.

(*) Na Europa, o Rio Reno que atravessa vários países c admi-

nistrado por Comissão Internacional composta por Estados

ribeirinhos. Às margens do Reno há uma grande quantidade

de instalações nucleares. Estudos realizados pela Comis-

são de Admíniutração do Rio Reno concluíram qu« não liá de£

carga radioativa significativa no Rio, mas somente o au-

mento de. calor.
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A Convenção de Londres sobre Imersão de Rejei-

tos proibiu o alijamento de rejeitos radioativos de -íita ati-

vidade e colocou sobre controle internacional as substâncias

radioativas de media e baixa atividade. Também Convenções re-

gionais abordam a mesma matéria, como a Convenção para a Pre-

venção da Poluição Marinha pelo alijamento de Rejeitos dos Na

vios e Aeronaves de 1972 (Convenção de Oslo), a Convenção so-

bre a Proteção do Meio-Ambiente Marinho da Ãrea do Mar Bãlti-

co (Convenção de Helsinki), a Convenção para a Prevenção da

Poluição Marinha de Fontes Terrestres de 1974 (Convenção de Pa

ris), a Convenção para a Proteção do Mar Mediterrâneo contra

a Poluição de 1976 (Convenção de Barcelona), o Protocolo para

a Prevenção da Poluição do Mar Mediterrâneo pelo alijamento de

Rejeitos de Navios e Aeronaves, de 1971, o Protocolo para a

Proteção do Mar Mediterrâneo contra a Poluição de Fontes Ter-

restres, 1980, a Convenção Regional do Kuwait para Cooperação

sobre a Proteção do Meio-Ambiente Marinho contra a Poluição (Coji

venção de Kuwait de 1978), a Convenção para a Cooperação na

Proteção e Desenvolvimento do Meio-Ambiente Marinho e Costei-

ro de Região Central e Oeste, de 1981 (Convenção de Abidjan),

a Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha no Mar Medi-

terrâneo, 1981, (Convenção de Atenas), a Convenção sobre a Pr£

teção e Desenvolvimento do Meio-Ambiente Marinho na Região do

Caribe, 1983 (Convenção de Cartajena) e o recém assinado Tra-

tado de Rarotonga de 6 de agosto de 1965.

Na realidade o que se pretende e a preservação

dos recursos marinhos vivos contra a poluição de rejeitos, principal-

mente os industriais, dentre os quais estão os radioativos. (132)
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7.4 - Proteção dos PaTses contra os Rejeitos «Radioa-

tivos

No âmbito das jurisdições nacionais» a prote-

ção e a preservação contra as radiações ionizantes encontram-

-se em disposições sobre meio-ambiente ou entre as disposições

relativas S energia nuclear.

Um dos aspectos comuns ãs legislações nacio-

nais refere-se ao estudo de impacto ambiental. Outra caracte-

rística é a participação das autoridades locais no processo

de licenciamento das instalações nucleares.

Na República Federal da Alemanha, as disposi-

ções sobre meio-ambiente estão na Lei sobre a Conservação de

Água,na Lei sobre a Proteção contra Emissões, na Lei sobre a

Conservação da Natureza e no Decreto sobre a Radioproteção.(133)

Na França, a proteção radiologica do meio-am-

biente repousa sobre as normas relativas ãs instalações nucleia

res de base naquelas que determinam o procedimento de autori-

zação, nas que regulamentam os efluentes radioativos gasosos

ou líquidos, na Lei sobre as Instalações Classificadas para

Fins de Proteção do Meio-Ambi.ente, na Lei sobre a Proteção da

Natureza (ambas de 1976) e na Lei de 1964, sobre o Regime das

figuas.

Os estudos são realizados pelo Comissariat a

1'Energie Atomique (CEA), a pedido dos departamentos ministe-

riais interessados.(134)
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Na Itália» a Lei 393 de 2 de agosto de 1975

instituiu um procedimento especial para a escolha do local p£

ra as instalações nucleares, be» como a forma de cooperação

entre as autoridades nacionais e as coletividades regionais e

municipais, atribuindo as regiões a responsabilidade em maté-

ria de meio-ambiente.

Pelo Decreto de 1964, a evacuação de rejeitos

radioativos i submetida ã autorização dos Órgãos centrais e

autoridades loca is. (135)

Nos Países Baixos, a questão do meio-ambiente

i regida pela Lei de 1979, relativa ã proteção do meio-ambier>

te e pela Lei de 1963 e Decreto de 1969 sobre construção e op£

ração de instalações nucleares. A competência e dos Ministérios

de Assuntos Econômicos, da Saúde Pública e de Proteção do Meio-

-Ambiente, e de Assuntos Sociais.(136)

A participação das municipalidades é residual,

pois o prefeito pode solicitar ao Ministro de Saúde Pública e

Proteção do Meio-Ambiente medidas próprias; todavia, a execu-

ção e dos órgãos centrais ja mencionados,

Na Noruega, a matéria e regida por Lei de 1982,

relativa ãs atividades na area nuclear e pela Lei de 1981 so-

bre a luta contra a poluição. A Lei contra a poluição é comp£

tente no que tange aos rejeitos e matérias poluentes, compreen̂

dendo também os rejeitos radioativos. 0 Escritório de Luta

contra Poluição, criado pela mencionada lei de 1981, é compe-

tente para autorizar o armazenamento, a liberação e o trans-
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porte de rejeitos radioativos.(137)

Ha l-ecia, a proteção do neio-ambiente é regi-

da pela Lei sobre Construção de 1947» a Lei de 1969, sobre a

Proteção do Heio-Ambiente, a Lei de 1983 sobre o Regime das

Águas e a Lei de 1977 sobre o Ambiente de Trabalho» além das

no m a s especiais sobre ei.ergia nuclear» isto e, a Lei de 1956

e a Lei de 1984 que trata em particular dos rejeitos radioa-

tivos. Tanto o governo central como a municipalidade interes-

sada» devem aprovar a manipulação» transporte e armazenamento

dos rejeitos radioativos.(138)

Na Suíça» a Comissão Federal de Fiscalização

da Radioatividade supervisiona a radioatividade no meio-am-

biente. 0 Conselho Federal é informado pela mencionada Comis-

são sobre os resultados de suas atividades.(139)

Na Inglaterra vigora a Lei de 1960, sobre subs

tancias radioativas e a Lei de 1974» sobre o controle da po-

luição e seus regulamentos de 1976 e 1980. 0 Secretario de Es_

tado do Meio-Arobiente e o Secretario de Estado e Ministro da

Agricultura» da Pesca e da Alimentação devem autorizar a eva-

cuação de rejeitos.(140)

Nos Estados Unidos» a Lei sobre a Política Na-

cional de Meio-Ambiente» a Lei Federal de 1972 sobre a Luta

Contra a Poluição de Água, a Lei de 1974 sobre a Poluição do

Ar» são as normas gerais sobre a proteção do meio-ambicnte. Com

referência ao meío-ambiente» há disposições específicas inse-

ridas na Lei sobre Rejeitos Radioativos de Baixa Atividade de
112



1982» na Lei sobre Política de Rejeitos Nucleares de 1983, na

Lei sobre Pesquisa de Proteção Marinha e Santuários de 1972,

e na Lei de 1978, sobre o Controle das Radiações. Emitidas pe

los ResTduos de Tratamento de Urânio.(141)

Os países integrantes da Euratom (Comunidade

Econômica Européia ), por força do artigo 37 do Tratado de

Roma, têm a obrigação de fornecer ã CEE os dados gerais de t£

dos os projetos de efluentes radioativos, de modo a ser possj?

vel determinar se o projeto e suscetível de provocar contami-

nação radioativa das águas, solo ou espaço aéreo de outro Es-

tado membro.(142)

Também são definidas as medidas que a Comissão

deverá tomar para prevenir a passagem para outros Estados, de

radioatividade acima de níveis definidos em Normas de Base da

Euratom.(143)

7.5 - 0 Meio-Ambiente e os Rejeitos Radioativos no

Brasil

Quanto ao Brasil, a proteção do meio-ambiente

contra as radiações ionizantes se coloca dentro do contexto

da legislação sobre a Política Nacional do Meio-Ambiente, em

consonância com a legislação sobre Energia Nuclear.

Assim, os parâmetros são: a Lei 6938, de 31 de

agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio-

-Ambiente, regulamentada pelo Decreto 88351, de 1 de junho de

1983; a Lei 6803, de 2 de julho de 1980, que dispõe sobre as
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Diretrizes Básicas para o Zoneamento Industrial nas Areas Crjí

ticas de Poluição; o Decreto .84973» de 29 de julho de 1980,

que dispõe sobre Co-localização de Estações Ecológicas e Usi-

nas Nucleares; a Lei 6189, de 16 de dezembro de 1974, que al-

terou a Lei 4118, de 27 de agosto de 1962, sobre a Política

Nacional de Energia Nuclear; o Decreto lei 1809, de 7 de outti

bro de 1980, que instituiu o Sistema de Proteção ao Programa

Nuclear Brasileiro, regulamentado pelo Decreto 85565, de 18

de dezembro de 1980.

Conforme determina o parágrafo único do artigo

59 da Lei 6938, de 1981, as atividades públicas ou privadas

serão exercidas ens consonância com as diretrizes de Política

Nacional do Meio-Ambiente. A mesma Lei dispõe quanto ãs insta_

laçÕes nucleares atribuindo ã competência exclusiva do Poder

Executivo Federal o licenciamento,ouvidos os Governos Estadual

e Municipal interessados. (144)

Outro aspecto relevante da Política do Meio-Am

biente é o acesso da opinião pública ãs informações relativas

a agressões ao meio-ambiente e a ações de proteção ambiental.

Por outro lado, a Lei 6803, de 1980, em seu ajr

tigo 10 §2Ç, estabelece que cabe a União, exclusivamente, ou-

vidos os Governos Estadual e Municipal, aprovar a delimitação

e autorizar a implantação de zonas de uso estritamente indus-

trial que so destinem á localização, dentre outras, de insta-

lações nucleares.
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A competência do Governo Federal para aprovar

a localização de instalações nucleares é da Comissão Nacional

de Energia Nuclear, na forma do artigo 79 e seguintes da Lei

6189/74.

0 Sistema de Proteção do Programa Nuclear Bra-

sileiro - SIPRON, foi instituído para compatibilizar as ativi-

dades dos diversos órgãos governamentais e entidades privadas,

direta ou indiretamente envolvidos com o Programa Nuclear.(145)

Dentre essas atividades incluem-se ãs referen-

tes ao Sistema Nacio.nal do Meio-Ambiente, tais como o órgão

central, a Secretaria Especial do Meio-Ambiente, os órgãos es.

taduais e municipais e os órgãos relativos a Política Nacio-

nal de Energia Nuclear.(146)

Assim, dentro deste cenário, as instalações nu

cleares que produzem rejeitos radioativos estão sujeitas as

normas do SIPRON.

As instalações nucleares são consideradas uni-

dades operacionais do SIPRON, porém a critério do Órgão cen-

tral do Sistema poder-se-ã incluir outras instalações. (147)

Nesse caso os repositórios poderiam ser enqua-

drados como unidade operacional, tendo em vista a relevância

de que se revestem para o público e meio-ambiente.

Com d co-localização de instalações de armaze-

namento e repositórios de rejeitos radioativos e estações en>
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lógicas, poder-se-ia acompanhar a interação dessas instalações

com o meio-ambiente onde se localizam.

Cabe, ainda, lembrar a co-localização de usi-

nas nucleares e estações ecológicas, mecanismo criado para a-

companhar a interação das usinas nucleares com a região onde

se localizam, tratamento que também poderia ser dado as insta,

lações de armazenamento e repositórios de rejeitos radioati-

vos.(148)

Os parâmetros legais mencionados têm como fun-

damento os critérios relativos ã proteção do meio-ambiente,

que precisam ser levados em conta quando da escolha do local

para as instalações mencionadas.
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ra os rejeitos gasoso3 o Ministério do Interior. Ver

"Drolt Nucléaire" - Coordenação ANDRE PASCAL, Edition

Eyrollcs, 1979, pp. 277-29I.

(135) ITÁLIA: Decreto 185, de 1964, que dá competência ao Di-

retor Provincial da Saúde Pública no que tange aos esta

belecimentos nucleares, e do Prefeito, sob reserva de

aprovação do Diretor Provincial de Saúde Pública quanto

aos institutos de pesquisa e laboratórios e estabeleci-

mentos industriais, inclusive no que tange ao alijamento do

rejeitos radioativos era águas costeiras e interiores.

(t36) HOLANDA: Lei STb n9 442, de 13 de junho de 1979, Lei STb

403, de 21 de fevereiro de 1963, Decreto de 4 de setem-

bro de 1969.

(137) NORUEGA: Lei n? 28, de 12 de maio de 1982; Regulamento,

de 1 de março de 1983; Lei n? 6, de 31 de março de 1981.

(138) SUÉCIA! Lei 385, de 1947, Lei n? 3, de 1984, Decreto n9

14, de 1984.

(139) SülCA: Decreto do Conselho Federal, de 30 de junho de

1976; Portaria do Conselho Federal, de 6 de fevereiro

de 1959; Decreto, de 9 de setembro de 1966, modificado

por Decreto de 29 de abril de 1981 e Decreto de 28 de

novembro de 1983.

(140) INGLATERRA: Lei de I960; Lei de 1974 e Decretoá 959 de

1976 e Decreto 1709 de 1980.

(141) ESTADOS UNIDOS: Lei de 1969 - "National Environmental p£

licy Act", "Federal Water Pollution Control Act", 1972;

"Clean Air Act", 1974. Caso Calvert Cliffs Coordinating

Committee x Estados Unidos: "A Lei de Proteção ao Meio-

-Ambiente não autoriza ao Governo Federal a publicar rç_

gulamcnto visando a excluir àaa consultas questões do

meio-ambiente de caráter não radiológíco, em face da con

ceccão do outovizaçíío rolntiva a reatores".
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(142) Tratado de Roma, de 25 de março de 1957.

(143) Tratado de Roma, artigo 38.

(144) BRASIL: Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, artigo 109

149.

(145) FISCHER,D.: "Nouvelle Legislation Bresilienne sur Ia

Protection Nucléaire", Nuclear Inter Jura 81, Palma de

Majorca, 1981.

(146) Comissão Nacional de Energia Nuclear, Empresas Elétri-

cas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS; Empresas Nucleares Bra_

sileiras S/A - NUCLEBRÁS; Furnas Centrais Elétricas S/A,

entre outros.

(147) Órgão Central do SIPRON é a Secretaria Geral do Conse-

lho de Segurança Nacional; BRASIL: Decreto Lei 1809 de

7 de outubro de 1980, artigo 39 item I.
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CAPÍTULO 8

O HOMEM E OS REJEITOS RADIOATIVOS

8.1 - Princípios 6erais de Proteção ao Homem

Um dos aspectos a ser considerado neste traba-

lho refere-se ã proteção do homem contra as radiações. Evidef»

temente que os rejeitos radioativos emitem radiações que po-

dem causar danos ao homem. Nos estudos que são desenvolvidos

com relação aos rejeitos radioativos, dentre as variantes si£

nificativas estão as condições biológicas.

Os critérios técnicos encontram-se, principal-

mente» nas Recomendações da Comissão Internacional de Prote-

ção RadiolÕgica e nas Recomendações e Guias da Agência Inter-

nacional de Energia Atômica.

No âmbito nacional, compete ãs autoridades go-

vernamentais a proteção do homem e do meio-ambiente, assegu-

rando que as descargas ou escapamentos dos rejeitos, particu-

larmente os depositados ou armazenados, não emitam doses de

radiações que estejam em desacordo com as recomendações da

CIPR, da AIEA ou das normas nacionais.

As doses não devem somente estar dentro dos 1^

mites autorizados, mas abaixo desses limites, tendo em conta

as considerações sõcio-econÕmicas.(*)

(*) Na forma dos critérios atuais âa Comisaão Internacional de Proteçõo

Radiologies "As low as reasonable achievable". A.k.A.R.A.
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Na proteção do homem leva-se ea conta sua rela_

€30 ce» a atividade produtora da radiação. Dessa naneira os

estudos e recomendações internacionais, bea CORO as normas n±

cionais, tratam da proteção ao trabalhador e ao público.

Os países integrantes da Comunidade Econômi-

ca Européia seguem as Diretrizes da EURATOH no que tange ã

proteção dos trabalhadores e do público.(*)

Os países membros da Agência de Energia Nuclear

da OCDE seguem es normas desse organismo.

A proteção do trabalhador e do público contra

as radiações efetiva-se através de equipamentos e de procedi-

mentos que impedem que eles sejam atingidos por radiações ac2

aa dos níveis permitidos. Esses níveis variam para os traba-

lhadores operando em instalações nucleares ou radioativas e

para o público, em condições normais, em que são avaliadas as

doses de radiação emitidas em face do indivíduo e da coletivj^

dade, bem como as medidas a serem tomadas em caso de acidente.

Basicamente, as normas pretendem manter a ra-

diação nos níveis mais baixos possíveis, limitar ao máximo o

perigo de absorção de matérias radioativas pelo corpo humano

e somente deixar passar para o ar, água e solo», quantidades

as mais fracas possíveis de matérias radioativas.

(*) Itálio, Fr.inça, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia,

Grécia, Repúblico Federal da Alemanha, Inglaterra, Holan-

da, Bélgica, Luxemburgo e agora Eftpanti.i e Portug.il , -inte-

gram « Comunidade Econômica Européia.
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A Convenção 115 da Organização do Trabalho» re_

lativa a Proteção dos Trabalhadores contra as Radiações Ioni-

zantes, estabelece as normas gerais sobre medidas de proteção

aos trabalhadores.

8.2 - Normas dos Países de Proteção ao Homem

Além das normas e recomendações internacionais»

os países têm normas próprias, que podem ser encontradas nas

normas e instituições de proteção sanitaria do trabalhador e

do público ou nas normas e instituições de proteção radiology

ca.

Nos Estados Unidos, a Comissão Reguladora Nu-

clear (Nuclear Regulatory Commission - NRC) ocupa-se da fisc£

lização da proteção aos trabalhadores e do cumprimento das no_r

mas de proteção do trabalhador pelos detentores de autoriza-

ções para instalações nucleares e radioativas.

Além disso, os titulares de autorizações devem

igualmente atender as prescrições da Vei sobre Saúde e Segu-

rança dos Trabalhadores, cuja aplicação e do âmbito da Admi-

nistração para a Segurança e Saúde dos Trabalhadores.(149)

Quanto ã proteção do público, as atividades en

volvendo radiação estão sujeitas ã Política Nacional sobre

Keio-Ambiente, cuja execução compete ã Agência de Proteção Am

biental, sendo que os titulares de autorização devem submeter

a avaliação biológica do impacto da instalação, conforme a tei

sobre Espécies Ameaçadas.(150 )
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A Lei de 1968, sobre o Controle das Radiações

para Fins de Saúde e Segurança, modificou a Lei sobre os Ser-

viços de Saúde Pública. Esta lei atribuiu ao Governo Federal

poderes para promulgar normas visando a regular o uso de ra-

diações eletromagnéticas, ionizantes e não ionizantes.(*)

Na França a legislação sobre radioproteção é

baseada nos princípios gerais estabelecidos pela Comissão In-

ternacional de Proteção Radiológica (CIPR) e também inspirada

nas Diretrizes da EURAT0M.(151)

A proteção dos trabalhadores contra as radia-

ções é regida pelo Decreto sobre instalações nucleares e pelo

Decreto sobre outras instalações, assim como por portarias di-

versas. (152)

A proteção radiológica do público e do meio-am

biente e baseada nas seguintes normas:

- Textos legislativos relativos ãs instalações

nucleares de base (INB), que tratam do processo de autoriza-

ção de criação e aqueles que regulamentam os rejeitos e efljj

(*) Como decorrência, normas foram baixadas entre as quais a

que atribuiu ao Ministro da Saúde e da Proteção Social a

obrigação de consultar um Comitê de Normas Técnicas Apli-

cáveis âs radiações emitidas pelos produtos eletrônicos.

Este Comitê é composto de cinco representantes da indús-

tria., quatro escolhidos do público e uma pessoa entre os

trabalhadores. Os fabricantes devem advertir o Governo, os

distribuidores e consumidores de. todo o perigo, comunicajn

do todas as informações possíveis, levando-se em conta, no

entanto, a preservação dos segredos comerciais.
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entes radioativos gasosos ou líquidos.

- Lei de 1971 sobre Instalações Classificadas

para a Proteção do Keio-Ambiente, a Lei de 1976 sobre a Protc

ção da Natureza e a Lei de 1964 sobre o Regime das ?>guas.(153)(*)

Na República Federal da Alemanha, a norma ĵ

ca é o Decreto de Radioproteção, que se aplica a todas as atj[

vidades que tratam sobre materiais radioativos, como combustj

ve1s nucleares e outras substâncias radioativas.

Para os trabalhadores hã disposições especiais

do citado Decreto de Radioproteção. (154)

A proteção do público contra os perigos das ra

diações ionizantés compete ao operador de instalações nuclea-

res e radioativas, que tem a responsabilidade de prover medi-

das e equipamentos de modo a manter um nível tão fraco quanto

(*) Os serviços especializados do Ministério da Saúde e o Se£

viço Central de Proteção contra as Radiações Ionizantés,

têm a responsabilidade de determinar as condições que de-

vem ser atendidas pelas atividades nucleares, quer quanto

âs normas de radioproteção quer as relativa» â saúde do

homem. Além disso, vários departamentos ministeriais par-

ticipam da instrução de autorizações relativas aos rejei-

tos radioativos líquidos e gasosos , como o Ministério da

Indústria e da Pesquisa, o Secretário de Estado Encarrega^

do da Saúde, o Secretário de Estado Encarregado do Meio-Am

biente, o Ministro Encarregado da Política das Águas e do»

Rejeitos gasosoB, o Ministro do Interior.

No âmbito do "Comissariat à l'Kncrgie Atomique" são desen_

volvidos estudos e trabalhos de proteção, a requerimento

dos departamentos ministeriais interessados.
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possível de exposições as radiações.

Essas normas se completam com as de proteção ao

aeio-ambiente, visando impedir a evacuação sem controle de «a_

teriais radioativos quer no ar, na água ou na terra e que po-

dem atingir direta ou indiretamente ao público.

Na Itália, os dispositivos que regem a prote-

ção radiológica constam de Decreto de 1964 e outros dele de-

correntes. Compete ao Ministério do Trabalho e Segurança So-

cial as questões de proteção aos trabalhadores.(155)

As regras gerais de proteção aos trabalhadores

se inspiram nas Diretrizes da EURATOM e constam do Decreto de

1968 do Ministro do Trabalho e Providência Social, de acordo

com o Ministro da Saúde.(*)

0 Decreto de 1964 regulamenta o trabalho nas

minas onde estão presentes substâncias radioativas e estipula

as obrigações dos empregadores relativas ã proteção dos trab£

lhadores contra as radiações na indústria mineira.(156)

A proteção do público também e tratada pelo D£

creto de 1964, que da atribuições ao Ministério da Saúde para

controlar as fontes de radiação ionizantes, a fim de evitar a

contaminação da população e do meio-ambiente.

(*) Bete Decreto determina os valores de doses e das concen-

trações máximas admissíveis para a proteção sanitária dos

trabalhadores em atividades que tenham riscos de radiações

ionizantes.
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O Ministro da Saúde e o Ministro do Tra'balho e

Previdência Social, ouvido o órgão especifico de energia nu-

clear, Entidade Nacional para o Desenvolvimento de Energia Nu_

clear e Outras Fontes Energéticas, fixam os nTveis de doses e

concentrações máximas admissíveis e os valores de eficácia bi£

lógica relativa ã população como um todo e de grupos determi-

nados da população, conforme as Normas Básicas de Radioprote-

ção adotadas pela EURATOM.

8.3 - A Situação no Brasil

No Brasil, compete H Comissão Nacional de Ene£

gia Nuclear expedir normas e regulamentos relativos ã seguraji

ça e proteção do homem e do meio-ambiente, bem como fiscali-

zar sua aplicação.(157)

A norma fundamental sobre proteção radiolõgica

é a Norma Básica de Proteção Radiolõgica, que a'»cança a prodjj

cão, o processamento, o uso, o armazenamento, o transporte e

a eliminação de material radioativo, natural ou artificial, e

o uso e a operação de outras fontes de radiação.(158)

As normas brasileiras seguem as Recomendações

emanadas pela CIPR, bem como as da AIEA relativas ã rodiopro-

teção.

Para os trabalhadores, a Consolidação das Leis

do Trabalho considera as atividades com radiação como insalu-

bres. Dispõe sobre a proteção dos trabalhadores contra as ra-

diações ionisantes, adotando a Convenção 115 da Organização
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Internacional do Trabalho. A caracterização de insalubridade

e de seu nível atendem ãs normas e procedimentos do Ministé-

rio do Trabalho.(159)

No caso das radiações ionizantes o Ministério

do Trabalho atua em conjunto com a Comissão Nacional de Ener-

•> Nuclear, por força do mencionado dispositivo da C.L.T.(*)

A par da norma fundamental sobre proteção ra-

diolõgica, existem normas especificas da CNEN relativas aos

empregados atuando como operadores de reatores nucleares (Re-

solução CNEN 3/80), ao licenciamento de operadores nucleares

(Resolução CNEN 12/79), a autorização a pessoas físicas no pre_

paro e uso de fontes radioativas não seladas (Resolução CNEN

10/80), a autorização para o funcionamento dos laboratórios

de serviço de monitoração individual (Resolução CNEN 12/81) e

a autorização para funcionamento de instalações para irradia-

ção de alimentos (Resolução CNEN 5/80).

0 Ministério do Trabalho expediu normas espe-

ciais relativas aos trabalhadores na atividade nuclear (PorU

ria 001 de 8 de janeiro de 1982). Porém, desde 1978 os traba-

lhadores que operam com substâncias radioativas são abrangi-

dos por norma especTfica dó Ministério do Trabalho (Portaria

3124, de 8 de junho de 1978).

(*) No caso da insalubridade ser verificada judicinlmente, há

que ser atendido o disposto no Dccreto-leí 389, úc. 26 de

dezembro de 1968.
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Para os servidores públicos federais vige a

Lei 1234, de 14 de dezembro de 1950» regulamentada pelo Decre^

to 81384, de 22 de fevereiro de 1978. Particularmente para os

servidores públicos civis do Poder Executivo ha regulamenta-

ção especifica, baseada na mencionada Lei 1234 de 1950, feita

pela Lei 4345, de 26 de julho de 1964, modificada pela Lei

6786, de 25 de maio de 1980.

Aqui cabe uma critica sobre a Lei 1234 de 1950

e diplomas legais nela baseados, que estabelecem uma indeniza^

ção sob forma de gratificação ao servidor exposto permanente-

mente ao risco de radiação.

Este procedimento contraria os princTpios uni-

versalmente adotados, inclusive pelo Brasil, de que a lei de-

ve visar ã proteção do servidor e não gratifica-lo por sua ex̂

posição aos riscos das radiações, pois hü um bem maior que de_

ve ser preservado, que é a vida.(160)

A proteção ao público encontra-se nas disposi-

ções de normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, part^

cularmente as relativas as instalações nucleares e as radioa-

tivas e ao transporte de material radioativo.

Ressalte-se que, para a obtenção de licença de

construção e autorização para operação, é necessário que o re_

querente responsável pela instalação apresente o Relatório de

Análise de Segurança, no qu,al sejam apresentadas as medidas e

os procedimentos a serem atendidos para a proteção do homem,

tanto o trabalhador como o público.
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Vale lembrar que tanto as atividades de prote-

ção do trabalhador como de proteção ao público em geral estão

no contexto do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasi-

leiro.

0 SIPRON criado pelo Decreto-lei 1809, de 7 de

outubro de 1980 e Decreto 85565, de 17 de outubro de 1984, mjo

dificado pelo Decreto 89225, de 22 de dezembro de 1983, e a

institucionalização de uma administração sistemática, quanto

ã planificação e ã execução de providências para fazer face às

necessidades do Programa Nuclear, do pessoal ligado ao Progra

ma, da população e do meio-ambiente. Este Sistema atribui aos

diversos órgãos do Governo competência nos seus respectivos

âmbitos, além de envolver os três nTveis do Governo (União,

Estados e MunicTpios) e entidades privadas ligadas direta ou

indiretamente ao Programa.

Referencias e citações:

(149) ESTADOS UNIDOS: 10 CFR, Parte 19 e seguintes e 10 CFR,

Parte 20 e seguintes.

(150) ESTADOS UNIDOS: "National Environmental Policy Act" de

1983, "Endangered Species Act".

(151) FRANÇA: Decreto 66-450, de 20 de julho de 1966. As dir£

trizes da EURATOM de 1959 modificadas em 1962, 1966 e

1980, que se baseiam na fixação de níveis máximos de c-

quivalcntes de doses admissíveis.

(152) FRANÇA: Decreto 75.306, de 28 de abril de 1975, e Dccre

to 67.^28, de 15 de março de 1967, respectivamente.

(153) FRANÇA: Decreto 73405, de 27 de março de 1973, Decreto

14945, de 6 de novembro de 1974, Decreto 741181, do 31
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de dezembro de 1974 e Lei 76.663» de 19 de julho de 1976,

Lei 76.629, de 10 de julho de 1976, Lei 641245, de 16

de dezembro de 1964.

(154) REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA: Decreto de 13 de outubro

de 1976.

(155) ITÁLIA: DPR 185 de 1964 - Capítulo VI.

(156) ITÁLIA: Decreto de 1978 do Ministro da Indústria, do C£

mêrcio e do Artesanato de acordo com o Ministro do Tra-

balho e da Previdência Social e do Ministro da Saúde,

estabelece o procedimento de cálculo de doses de conta-

minação, conforme o Decreto de 1964.

(157) BRASIL: Lei 6189, de 16 de dezembro de 1974, artigo 29

III, IV e VIII.

(158) BRASIL: CNEN: 6/73; item II da Norma.

(159) BRASIL: Consolidação das Leis do Trabalho: Artigo 200

parágrafo único, modificado pelo Decreto 62.151 de 19

de janeiro de 1968.

(160) MACHADO DE FARIA,N. e FISCHER,D.' "Aspectos Jurídicos rje

lativos aos Trabalhadores e às Radiações Ionizantes"- pji

lestra proferida no Seminário sobre o Trabalhador na Atj_

vidade Nuclear, Associação Brasileira de Direito Nucle-

ar - Abril/Maio de 1985, Rio de Janeiro.
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CAPÍTULO 9

ASPECTOS FINANCEIROS DA GERÊNCIA DE REJEITOS RADIOATIVOS

9.1 - Considerações Gerais

Um dos aspectos relevantes da gerência dos re-

jeitos radioativos 5 a questão financeira.

Quem deve pagar os dispêndios com a gerincia?

Como e quando efetuar o pagamento e qual a sua repercussão jti

ridica? A primeira indagação é saber se é o contribuinte ou o

usuário quem deve arcar com o ônus pela gestão dos rejeitos

radioativos.

0 operador que, originalmente, produz os rejej_

tos radioativos, deve ser o responsável pelo programa de ge-

rência desse rejeito. A aplicação desse principio tem duas e-

xigencias: primeira, haver uma pessoa responsável e, segunda,

uma base econômica.(161)

Para os operadores de usinas nucleoelétricas,

o pagamento deve ser feito com recursos oriundos da tarifa re_

cebida pela produção da eletricidade, considerando-se que os

custos são compensados pelos benefícios da atividade geradora

de rejeito. De modo similar, quanto aos rejeitos gerados pe-

las instalações radioativas, utilizadas nas áreas biomedica,

Industrial e outras.

Por isso, a quantia necessária deve ser coleta^

da durante o período de operação da instalação, ou no momento
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de entrega do rejeito para ser depositado. Nessa hipótese, os

custos com a eficiência econômica e gerência do programa são

suportados pelos usuirios ou beneficiários das atividades ge-

radoras dos rejeitos. Já na hipótese em que os custos são su-

portados por órgãos governamentais envolvidos na gerência dos

rejeitos radioativos» o ônus passa a ser suportado pelo con-

tribuinte.

Nos países onde a energia nuclear tem desenvol^

viroento relevante, o equacionamento das questões financeiras

relativas aos rejeitos radioativos é regulado por disposições

legais, que impõem a obrigação de uma contribuição financeira

e determinam a aplicação dos recursos oriundos de tal contri-

buição.

As questões que se colocam são as seguintes:

por quem, para quem, quando e como são as contribuições pagas,

em quais operações de gerência de rejeitos radioativos as coni

tribuições serão usadas, como elas são calculadas, que ativi-

dades são feitas para a administração e aplicação das contri-

buições?

Para analisar esses pontos, seria interessante

vê-los a luz das leis vigentes em vários países.

9-2 - Nos Estados Unidos da America

A lei norte-americana sobre a Política de Re-

jeitos Nucleares de 1982 estabelece, em seu artigo 302, que

os operadores nucleares contratarão com o Secretário de Ener-
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gia a transferência do rejeito de alta atividade e do'combus-

tível nuclear utilizado, devendo pagar taxa pelas despesas co

nexas com o armazenamento e deposição. Esta taxa é de um mi-

lésimo por quiloWatt hora (1/1000 kW/h) produzido ou quantida_

des equivalentes de rejeito ou combustível utilizado produzi-

do antes da Lei.(162}

Nos termos dos contratos e em razão do pagameji

to das taxas, o Departamento de Energia toma posse do rejeito

e do combustível utilizado e providencia a deposição.

As taxas são recolhidas ao Fundo de Rejeitos

Nucleares e ao Fundo de Armazenamento Intermediário criados,

respectivamente, para atender a deposição dos rejeitos radioa-

tivos e para o armazenamento intermediário do combustível utî

lizado.(*)

Os Fundos são geridos pelo Tesouro americano a

seus recursos podem ser utilizados para diversos propósitos co-

mo: a) identificação, desenvolvimento, processo de licenci£

mento, construção, operação e desativação, manutenção e moni-

toração de qualquer repositório, de instalação de armazenamein

to recuperável e monitorada, e instalação de avaliação do prô

grama; b) atividades de pesquisas não genéricas; c) custos ad̂

ministrativos do programa de rejeitos radioativos e aqueles

nos quais o Departamento de Energia pode incorrer com relação

(*) Esta quantia será revista a coda ano, tendo era vista a

renda recebida e o total, de despesas a serem cobertas.
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ao transporte, tratamento, embalagem do combustível nu-

clear utilizado» armazenamento do rejeito de alta atividade

em local de armazenamento recuperável monitorado, ou utiliza-

do na instalação de teste de avaliação; d) na assistência aos

Estados e unidades do governo local e tribos indígenas.(163)(*)

9.3 - Na República Federal da Alemanha

Na República Federal da Alemanha, o Decreto de

28 de abril de 1982, relativo ã construção de instalações fe-

derais para o armazenamento e a deposição de rejeitos radioa-

tivos, de acordo con) o artigo 21 a e b da nova Lei Atômica Ale_

roã, regula a coleta dos pagamentos das t&xas ou das contribui^

ções a serem pagas pelos operadores nucleares, para cobrir as

despesas nas instalações federais de armazenamento final. Es-

te pagamento é vinculado ã obrigação de transferir rejeito râ

dioativo para as referidas Instalações. 0 seu valor é baseado

nas estimativas do despesas anuais a serem cobertas e nas quajt

tidades de rejeitos a serem transferidas.

Este encargo e repartido entre os operadores

de instalações nucleares tendo em viste sua categoria, sendo

que três quartos do encargo vão para as instalações de repro-

cessamento com capacidade acima de cinqüenta toneladas por ano.

(*) Os Fundos também recebem outros recursos provenientes do

Governo c outros recursos voluntóríoe das entidades inte-

reüfiadas. A lei mencionada trata com detalhes de todas as

normas de organização c procedimentos dos Fundos, deixan-

do a administração limitada aos seus rígidos parâmetros.
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O mesmo sistema de coleta compulsória foi in-

troduzido para as instalações de armazenamento intermediário

éos Estados (Under).

9.4 - Na Suicia

Na Suicia vige um sistema de contribuições sob

o controle do Governo. Cada operador de uma usina nuclear é

obrigado a pagar encargo proporcional i quantidade de eletri-

cidade produzida. Este encargo está calculado com base nos cus-

tos estimados dos programas de gerencia de rejeitos radioati-

vos e varia de acordo com o tipo de reator.(164)

A quantia e fixada cada ano pelo Governo, de

modo que o total de recursos obtidos possa cobrir os custos

com os rejeitos produzidos. (*)

Nos exemplos dos países mencionados, a deternn

nação aos operadores nucleares de pagar uma contribuição ê na

turaimente vinculada ao processo de licenciamento e decorre

de disposição de lei.

Enquanto na Suécia, a obrigação fica com o de-

tentor da licença para possuir ou operar usina nuclear, na R£

pública Federal da Alemanha a obrigação é de todo aquele que obtém

licença nos termos da Lei Atômica (para reatores e instalações

do ciclo do combustível nuclear e para o uso e tratamento das

(*) O» operadores são reembolsados, através de um fundo espe-

cial, dos recursos a mais coletados para atender ao pro-

grama de gerencia de rejeitos radioativo».
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substâncias radioativas fora de tais instalações)» ou para a-

queles com licença para instalação de reprocessamento de com-

bustível utilizado e nos Estados Unidos a obrigação recai so-

bre os operadores produtores de rejeitos de alta atividade e

combustível nuclear utilizado, entretanto, a emissão de liceii

ça ou a sua renovação, nos termos da Lei de Energia Atômica»

para uso comercial» médico e científico de material nuclear e^

tara sujeita ã conclusão de contrato, incluindo a previsão de

pagamento de uma taxa relativa aos rejeitos radioativos.

9.5 - Na França e na Bélgica

Outra forma de obtenção de recursos financei-

ros e através da prestação de serviços de entidades públicas

especializadas na gerência de rejeitos radioativos, como oco£

re na França e na Bélgica.

Na França a ANDRA, e na Bélgica a ONDRAF têm

amplas responsabilidades, incluindo entre outras as operações

de gerencia a longo prazo.

Essas atividadas são financiadas em parte por

fundos públicos ã disposição dos órgãos mencionados, mas a

grande parte dos custos das atividades são suportadas pelos

produtores em nome dos quais a ANDRA e a ONDRAF atuam nos re^

pcctivos paTses.

Os custos de operação de armazenamento nas inŝ

talações da ANDRA são pagos pelos operadwfes nucleares que pro

duzem o rejeito. Projetos específicos de investimento são fi-
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n&nciados adiantadamente pelos proprietírios-produtores de r£

jeitos em nome dos quais a ANDRA atua. Investimentos conjun-

tos são financiados por recursos próprios da ANDRA e pelos jû

ros de empréstimos pagos pelos produtores de rejeitos.

Acordos financeiros e preços cobrãveis pelos

serviços são fixados pelo Conselho de Administração da ANDRA

com base em planos plurianuais.

De acordo com as disposições constantes do De-

creto Real Belga que criou a ONDRAF, os custos operacionais

feitos pelos organismos são custeados pelos produtores de re-

jeitos que se beneficiam dos serviços.

Os encargos são fixados pelo Conselho Diretor

e pelo Ministro de Assuntos Econômicos, que pode ser respons|_

vel pela definição dos elementos de custos.

Na Bélgica, a ONDRAF pode tomar empréstimos pâ

ra financiar investimentos e, autorizada pelo Governo, pode

criar um fundo visando a financiar esses investimentos a lon-

go prazo.

Tanto na Bélgica como na França, as operações

de gerência de rejeitos radioativos a longo prazo são regula-

das através de contratos entre os produtores de rejeitos e o

organismo especializado.

0 fundamento legal dessa forma contratual en-

contra-se em leis ou regulamentos que definem direitos e de-
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veres de tais organismos ou em obrigações legais dos operado-

res nucleares.

Este sistema é uro pouco diferente daquele de

países onde acordos financeiros estão definidos em lei; mas,

na pratica, produzem os mesmos resultados.(165)

Para países onde os principais produtores de

rejeitos radioativos são organismos públicos ou criados pelo

Governo, como por exemplo na França, não parece ser necessá-

rio haver provisões em lei ou regulamentos para assegurar o

financiamento de operações relativas a gerência de rejeitos,

que deve ser, em todos os casos, executada pelos produtores

de rejeitos radioativos.(166)

• 9.6 - No Brasil

No caso do Brasil, não está até hoje fixado se

haverá ou não a cobrança de taxa ou preço pelos serviços de

atividades relativas aos rejeitos radioativos, em particular

as relativas ã deposição.

As atividades geradoras de rejeitos radioati-

vos, no Brasil,são, em sua maioria, executadas pelo Governo

ou por órgão criado pelo Estado, como ê o caso das usinas nu-

cleoelétricas e das instalações do ciclo do combustível nuclear.(*)

(*) As usinas nuc Icoc let ricas .somente podera ser operadas por

empresas concessionãrias do serviço público de cletrícid£

de (artigo 10 da Lei. 6 1 8 9 / 7 4 ) ; as instalações do ciilo do

combustível são operadas pelas Empresas Nucleares Brasi-

leira» S/A c suas subsidiárias (artigo 29 - L e i 5 7 4 0 / 7 2 ) .
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As demais instalações geradoras de rejeitos râ

dioativos são as da área biomédica, da indústria» da agricul-

tura e laboratórios de pesquisa.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear tem &

competência quanto ã guarda de rejeitos radioativos. Essa com

petência, entretanto, pode não ser exclusiva do Estado, mas è*

serviço público, podendo, inclusive, ser delegado a particula

res. Não se trata aqui de qualquer forma de transferência do

exercício do poder de polícia, mas sim de uma atividade da

gestão feita pelo Estado.(167)

A relação entre os produtores de rejeitos e a

CNEN Õ a prestação de serviço desta para aqueles, configtj

rando-se desta forma uma relação contratual.(168)

Por esse serviço de guarda de rejeitos radioa-

tivos os produtores de rejeitos deveriam p.gar um preço, do

mesmo modo que ocorre com os serviços de energia elétrica, co£

reios e outros . (169 )(*)

A base de calculo para formação do preço pode-

ria ser a quantidade de rejeitos radioativos produzidos e en-

tregues ã Comissão Nacional de Energia Nuclear, variando tam-

(*) Há quem chame tarifa, mas como ensina Baleeiro tarifa " c

a tabela dos preços c não oa preços em si"; "O preço pú-

blico pode ser transformado juridicamente em taxa, Be a

lei torna compulsório o seu uso, ou cobra coat ívatncnte,

porque, pos o serviço â disposição dos moradores ou propri_

etários de certo local".
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bem com o nível de atividade do rejeito, Isto ê, se médio ou

altamente radioativo. 0 pagamento poderia ocorrer de uma sÕ

vez, quando da entrega do rejeito radioativo ou parceladamen-

te.

0 artigo 21 letra d da Lei 4118, de 27 de agojs

to de 1962, dispõe que, entre os recursos da Comissão Nacio-

nal de Energia Nuclear, estão aqueles resultantes de todas as

operações e atividades da Comissão.

Portanto, do ponto de vista financeiro, hã uma

previsão legal de que as atividades e operações efetuadas pe-

la Comissão não sejam gratuitas mas sim onerosas, revertendo

em receita para aquele órgão.

Uma outra hipótese seria o custeio das ativida

des através de recursos orçamentários da CNEN, o que transfe-

riria do usuário para o contribuinte o ônus dos custos com a£

roazenagem dos rejeitos radioativos, solução esta que não deve^

ria ser adotada, por não atender ao princTpio de equilíbrio

entre o direito de nroduzir o rejeito radioativo (resultado

de uma atividade que dá benefícios ao produtor) e o dever de

pagar por sua gerência (em particular pelo armazenamento).

0 importante é adotar-se o princípio de que o

produtor do rejeito deve sor responsável pela sua gerência,

sendo um corolário do princípio do poluiífor pagador, isto c,

a atividade poluidora deve tomar medidas para prevenir a po-

luição e pagar por isto, como já discutido neste trabalho,

quando do vrataraento das questões relativas ao meio-ambiente.
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CAPÍTULO 10

RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DOS REJEITOS RADIOATIVOS

10.1 - Considerações Gerais

A responsabilidade civil» que sofreu enorme

evolução a partir do desenvolvimento industrial» não poderia

deixar de merecer especial e peculiar atenção neste trabalho»

tendo em vista a atividade nuclear.

Os países interessados em promover o desonvoj^

vimento das aplicações pacíficas da energia nuclear e dotar-se

de uma indústria nuclear, defrontaram-se com um certo número

de questões relativas ao problema de indenização, na hipótese

de dano resultante de um acidente nuclear e que não poderia

merecer resposta satisfatória com a aplicação de regras tradj^

cionais de direito comum em matéria de responsabilidade.

Assim, os países sentiram a necessidade de eŝ

tatuir em regime especial a responsabilidade, de forma a abrj[

gar as reclamações daquelas eventuais vítimas de um acidente

nuclear, conforme enfatisa WILSON MELO DA SILVA, chamando o

ensinamento de Mazeaud et Mazeaud et Chabas:

"A utilização de energia nuclear, ainda mesmo

que para exclusivos fins civis cria, em detr^

mento da coletividade, riscos novos e conside_

raveis. Riscos, como por eles (autores) acen-

tuados, não apenas novos mas, sobretudo, de

maior porte e tanto mais difícil de serem apre-
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andidos pelo Direito, por se tratar de efei-

tos misteriosos, as vezes retardados, e não r£

ro desconhecidos. Dai sem dúvida, lembram eles

a razão pela qual todos os danos oriundos da

energia atômica seriam, "ipso facto", regula-

dos de maneira singular ou original "tatvt dano

Votidfia JLntzftnationat que. pa/i le.& tzQl&toutmAA

nationaux". (170)

Para que o desenvolvimento da t2cnologia nu-

clear não fosse prejudicado e, por outro lado, para que hou-

vesse a devida proteção em caso de acidentes que causassem da^

nos a terceiros, princípios foram consagrados em legislações

nacionais e convenções internacionais, quais sejam:

1 - Responsabilidade civil objetiva do opera-

dor.

2 - Canalização da responsabilidade na pessoa

do operador.

3 - Obrigação do operador de manter uma garaji

tia financeira.

4 - Limitação da responsabilidade no tempo.

5 - Limitação da responsabilidade do operador

quanto ao montante.

6 - Jurisdição única e universal.

Em razão dessas características,tanto as le-

gislações nacionais como as convenções internacionais delimi-

taram o campo de aplicação das regras do responsabilidade ci-
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vil por danos nucleares. Essas regras são aplicáveis as ativj^

dades industriais do ciclo do combustível, ãs instalações de

armazenamento e aos reatores nucleares.

10.2 - 0 Desenvolvimento nos Estados Unidos da Aroirl

£5.

Foi no âmbito do direito americano que surgiu

a primeira lei sobre responsabilidade civil por danos nuclea-

res, a emenda Price Anderson de 1957 i lei de Energia Atômi-

ca. Esta Lei estabeleceu a canalização econômica da responsa-

bilidade civil, bem como a limitação da responsabilidade quari

to ao montante e quanto ao tempo.(171)

A Lei Price Anderson teve dois propósitos bá-

sicos: encorajar o desenvolvimento comercial de energia nu-

clear e fornecer a cobertura de fundos securitãrios para com-

pensar o público em eventual acidente nuclear.

0 primeiro desses propósitos foi, principal-

mente, no sentido de limitar a responsabilidade em 560 milhões

de dólares, das concessionárias de serviços públicos de ele-

tricidade e das outras empresas que participam da indústria

nuclear e do Governo. 0 segundo propósito, requisito essencial

para a obtenção da licença de operação do Governo, a manuten-

ção de uma garantia financeira, em forma de seguro ou equiva-

lente, com o teto de 560 milhões de dólares.

A propósito da limitação da responsabilidade

estatuída na Lei Price Anderson, há alguns anos dois grupos
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ecológicos apresentaram arguição de inconstitucionalidade da

referida Lei por violação ao "Due Process and Equal Protection

Clauses", da Quinta Emenda a Constituição Americana. A Supre-

ma Corte decidiu pela constitucionalidade considerando a lirrti

tação da responsabilidade por lei como de competência do Con-

gresso, no exercício de seu poder constitucional.(172)

10.3 - Na República Federal da Alemanha

Na República Federal da Alemanha, a nova lei

atômica de 1985 tornou ilimitada a responsabilidade civil do

operador, porem limitou em 500 milhões de marcos alemães o va

lor da garantia financeira que o operador deve oferecer.

0 principal objetivo da legislação é mais a

proteção do publico que a promoção do desenvolvimento da in-

dústria nuclear, assinalam os autores como Pfaffelhuber, Getz

e Steinkemper.(173)

1°*4 - Na França e em Outros Países

Como a República Federal da Alemanha, a Fran-

ça também é signatária das Convenções de Paris e Complementar

de Bruxelas sobre danos nucleares. Por lei de 30 de outubro

de 1968, limita a responsabilidade do operader em 50 milhões

de francos franceses, porém o Estado participa complementar-

mente, ate os limites previstos na Convenção Complementar de

Bruxelas.

No que concerne ãs instalações de usos não pai
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cíffcos (e a Franca as ten), as vítimas deverão ser indeniza-

das pelo Estado como se o dano proviesse de uma instalação c±

vil» nos limites da Convenção de Bruxelas.

No «Japão» a responsabilidade civil por danos

nucleares é ilimitada, o mesmo ocorrendo na SuTça, pela recen-

te lei que prevê a responsabilidade civil ilimitada por danos

nucleares.(174)

A Argentina ê signatária da Convenção de Vie-

na sobre responsabilidade civil por danos nucleares, não ten-

do lei especial sobre a matéria.

Quando este paTs começou a construção da Pri-

meira Central Nuclear» ATUCHA I, a Convenção de Viena não es-

tava em vigor, mas foi contratualmente utilizada como Norma

de Referência, respaldada na Lei de 2 de dezembro de 1966, que

promulgou a Convenção.

Atualmente estuda-se um projeto que possibili

te um teto de responsabilidade de acordo com o contexto sõ-

do-jurídico institucional argentino. (175)

10.5 - Convenções Internacionais

São cinco as Convenções Internacionais sobre

responsabilidade civil nuclear:

1 - Convenção de Paris, de 29 de julho de

1960.
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2 - Convenção de Viena» de 21 de «arco de

1963.

3 - Convenção de Bruxelas, de 31 de janeiro de

1963» complementer i de Paris de I960.

4 - Convenção de Bruxelas, de 17 de dezembro

de 197Í, sobre responsabilidade civil no

campo do transporte marítimo de materiais

nucleares.

5 - Convenção de Bruxelas, de 25 de maio de

1962. sobre responsabilidade de operado-

res de navios nucleares•

As duas primeiras Convenções, a de Paris e a

de Viena, contêm princípios da responsabilidade civil por da-

nos nucleares jã enunciados. A terceira, a Convenção de Bruxe

Ias, complementar ã de Paris, tem como objetivos acrescentar

ao montante de garantias disponíveis, a participação de fun-

dos públicos reservados a indenização das vitimas» segundo re

gras estabelecidas e organizar, per esl^ efeito, uma solida-

riedade internacional.(176 )

A Convenção de Paris nasceu no âmbito da ^

nizacão para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em

Z9 de julho de 1960, entrando em vigor em 1966, após a Conven

çao Complementar de Bruxelas de 31 de janeiro de 1963 e do Pro

tocolo Adicional, assinado em Paris em 29 de janeiro de 1964,

visando ã harmonização com a Convenção de Viena. A Convenção

de Paris fixava o limite de 15 milhões de Unidades do Conta
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do Acordo Monetário Europeu e a Convenção Complementar de Brti

xelas, pela participação suplementar dos Estados membros, o

de 120 milhões de Unidades de Conta do referido Acordo.

A última reunião de revisão desta Convenção

modificou a Unidade de Conta para os Direitos Especiais de Se_

que - DES, unidade de conta do Fundo Monetário Internacional

e aumentou para 3Q0 milhões de DES o limite de responsabilida_

de. As Convenções de Paris e Bruxelas deixam a critério dos

países membros estabelecer limites mais sitos de responsabili^

d«de.(177)(*)

A Convenção de Viena, aprovada em Conferência

Diplomática de 21 <JP março de 1963» somente entrou em vigor

em novembro de 1977 cotn os seguintes signatários: Argentina,

Bolívia, Cuba, Egito, Filipinas» Trinidad e Tobago, Repúbli-

ca dos Camarões, Yugoslavia. Aderiram posteriormente Peru e

Niger. 0 limite mínimo de responsabilidade do operador foi

fixado em 5 milhues de dólares arcericar»os, de 1963. (**)

A quarta Convenção, assinada em 17 de áezem-

(*) Acordo de Brptton Woods. São Partes da Convenção de Paris:

república Federal da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espa-

nha, Finlândia, Franca, Grécia, Itália, Noruega, Países

Baíyor., Portugal, Reino Unido, Suéci e Turquia; são Pa£

tes da Convenção de Bruxelas; República Federal da Alcm£

nha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Itália, No-

ruega, Países Baixos, llcino Unido c Suéciai

(**) Sendo o dólar americano definido como unidade escriturai

equivalente ao valor ouro do dólar de 29 de abril do 1963,

que era de 35 dólares por "onça troy" de ouro tina.
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br© de 1971, que regula » responsabilidade civil no campo de

transporte maritiao de «ateriais nucleares, entrou em vigor

•* julho de 1975 e veio dirimir dúvidas quanto ã responsabilj^

dade das partes envolvidas, exonerando o transportador, desde

que o operador da instalação nuclear ã qual se destina ou de

onde e originário o material, seja o responsável, em virtude

das Convenções de Paris, Viena ou da lei nacional.{*)

A Convenção de Bruxelas sobre responsabilida-

de civil dos operadores de navios nucleares, aprovada na 11?

Conferência Diplomática sobre Direito HarTtimo, de 25 de mar-

ço de 1962, aberta ã adesão a todos os países aerabros da Orgâ

ftizaçãô das Nações unidas e da Agência Internacional de Ener-

gia Atômica, sinda não entrou em vigor. 0 limite da responsa-

bilidade do operador foi fixado em 1500.000 francos francef.es

(o que eqüivaleria a 100 wilhÕes de dólares) .(1?â)

Nos termos do Convênio assinado pelo Brasil

com a República Federal da Alemanha sobre a entrada de navios

nucleares em portos brasileiros, esta Convenção de Bruxelas

foi considerada norma a ser seguida pelas partes.(**)

(*) São os seguintes os países signatários: República Fede-

ral da Alemanha, Argentina, Dinamarca, Espanha, França,

Gabão, Itália, Libéria, Korurga, Suécia, Yemen e Brasil.

(**) São Fartes da Convenção: República Federal da Alemanha,

. Bélgica, República da China, República da Coréia, Egito,

índia, Indonésia, Irlanda, Líbano, Libéria, Federação d;i

MnlnaJü, Mônaco, Panamá, Paínen Büixos, Filipinas,

gal c Yugoslúvifli
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10.6 - No Brasil

No contexto brasileiro» a responsabilidade c\

vil por danos nucleares está delimitada pela regra da lei es-

pecial sobre a matéria, Lei 6453. de 17 de outubro de 1977, p<e

Ias regras do Código Civil e pelo preceito constitucional (art.

107 da Constitui cio Federal)» que trata da responsabilidade

das pessoas jurídicas de direito público por atos de sews agen

tes.

A lei especial brasileira adotou os princí-

pios universalmente aplicados» estabelecendo o teto de respon

sabilidade do operador em Í500.000 ORTH, hoje Q.T.N-,co»o ta«

bem o ca«po de aplicação aos reatores nucTeares (menos os ttt̂

lizados em transporte para propulsãc), ãs instalações que uti-

lizam combustível para a produção de materiais nucleares ou

procedem ao tratamento de materiais nucleares, incluídas as

instalações de reprocessamento de combustível nuclear irradiâ

do» bem como o local de armazenamento de materiais.(179)(*)

A lei 6453/77 destina-se a limitar a responsas

bilidade do operador, estabelecendo para tal a necessidade de

ter» ate o momento de entrada em operação da instalação, uma

garantia financeira, cujo valor e estipulado pela Comissão de

Energia Nuclear e que .seguir»do a experiência internacional, de-

vera ser sob a forma de seguro.(180)

(*} AM Obrigações RcaJKBtávoi* do Tesouro Nacional (ORTN) fo-

raro modificada? par» OhrigaçõpK do 'frsotrro Nncinnnl (OTK)

por forca dt> Pecr*f.o Joi 2283, de 28 áe fevereiro <io 1986.
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Os unites desta Lei nio atinge» a União, que

poderá ser chaitada a supleaentar as indenizações, nos ternos do

artigo 107 da Constituição Federal, coso aliás prevê a própria

Lei.es seu artigo 10 § 20.

10.7 - 0 Armazenamento e a Deposição dos Rejeitos Ra

dioativos

0 arxazenamento a longo terno e a deposição

final dos rejeitos radioativos são questões que não têm trata^

•tento uniforme das legislações nacionais nem das convenções

internacionais.

A Convenção de Viena sobre responsabilidade

civil por danos nucleares prevê que a Instalação de arisazena-

sento ê uma instalação nuclear para fins de cobertura pelos

seus termos:

"Article I

Kucleor installation «eans - (i)

(iii) Any facility whôre nuclear material is

stored, other than storage incidental to the

carriage of such material."(*)

Portanto, a Convenção de Viena não trata da

instalação de deposição final (final disposal) dos rejeitos

radioativos.

<*) " A r t i g o I - I n s t a l a ç ã o n u c l e a r s i g n i f i c a ( > ) . • • (Hi)... q t i í»Jf jur r

i n s t a l a ç ã o omle m a t e r i a l n u c l e a r c armazrn.-tcfu, exceto o

e v e n t u a l vj CMYÜO <Io ( . ranspor re de t a l m a l r r i a l . "
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Já a Convenci* de Paris define COMO instala-

ção nuclear, entre outras, as instalações para argazenanento

de substâncias nucleares» exceto para arnazenawento temporá-

rio durante o transporte de tais substâncias e outras instala^

ções nas quais estão armazenados os combustíveis nucleares ou

produtos radioativos ou rejeitos de acordo COR O que deterai-

itar de tempos tm teapos o Co«itê Diretor da Agência Européia

de Energia Kuclear.(18t)

Portanto, o Coei ti Diretor dâ AÍH p&ôer» cias,

sificar taesbci» os repositórios de rejeitos radioativos COKO

instalação nuclear pars fifis de Convenci? 4B Paris. {182}

A AEN classificou someftte os repositórios de

rejeitos radioativos ew fase de pré-fechaisento como instala-

ções nucleares.(153)

Nos termos das Convenções, o operador que pro

du2iu as substâncias ê responsável, a menos que o transports-

dor assures esta responsabilidade.(184)

PELZER entende que tendo cm vista os trabalhes

preparatórios da Convenção de Paris não há como considerar os

repositórios de rejeitos radioativos como excluídos do âmbito

da Convenção. Entende ele que, nos termos da decisão do Cowi-

tê Diretor, enquanto na fase de prê-fechamento c instalação

nuclear e que, após o fechamento, a instalação encontra-se a-

bandonada, correndo então o prazo de 20 anos previsto para o

caso de abandono de material radioativo.



Assiw, até vinte anos após o encerrisento de

depósito final de rejeitos radioativos, segundo PElZER, o ope

rador fica responsável e para estender a responsabilidade do

operador» ele sugere o período de 30 anos para as hipóteses

dos depósitos de rejeitos radioativos.

Conclui, portanto, PELZER que as vigentes Con

vetções nio são instrusentes cospstcRtes p*r* cobrir os repo-

sitórios de rejeitos.

A Agênci* de Energia Nuclear da 0C8E, es estu

do realizado, entende que es repositories, após o fechssento,

deveu ficar sob a responsabilidade do Estadot considerada co-

so tf»* atfviúftuê áe serviço publics e que & eolelívlzèçã» d«

coepensacão por dano causado exclui a t&fcírífctiição por parte

do operador da instalação. Embora isto não seja possível em

alguns países, este princípio deve ser desejável a fia de e*j[

ta- a simples reversão desse fato ãs regras gerais de direi-

to.(185)

0 Relatório PCLVAHI sugeriu a criação de um

fundo cobrindo todas as conseqüências dos rejeitos radioati-

vos após a deposição, e que cies devem ser administrados ou

controlados pelas autoridades públ ic«s ((*tG<>)

Considerando que o núwero de locais para rep£

sitõrios deve ser pequeno cotRparadp com ns "ínstalaçòos nuclfe£

res produtoras de rejeitos, o Relatório PCLVAfU e o recente

estudo da AíiM/OCDE sugerem COPIO solução a aplicação do
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pío Peíutdar Pagador.(•)

Vm do* ttpectas que RÍO i alcançado pelât Co*

vtnçSes de Parts t Ytens G « deps»u»o ¿OS rejeitos radioati-

vos, so fundo do u r . As Convenções alcances as instalações nu

clares e o transporte das siiostïnctas nuclaarc>, o que

ût depûîicîû ft&sl fsiti ne M r ,

5e ©ceifei* «lualítuer dftfto ao a«r « a vi#« «ar^

Una por costa dos rejeitos ridivitivzs, * ç«estse ^ue to cole

€ft é tfa responsabiliáííç civil no sat-i to do ¿iraitc d.

Ha frRtaütu, é difícil coBpr«?v*r-se «» nexa eau

sal, na hipótese de usa e»baî.tgea contendo rejeito radioativo

i* « sûîtar radioetivîdàtfe no 8ei6-ftabi*»te

Ka realidade, âO ir>vés de compensação fier d¿-

Ros c?y5*¿ct p&ia radioatividade no mcic-parïn'no, melhor se-

riaa sedidas preventivas Que tornasse» imprevaveis ft coniaRi-

nação do nar por rejeitos radioativos.

Porem, apesar das medidas, pode ocorrer um

acidente e ser dispersada radioatividade excessiva no war, ca£

sando danoò a flora e a fauna e chegando pela cadeia alimen-

tar ao Homem. Este complicado nexo causai tem que ser encon-

trado.

(*> A atividade que pode causar polui çíio deve proporcionar os

cirios c equipamento*» i>aro prevrní-ln (princípio crirtdo no

Smbíto it.? OCDE).
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Ko isbito da Convenção de Bruxelas sobre a Pre

vencio da Poluição Marinha por alijamento de Rejeitos e outros

•ateriais, de 1969, prevê-se a responsabilidade por danos caut

sados pelos rejeitos eetergides.(t87)

A deposição dos rejeitos radioativos i feita

por organisnGS internacionais ou por Governos de Estados, sen

tfe swta questão na área do direito internacional público.

A Convenção sobre o Direito do Kar e« seu artĵ

90 44 prove que:

"II incombe aux Etats de veillcr i accowpHssç

»ent de leurs ôblrgstíons internationales rel£

tires ã 1c protection et 5 la preservation du

StMeu rtârín. lis sont responsables, conformÓ-

acnt ÒU drcit international, des door.a5os qui

Icur sünt íaputables du fait du nor. respect dc

ces obligations".

Embora ainda não esteja em vigor, a Convenção

do Mar serve de base doutrinaria e, portanto, como referência

para o estabelecimento dc princípios fundamentais a respeito

da responsabilidade por danos causados por rejeitos radioati-

vos no mar.

Os artigos da Convenção do Mar refletem a ori-

entação geral des trabalhos preparatórios que determinaram a

responsabilidade internacional dos Estados relativamente 5 pro-

teção e preservação do mefo-ambiente marinho.(188)

155



Reflete» também a doutrina da responsabilida-

de dos Estados por danos causados ao meio-ambiente, o que não

difere, em ternos práticos, da doutrina da responsabilidade

por atividade altamente perigosa, conforme assinala Dupuy.(189)

A doutrina da responsabilidade dos Estados por

danos causados ao meio-anbiente formou-se a partir da Confe-

rência de Estocolmo de 1972. Até então, a reparação dos danos

era essencialmente decorrente da noção de território e não era

razão das características ecológicas. A partir de 1972, a co-

munidade internacional tomou consciência da urgência de uma

adaptação do direito i reparação do dano ecológico, mal defi-

nido» pois que difuso, contagioso e acidental mas, et» todos

os casos pondo em causa as condições de vida da população.(ISO)

0 Principio 22 da Declaração de Estocolmo su-

gere aos Estados cooperar para desenvolver ainda o direito ir>

ternacional no que tange 5 responsabilidade e ã indenização

das vítimas da poluição e outros danos ecológicos, que as at_^

vidades desenvolvidas nos limites da jurisdição estadual ou

sob seu controle possam causar ã regiões situadas além dos 1^

mites de sua jurisdição.

0 Principio 21 constitui a associação de dois

princípios jurídicos bem conhecidos, colocados na nova pers-

pectiva de proteção do meio-ambiente: principio dí» soberania

do Estado sob seus recursos naturais e» de outra parte» o prin

cTpio da utilização não danosa do território.(191)
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O principio de responsabilidade do Estado foi

afirmado no jurisprudência pelos casos da Fundação de Trail e

do Estreito de Corfu.(*)

Particularmente, em relação ãs águas do mar e

dos rios e ã responsabilidade dos Estados por danos causados

pela poluição, constata-se a formação de um novo direito in-

ternacional, como enfatiza Dupuy.(192)

Com relação aos rios, o Conselho da Europa v£

tou importante recomendação que apresenta numerosos aspectos

inovadores quanto 5 responsabilidade do Estado pelos danos cajj

sados a outro Estado, dando a este o direito ã reparação. Po-

rém o sistema de responsabilidade é o da presunção da respon-

sabilidade e não 'e responsabilidade objetiva absoluta.

Por uitro lado, as substâncias perigosas ou

nocivas tem seus lim^'ns ou interdição segundo as normas de

qualidade fias águas ào^ cursos d'agua internacionais, segundo

suas possíveis utilizações.

(*) No caso Ja Fundação de Trail, o tribunal arbitrai decidiu

da seguinte forma: de acordo com os princípios <V direito

internacional, bem como da lo.í dos Estados Unidos, nenhum

Ef-ado tom o direito de usar ou permitir o uso de se ti

território de tal modo <•»«* caur-e prejuízo em ou para o ter_

rítôfío u>. outro, ou para as propriedades de pessoas des-

se Estado, quando isto pode causar sérias conscq/Jências o

constituem dano (arbitragem entre os Estados Unidos e Ca-

nadá); no caso do Estreito de Corfu,a Corte Internacional

de .JuBtí.çii afirmou a obrigação, para lodo o Estado, de vc

lar para .[ue oeu território não sirva a fins prejudiciais

aos direitos de outrofi 1'fcladof..
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Com relação ao mar, no âmbito da III Conferên

cia das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, surgiram proje-

tos de convenções sobre a responsabilidade internacional obj£

tiva do Estado, pelos danos causados ao meio-arobiente viz^

nho de outro.(*)

Porém o projeto final rejeitou a idéia de rejs

ponsabilidade objetiva do Estado, restringindo-se à responsa-

bilidade e as obrigações decorrentes da proteção e da preser-

vação do meio-ambiente marinho. Todo a referência ã responsa-

bilidade objetiva foi mitigada para dar lugar a uma referen-

cia difusa quanto ã obrigação internac ÍUÜÜ] I\O [islado rela-

tiva ã proteção e a preservação do meio-ambiente marinho.(**)

No caso particular o alijamento dos rejeitos r^

dioativos no mar, o que se pretende é a formulação de princT-

pios que determinem a responsabilidade internacional objetiva

do Estado que faz - ou manda fazer - o alijamento de rejeitos ra_

dioativos no mar.

No âmbito nacional, cada paTs procura encon-

trar solução própria para atender ã questão da responsabi 1 idâ

de civil decorrente de acidentes com rejeitos radioativos, em

particular dos depósitos finai*; (repositórios).

(*) Projeto australiano, norueguês, canadense e qucuiano.

(**) Os esforços da III Comissão foram no sentido de <lesenvoj_

ver c enumerar precisamente as obrigações que se impõem

ao Estado costeiro a sobretudo ao listado do pavilhão n

fim de prevenir oc diferentes tipos do poluição do meio-

-ambiente.
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Nos Estados Unidos, a questão que se coloca

e quanto a aplicação da Lei Price Anderson aos repositórios

de rejeitos de alto e baixo níveis. Se Isto ocorrer, o Depar-

tamento de Energia será responsável por acidentes até 50D mi-

lhões de dólares; sobre o que exceder não haverá responsável,

salvo se o Congresso atuar, como prevê a lei.093}

No Japão, a Lei d<- Compensação por Danos fíu-

cleares abrange as atividades de armazenamento e deposição do

combustível nuclear, de objetos contaminados e produtos de fijs

são (artigo 2Ç). porem a Lei não inclui a deposição final.

WEMURA, entretanto, considera que a lei deveria sofrer alter£

ções a fim de atender a esta etapa final.(194)

Os países integrantes da Convenção de Paris

seguem as definições daquela Convenção e portanto somente con

sideram abrangidos os repositórios antes do fechamento.

No Brasil, a Lei 6453, de 17 de outubro de

1977, segue a definição da Convenção de Viena, incluindo como

instalação nuclear o local de armazenamento de materiais nu-

cleares. Porém, como na Convenção, a Lei não se aplica aos Re

positõrios ou Depósitos de rejeitos radioativos.

Os depósitos deveriam ser operados pelo Gove£

no Federal, detentor do monopólio nuclear, executando uma ati_

vidade de serviço público diretamente ou através de terceiros.
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Neste caso» não hã que se cogitar em enquadrar

os repositórios no âmbito da Lei 6453, de 1977, mas nos ter-

mos do artigo 107 da Constituição Federal, para fins de res-

ponsabilidade civil do Estado.

Seguindo-se a doutrina hã que se considerar

aqui * situação de um serviço de utilidade pública» em que e

responsabilidade caberá ao Estado pelos atos que causarem da-

nos a terceiros» por atividade executada diretamente ou atra-

vés de terceiros.
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CAPÍTULO 11

SALVAGUARDAS E PROTEÇÃO FÍSICA

Duas formas de controle ocorrem na área nuclear: as

salvaguardas e a proteção física.

As salvaguardas são uma forma de controle que ocorre

em materiais, equipamentos e informações nucleares, a firo de

evitar que sirvam para fins outros que não os pacíficos.O95}(*)

As salvaguardas aplicam-se aos materiais nucleares a

partir de uma etapa do ciclo do combustível, isto é, u'a saT-

da do beneficiamento que precede ã conversão, tendo especial

(*) As salvaguardas; surgiram, inicialmente, no âmbito dos acordos de coo-
peração quo os Estados Unido;; firmaram por força àa Lei Atômica amo-
ricana. Com a criação da Agencia Internacional de Energia Atômica, as
salvaguardas passaram a ser npliradas por aquele organismo internacio
nal, porem ainda existem as salvaguardas bilaterais dos acordos dos
Estados Unidos com a Euratcm. Atualmente há dois tipo;; de apJinação
de salvaguardas: a dos Estatutos da AIRA (INKCfRC 66 rev. 2) c as do
Tratado de Não Proliferação Nuclear (1NFC1RC 153). Os países pionei-
ros na arca nuclear e que também são potências nucleares, não íião o-
brigados a submeterem suas instalações, equipamentos e materiais a
salvaguardas. Ao contrario, os países que recebem auxílio da AI li A ou
através dela, devem necessariamente colocar sob salvaguardas as insta_
lações, equipamentos e materiais que sejam objeto ou parte do apoio
da Agência. Os países não potências, signatários do Tratado de Não
Proliferação de Armas Nucleares comprometem-se a colocar todas as
suas instalações, equipamentos- e materiais sob as salvaguardas.
União Soviética e Estados Unidos, por questões meramente de barg;»n!ta
política, têm submetido algumas instalações civis às salvaguardas da
A1EA. Os países das Comunidades Econômicas Européias estão vinculados
às salvaguardas previstas no Tratado de Roma.

No caso do Brasil, temos dois acordos de salvaguardas com a Agencia
Internacional de Energia Atômica, um cm decorrência do Acordo de Coo-
peração nuclear firmado com os Estados* Unidos da América e outro em
razão do \eordo com a República Federal da Alemanha.
Os países integrantes do Clube de Londres têm exigido as salvaguardas
abrangentes para exportar equipamentos, instalaçõo; e materiais nu-
cleares.
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reievíncia n*s chamadas etapas finais <fo d c l o , es particular

no reprocesssatento do combustível nuclear utilizado.(196)

0 conbustível nuclear utilizado i us dos rejeitos

radioativos mais significativos e» razão do aaterial nele co£

tido. Ceie podem ser extraídos urânio enriquecido e plutõnio,

que são materiais que podem ser utilizados também para a fa-

bricação de explosivos nucleares. Da operação de reprocessa-

mento são extraTdos os materiais citados e mais o material in

servTvel, que são tambett rejeitos radioativos e que não ficam

mais sob salvaguardas.(*)

Portanto» uma instalação Que venha a armazenar ou de_

positar combustível nuclear utilizado sob salvaguardas, deve-

ra também ficar sob salvaguardas, SG O pais não for potência

nuclear.(**)

Os demais materiais que constituem rejeitos radioat>2

vos e que não podem ser utilizados para fins não pacTficos, o^

tão excluídos da aplicação de salvaguardas.

Além das salvaguardas internacionais, os paTses podem

instituir controlo interno sobre os materiais nucleares, equipamen

( * ) Há c e r t a s c o r r e n f e s q u e e n t e n d e m r j i i e o c o m b u s t í v e l n u -

c l c i u r c r e s í d u o , p o i s t e m m a t e r i a l n u c l e a r q u o s e r á r e u -

c i 1 i 7. a d o .

( * * ) E a t . n o e x c l u í d o ; ; d a s s a l v a g u a r d a i ; o b r i ç a t ó r i n s : o s E s t a d o s

U n i c i o s , a 1?ús r. i a , n F r u n ç a , a I n j ; 1 a L c: r r n o a C h i n a , O s

p a í a o í j i , n t ey, r ; » » t v n d a C o i - . u n i í l ; » d c K c o n ô i n i c i K u r o p ; " i . i CH~

t ã o s u j o i l o r; à s s a 1 v ; i j ; u ; i r <J.-> H d a )'-URATOM .



tos e materiais especificados.(197>{*)

No Brasil, a competência pare este controle e da Co-

missão Racional de Energia Nuclear, que baixou Resolução so-

bre controle de material nuclear, equipamento especificado e

naterial especificado.(198)

A Proteção FTsica é o cont ole fTsico,através de pes_

soas, equipamentos, métodos e processos» para evitar que as

instalações, equipamentos e materiais nucleares sejam usados

para atos de sabotagem (ou outro ato de agressão de qualquer

natureza) nas instalações ou durante o transporte de material

nuclear,

No âmbito internacional ,ha a Convenção sobre a Protei

ção FTsica no Transporte de materiais nucleares.(199)(**)

A promoção da Convenção foi dos Estados Unidos da

América, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de ator,

de sabotagens em instalações nucleares e no transporte de ma-

teriais nucleares.

Os poises também adotaram medidas nacionais quanto 3

proteção fTsica de instalações, materiais e equipamentos nu-

(*) A R e p ú b l i c a Federal da A l e m a n h a , B é l g i c a , D i n a m a r c a , Ir

l a n d a , I t á l i a , L u x e m b u r g o , H o l a n d a , são signatários do

Aco r d o de ÍJalvaguardns com a E U R A T O M c a AIKA.

(**) A C o n v o n c ã o foi aberta para a assinai u m tira '} Ac. m.irço

de 19 H O , tom at. ti ai m o n t e 37 s i g n a t á r i o s mas som tinte; 10 r,-i

ti f i c a e õ«• r-i ( i n c 1 usi v o d o li r a s í 1 , f a l t a n d o 21 r a t í f i c a -

ç ò c a o u fi d t K <> v. s p ;i v a c n t r a r o. w v i \<, o r .
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cie&res, bem CORO no transporte» e devem considerar cano cri-

minosos» no âmbito de suas respectivas legislações, atos en-

volvendo material nuclear, inclusive submetendo o ofensor ã

extradição quando o ato for praticado em outro país.(200)

No Brasil»» Comissão Nacional de Energia Nuclear, com

base na Lei 6189/74, baixou Resolução sobre Proteção FTsica

de Instalações e Materials Nucleares e Transporte.(201)

A referida resolução estabelece restrições ao ingrejj

so de pessoas ou exercício de atividades em áreas que estão

sujeitas ãt proteção .fTsica, bem como durante o transporte.

Essas atividades estão no âmbito do Sistema de Prote

ção ao Programa Nuclear Brasileiro, SIPRON, instituído pelo

Decreto-lei nÇ 1809, de 7 de outubro de 1980 e regulamentado

pelo Decreto nÇ 85.565, de 18 de dezembro de 1980.(202}

Quanto aos rejeitos radioativos, estão submetidos ã

proteção fTsica nas instalações nucleares que os produzem, nos

locais de armazenamento e no transporte e nos repositórios,

A proteção fTsica deve ser exercida até o período de

fechamento do repositório; apôs esta fase, isto é, a fase pÕs_

-operação, ocorre a supervisão administrativa, que se estende

ate 300 anos, contados a partir da data de fechamento do repc^

sitõrio.
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CAPÍTULO 12

AS POLÍTICAS NACIONAIS SOBRE OS REJEITOS RADIOATIVOS

0 tratamento institucional dado ã gerência dos j,

tos radioativos é peculiar a cada pais. Entretanto, pode-se

de pronto agrupar os paTses em duas categorias: os que têm a

política consubstanciada em atos legais específicos e os que

têm sua política delineada através de atos dispersos.

Os Estados Unidos, pelo seu pioneirismo, era razão de

sua grande utilização de energia nuclear, tanto para fins pa-

cTficos como militares, têm uma larga produção de rejeitos ria

dioativos. A sua polTtica sobre rejeitos radioativos esta con

substanciada em quatro partes distintas:

1 - Rejeitos de Alta Atividade, objeto da Lei sobre

a PolTtica de Rejeitos Nucleares de 1982.

2 - Rejeitos de Baixa Atividade, objeto da Lei sobre

PolTtica de Rejeitos Radioativos de Baixa Ativi-

dade, de 1980.

3 - 0 alijamento no mar, ao qual se refere a Lei sobre

a Pesquisa de Proteção do Ambiente Marinho e Re-

servas Animais, de 1972.

4 - ResTduos de Tratamento de Urânio, a que se refe-

re a Lei sobre Controle de Radiação de Rejeitos

de Tratamento de Minas de Urânio, de 1978.

A polTtica americana de rejeitos radioativos transfe_
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re para o inbito da federação a responsabilidade pelos rejei-

tos. Enquanto a legislação e as atividades nucleares são de

exclusiva competência da União, a polTtica dos rejeitos radvo

ativos e partilhada pela União, Estados, Municípios e também

com as tribos indígenas.

t importante salientar a participação da federação

como um todo na PolTtica de Rejeitos Radioativos americana. Na

realidade, o que ocorre com a polTtica de rejeitos é a federa^

lização da responsabilidade pelos ônus da atividade nuclear

com a divisão, entre a União e os Estados, do encargo de ter

em seus territórios instalações de armazenagem e repositórios

de rejeitos radioativos.(203)

Por outro lado, a participação do Legislativo, quer

do Congresso Nacional, quer dos Legislativos estaduais, é bas^

tante relevante na formulação de decisões em execução ã polT-

tica sobre rejeitos.

Os Estados americanos têm legislado sobre rejeitos

radioativos e combustível nuclear utilizado. Sobre o conflito

entre a lei federal e a lei estadual, no que concerne aos re-

jeitos radioativos, a Suprema forte americana manifestou-se p£

Ia preferência da lei federal sobre a estadual. (204)

No que tange ã Lei sobre a PolTtica de Rejeitos Ra-

dioativos do Baixa Atividade, o Congresso americano decidiu

estabelecer um mecanismo para estimular os Estados a timarem

a si a responsabilidade pela deposição desse tipo de rejeitos.
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A mencionada Lei determina que os Estados devem ter

a responsabilidade sobre os rejeitos produzidos ere seus res-

pectivos territórios e estimula a assinatura de acordos inte£

estaduais para a constituição de centros regionais; no entan-

to, os Estados não participantes do Acordo podem proibir o

uso de locais para deposição.

Qualquer restrição dos Estados não membros de um aco£

do pôde ser aplicada até 10 de janeiro de 1986 e o Congresso

deve aprovar qualquer acordo antes de ser assinado.(205)

De fato, acordos estão sendo negociados em todo o

pais, envolvendo a maioria, mas não todos os Estados america-

nos. São ao todo seis acordos: do Noroeste, das Montanhas Ro-

chosas, do Meio-Oeste, do Sudeste, dos Estados Centrais e dos

Estados do Meio-Atlântico.(206)

A maioria dos acordos tem o mesmo enfoque na sua fo£

maçao, tendo uma Comissão de membros designada pelo Governa-

dor de cada Estado participante, que pretende ser o "fórum"

para negociações de boa fe entre os Estados membros, quando

das decisões sobre futuros repositórios.

Os Estados membros devem manter um inventário de to-

das ar. instalações geradoras de rejeitos de baixa atividade.

A Comissão Reguladora Nucleur - NRC e o Departamento

de Energia, no plano federal, desempenham papeis relevantes

no que tange a implementação dos acordos, e do tnrstno modo o

Congresso Americano.
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A NRC analisou todos os acordos entre os Estados, •

apresentou recomendações quanto ã definição de rejeitos, i da_

ta de exclusão para os rejeitos radioativos gerados fora de

cada região, a impedir a duplicação, pelo Acordo, de medidas

no que tange ã embalagem e ao transporte de rejeitos radioati

vos e quanto i inspeção, além dos limites dos programas de ins

peção da NRC.(207)

Do ponto de vista do Governo Federal, os acordos a-

tendeitt aos objetivos federais relativos a deposição a longo

termo de rejeitos radioativos; por outro lado, do ponto de

vista dos Estados, as acordos cuidam de questões que, além

de injunções políticas, são importantes para a saúde e a segurajn

ca públicas.

Mo que concerne ao rejeito radioativo de alta ativi-

dade, a relação entre 9 Governo Federal e o Estadual é dife-

rente. Neste caso, o Governo Federal, através da NRC e do De-

partamento de Energia, tem a principal responsabilidade, ten-

do os Estados, bem como as tribos uviTgenas, papeis relevan-

tes.

Também o Congresso americano e as Assembléias Legis-

lativas dos Estados têm papel atuante, não sõ na localização

dos repositórios e instalações de armazenamento, como também

no que se refere ao processo de autorização para construção.

A Lei trata da deposição em terra dos rejeitos radio

ativos de alta atividade, bem como do armazenamento fora do
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reator de combustível utilizado, e do armazenamento a longo

terão «onitorado de combustível irradiado recuperável.

Pela Lei, foi criado o Escritório para a Gerência de

Rejeitos Radioativos Civis, no âmbito do Departamento de Enejr

gia.

0 Departamento de Energia foi autorizado pela Lei a

contratar, com os geradores ou proprietários de rejeitos de

alta atividade e combustível nuclear utilizado, o recebimento

desses materiais, o transporte e subseqüente deposição.

Para atender a essas atividades, a Lei determinou ao

Departamento de Energia a preparação de um Plano de Missão p£

ra o Programa de Gerência de Rejeitos, bem como instituiu o

Fundo de Rejeito Nuclear com recursos oriundos dos geradores

ou proprietários dos rejeitos radioativos.(208)

A evacuação de rejeitos radioativos no mor tem sua

política regida >elo Marine Protection Research and Sanctua-

ries Act, que se aplica aos navios matriculados n;s Estados

Unidos e aos navios estrangeiros que fazem o alijamento de materiais

em ãguüs territoriais americanas.

Por essa Lei, os rejeitos radioativos siío definidos

como substâncias regulamentadas, seja sua origem civil ou mi-

litar. £ proibido, pela Lei,o alijamento de rejeitos radioati-

vos de alta atividade.

Compete ã Comissão Reguladora Nuclear - NRC, autori-
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zar o alijamento de rejeitos de baixa atividade» se a evacuação

não causar ameaça i saúde do homem ou ao neio-aotbiente nari-

nho.

Em 6 de janeiro de 1983, o Congresso americano decre

tou moratória de dois anos, visando ã evacuação no mar de re-

jeitos de baixa atividade, salvo de pequenas quantidades para

fins de pesquisa e desenvolvimento.

A política de controle sobre os resíduos de tratamen

to do urânio é regulada pelo Uranium Mill Tailings Radiation

Control Act, de 1978, que previ a cooperação com os Estados,

as tribos indígenas e os usuários de locais.

A Lei estabeleceu um programa com vistas a regulameji

tar os resíduos produzidos durante o tratamento de minerais

de urânio e torio nas usinas em operação e apôs o termino de

operação, a fim de estabilizar e controlar os resíduos, de m£

do seguro e racional do ponto de vista ambiental e reduzir ao

mínimo os riscos para a saúde do público quanto ãs radiações.

C Departamento de Energia esta encarregado de desig-

nar os locais de tratamento de urânio que devem ser objeto de

uma ação de restauração e que são, neste momento, cerca de

vinte e quatro.(209)

Na Inglaterra, a Lei de 1960 sobre substancias radio

ativas regula a evacuação e o armazenamento de rejeitos radio

ativos, quo dependem de autorização dada pelo Secretario de

Estado do Meio-Ambiente.(210)
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Compete a Autoridade de Energia Atoaica do 'sino ünj^

do - UKAEA, a evacuação dos rejeitos a partir de locais auto-

rizados pelo Secretario de Estado e Ministro da Agricultura,

da P*r.ca e da Alimentação.

Para atender i gerencia dos rejeitos radioativos foi

criado, em 1982, um organismo, sen personalidade jurídica pró

pria, chamado NIREX (Nuclear Industry Radioactive Waste Execu_

tive), pela Companhia de Combustíveis Nucleares (British Ru-

clear Fuels Ltd - BftFL), pelo Escritório Central de Produção

de Eletricidade (Central Electricity Generating Board - CEGB)

e pelo Escritório Central de Eletricidade da Escócia do Sul.

0 NIREX foi criado para atende" as entidades referi-

das acima, no cumprimento de suas obrijações quanto 5 gerência

dos rejeitos radioativos e nz execução de seus trabalhos no

âmbito de um plano conjunto para essas atividades.

t previsto que o NIREX desempenhe um papel importan-

te no desenvolvimento, na coordenação e na execução de um pla_

no para a gestão de rejeitos.(211)

A Comissão Consultiva sobre a Gerência de Rejeitos

Radioativos, estabelecida pelo Secretário de Estado do Meio-

-Ambiente, tem a seu cargo emitir opinião independente relatj[

va ã elaboração e ã execução de uma política global de gestão

de rejeitos radioativos oriundos de programas civis.

A composição ób Comissão i de pesquisadores indepen-

dentes, representantes da indústria nuclear 6 do setor de pro
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dução de eletricidade ben como dos sindicatos. Esses Membros são

noveados pelo Secretário de Estado do Meio-Arabients.

A SuTca desenvolve una política de rejeitos central^

tada ea órgãos da Confederação, es conexão com a atividade p H

vada. Como ê UM pais de pequena extensão territorial, a ges-

tão dos rejeitos tadioativos (principalMente a sua evacuação)

• questão vital para o desenvolvimento de seu programa nu-

clear.

0 Decreto Federal de bro de 1978, contêm os

princípios aplicáveis I gestão e a eliminação dor, rejeitos ra_

dioativos.

Um Grupo de Trabalho, fornado de diversos órgãos da

Confederação» foi constituído pelo Conselho Federal, em 15 de

fevereiro de 1978, COM a finalidade de preparar os elementos

técnicos que deverão servir de apoi , às decisões do Conselho

Federal e do Departamento Federal dos Transportes, Comunica-

ções e Energia.(212)

As seis companhias de eletricidade e a Confederação

fundaram, em 1972, uma empresa privada, Sociedade Cooperativa

Nacional para o Arwazenamcnto de Rejeitos Radioativos - CEDRA,

encarregeda da gerência dos rejeitos, pelos quais são respon-

sáveis os seus produtores.

Os rejeitos radioativos provenientes da indústria da

pesquisa, da medicina e do ensino são regulados pelo Decreto

de 1976 dó Conselho Federal, relativo ã proteção contra as rai
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diacies.

COM relação a esses rejeitos,» Confederação tem a

responsabilidade de recolhê-los dos institutos e das empresas

• para tanto tea u«a lista de produtores de rejeitos.

Aituoltente» o Escritório Federal de Saúde Pública e

o Instituto Federal de Pesquisas em Reatores recolhem os re-

jeitos para os centros de recolhimento designados pela autorí

dade pública, para sere» posteriormente armazenados ou elimi-

nados pelo Departamento do Interior.(213)

Na Bélgica, a gestão dos rejeitos radioativos está

entregue aos produtores dos rejeitos e ã empresa pública cria^

da para esse fim, a ONDRAF.(214)

A OKDRAF te» por atribuição a evacuação,o acondicio-

namento, o armazenamento e o transporte dos rejeitos radioati^

vos, bem como o transporte e o araazenamcnto dos materiais fíŝ

seis enriquecidos ou plutoníferos.

Na França,a política de gerência de rejeitos radioa-

tivos consta da lei sobre eliminação de rejeitos e a recupera

çio de materiais.(215)

Vários organismos do Governo Central estão encarrega

dos de atividades relativas aos rejeitos radioativos, como a

Comissão Interministerial de Segurança Nuclear, o Conselho Su

perior de Segurança Nuclear, o Serviço Central de Segurança

de Instalações Kuclerres, o Instituto de Proteção e Segurança
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Nuclear da Comissão de Energia Atônica, o Serviço Central de

Proteção contra as Radiações Ionizantes, a Comissão Intermi-

aisterfal de Radioelementos Artificiais e a Comissão Intermi-

itisterial de Instalações nucleares de Base.(216)

No âmbito da Conissão de Energia Atômica» foi criada

a Agência Nacional para Gestão de Rejeitos Radioativos - AN-

DRA.(217)

A ANDRA gerencia o Centro de Armazenamento de La

Hanctte e conecta os estudos de armazenamento a médio e a lon-

go prazos as realizações concretas.(218)

Na República Federal da Alemanha, um dos pontos im-

portantes no desenvolvimento e na utilização de centrais nuclea_

res i a sua dependência de uma bem sucedida política de ges-

tão dos rejeitos radioativos.(219)

A lei básica sobre energia nuclear co»»Lem disposi-

ções sobre a evacuação de rejeitos, competindo ã União e aos

Estados atividades na gestão dos rejeitos radioativos.

Os Estados devem criar centros de coleta e armazena-

mento, enquanto que ã União compete o estabelecimento de ins-

talações face ã segurança e ã evacuação dos rejeitos radioatj

vos, sendo que a construção e operação dessas instalações c

de competência do Instituto Feder,1 de Física.(220)

0 Instituto pode recorrer as empresas para a constru-

ção e operação de Instalações de Evacuação de Rejeitos pa_
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r* o cumprimento de compromissos de sua competência.(221)

A política japonesa de gerência de rejeitos radioatj^

vos e uma etapa importante no desenvolvimento da energia nu-

clear. 0 Japão ê um paTs que utiliza amplamente a energia nu-

clear, porém com pouco território» razão pela qual utiliza o

alijamento no mar de rejeitos radioativos. Também esta desenvol-

vendo atividades para deposição em terra.(222)

Vários órgãos governamentais atuam na gerência dos

rejeitos radioativos, entre esses, a Comissão de Energia Atô-

mica, o Ministério da CiéVcia e Tecnologia, a Comissão de Se-

gurança Nuclear, o Instituto Japonês para a Pesquisa em Ener-

gia Atômica, a Empresa para Desenvolvimento do Reator de Po-

tência e Combustível Nuclear bem como o Centro para a Geren-

cia do Rejeito Radioativo.

A evacuação dos rejeitos é feita com base na Lei so-

bre Prevenção e a Gerencia dos Rejeitos,no interior das inst£

lações nucleares, de acordo com os regulamentos relativos a

constituiçã e operação dessas instalações.

Quanto ao Brasil» não está ainda estabelecida uma p£

litica sobre a gerência dos rejeitos radioativos.

A questão dos rejeitos radioativos tem sido um dos

pontos polêmicos na aceitação pública de energia nuclear e

dentre esses pontos, levantados pelos crTticos do Program» Ni£

clear Brasileiro, é a falta de uma política para os rejeitos

radioativos.(223)
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O artigo 29 IV letra "d" da Lei 6189, de 16 de dezen

bro de 1974, atribui ã Comissão Nacional de Energia Nuclear a

competência para expedir regulamentos e normas de segurança e

proteção relativas ao tratamento e a eliminação dos rejeitos

radioativos, mas não dã ã CNEN autorização para a guarda des-

ses rejeitos.

A autorização da CNEN para receber e depositar rejei^

tos radioativos e dada pelo Decreto qu? dispõe sobre sua Es-

trutura Básica e em seu Regimento Interno.(224)

0 Estado, ao atribuir a CNEN a responsabilidade pela

guarda e deposição final dos rejeitos radioativos, está dete£

minando um direcionamento de sua política e deve fazê-lo como

decorrência do exercício do poder de policia e como explica

Caio Tácito: "0 poder de polícia é, em suma, o conjunto de a-

tribuições concedidas ã administração para disciplinar e res-

tringir, em favor do interesse público adequado, direitos e

liberdades individuais".(225)

0 poder de polícia se insere no Estado visando a res_

guardar o interesse da coletividade e, no caso presente, vi-

sando a determinar de que modo e que órgão ou entidade se oci»

para do recebimento e da deposição final dos rejeitos radioa-

tivos.

Enquanto estabelecer estas disposições, disciplinan-

do a matéria dos rejeitos, impora como conseqüência aos cida-

dãos restrições ao exercício de seus direitos e isto so pode

se originar de disposição da lei e não do ato paralegal (como

e do Decreto do Executivo), pois que na forma que dispõe a
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a Constituição Federal no que tange aos direitos e garantias

Individuais, ninguém e obrigado a fazer ou deixar de fazer a^

guma coisa senão em virtude de lei.(226)

Por outro lado, as normas e regulamentos baixados pe_

ía Comissão Nacional de Energia Nuclear devem ser a expressão

de uma política de rejeitos de conhecimento público.

As diretrizes sobre Política Nacional de Energia Nu-

clear, de 23 de dezembro Je 1967, não contem qualquer refereji

cia expressa aos rejeitos radioativos, muito embora nelas es-

teja propugnada uma ampla utilização da energia nuclear que i-

como conseqüência - geradora de rejeitos radioativos.

Essas diretrizes datam de uma época em que, pela quaji

tidade, os rejeitos radioativos produzidos não eram levados

em consideração, muito embora fossem geradcs. Isto correu não

so no Brasil, mas mesmo nos paTses grandes utilizadores de e-

nergia nuclear e portanto geradores de rejeitos.

Passadas quase duas décadas e com o incremento da u-

tilização da energia nuclear, é chegado o momento de ser re-

pensada a Política Nuclear brasileira no que tange a incluir,

em suas diretrizes, disposições concernentes aos rejeitos ra-

dioativos.

Porém os fundamentos dessas Diretrizes Políticas de-

vem estar expressas em . ;i, como já tem ocorrido desde a Lei

4118, de 27 de agosto de 1962, e posteriormente da Lei 6189,

de 16 de dezembro de 1974, que tratam da Política Nacional de
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Energia Nuclear.

O artigo 29 da Lei 6189 de 1974» atribuiu ã CNEN a

competência para assessorar o Ministério das Minas e Energia

no estudo das medidas necessárias T formulação, pelo Presidett

te da República, da PolTtica Nacional de Energia Nuclear, bem

como o planejamento da execução dessa Política.

Tendo em vista a evolução do cenário nuclear atual,

faz-se necessária a reformulação da PolTtica Nacional de Enejr

gia Nuclear, em particular para adequá-la ã realidade e ãs ne_

cessidades nacionais, no que tange aos rejeitos radioativos.

Essas diretrizes conteriam os fundamentos de uma Po-

lTtica sobre a gestão dos rejeitos radioativos, que deveriam

constar de lei que expressamente atribuísse H CNEN (ou a ou-

tro Órgão), a competência para receber e guardar os rejeitos

radioativos.

Da lei deveria também constar a delimitação das res-

ponsabilidades dos produtores dos rejeitos e dos órgãos gover_

namentais envolvidos, não so a CNLN, mas também os Órgãos de

meio-ambiente.

A PolTtica sobre rejeitos radioativos deveria chamar

5 participação os Estados federados, conferindo-lhes a respo£

sabilidade de opinar sobre a localização de instalações de a£

mazenamento o repositórios em seu território, como já ocorre

quanto ã "ocalização de instalações industriais que podem ca£

sar poluição e nas instalações nucleares, como previsto na Lei •
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sobre a Política Nacional do Meio-Ambiente.(227)

Enquanto as instalações industriais» entre essas, a

usina nuclear e outras instalações nucleares, proporcionam be_

neficios diretos (como empregos)e outros indiretos, à região

onde se localizam» uma instalação de armazenamento ou um dep£

sito de rejeitos radioativos onera a região onde se localiza

e pouco dá ã população como beneficio.
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CAPÍTULO 13

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

13.1 - Considerações Serais

A cooperação internacional no domínio do Ito-

•o pode ser dividida em duas fases distintas, mas conexas: a

da explosão e a da combustão.

A cooperação para a explosão, que remonta aos

primõrdios da energia atômica, põe em relivo o acordo anglo- aine

ricano com seus desdobramentos. Quanto a combustão, fato põs-

-guerra, a cooperação teu âmbito mais amplo.(2Z8)(*)

(*) A cooperação anglo-americana, iniciada a partir de 1941, embora tenha
•ido decisiva no Projeto da Bomba, contou com a participação dos in-
gledcs em menor escala, principalmente nas decisões. Como exemplo, a
decisão de jo&ar a Bomba sobre o Japão foi tomado inicialmente pelos
americanos c posteriormente o governo ín&lês coi solicitado a concor-
dar. A cooperação anglo-americana teve, inclusive, momentos de grande
tensão, quando os Estados Unidos negaram-te a dar informações ao seu
parceiro. Mesmo durante os melhores momentos de relacionamento entre
os dois parreiros, certas etapas do conhecimento tecnológico fic-trara
unicamente em mãos do» americanos. Apesar de contar coa a cooperação
de cientistas europeus c do governo britânico, os Estados Unidos luta-
ram para deter o monopólio da tecnologia nuclear. Em agosto de 194.1,
o Acordo de Quebec, assinado entre os Ks-iadus Unidos c a Inglaterra,
cstabclec«ui o seguinte: 19) que os Estados Unidos e o Reino Unido nun
ca usariam bombas uni contra o outro; 29) que não usariam contra ter-
ceiras partes seoi o conheci::uinto da outra parte; 39) que nenhum país
poderia comunicar qualquer informação a terceiros, exceto com o con-
sentimento da outra parte; 49) quaisquer vantagens pós-guerra de ca-
ráter comercial ou industria] deveriam ser tratadas entre os Kstados
Unidos c a Crã Bretanha, nos termos especificados pelo Presidente amt̂
ricano e o Primeiro Ministro inglês; 59) vários ajustes deveriam ser
feitor, para assegurar a ampla e efetiva cooperação entre os dois paí-
ses, incluindo o estabelecimento de uma Comi:;são Política Mista que
concordaria, "inter alia", sobre program.'s de trabalho nos dois pai-
8KB e alocação de materiais. Um dos entusiastas do Acordo anglo-amerj^
cano era Lord Chadwích, descobridor do neutron, que considerava extrc_
mamente- interessante para o futuro a cooperação entre os dois países.
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A relação trtglo-anericana rtão foi bilateral,

M S trilateral, con a presença do Canada. 0 Canadá possuía de

põsitos de urânio que os Ingleses e americanos queriam. Ali»

disto & Canada hospedava os cientistas anglo-franceses qw tra

balhavam en seus centros de pesquisas. Foi a cooperação angle

-canadense que permitiu a construção da Pilha Nuclear de CKAU

RIVER.

Embora não tenha sido signatário do acordo de

Quebec, o Canada teve posição no cenário durante o período de

desenvolvimento di tecnologia da explosão e particularmente

por ter grandes depósitos de urânio, dando-lhe uma posição p H

vilegiada na Comunidade inglesa.(*)

Os Aliados, vencedores da II Guerra Mundial,

sentaram-se ã mesa de negociações na Conferência de São Fran-

cisco para a criação das Nações Unidas com uma nova figuração

do Mapa Mundial quanto as forças dirigentes e dominantes.(**)

Na formulação da OHÜ, havia a preocupação pe-

la paz e pelo desarmamento, todavia com o monopólio da tecno-

(*) A França ocupada não participava do projeto, todavia de-

1« participavam os cientistas franceses do grupo de JOLIOT

que haviam escapado para a Inglaterra (HALBAN c KOWARSKI).

A França tinha trabalhos bastante avançados na art-a nu-

clear, inclusive JOLIOT havia patenteado algumas inven-

çôc» na área nuclear antes da ocuparão do País pelos nazistas.

(**) Os russos, apusívr de aliados na guerra, somente tiveram

notícia ofíciaJ do Projeto da Bomba Atômica, quinze diis

anteft de HIROSHIMA e NACASAKI , por comunicação de TRUMAN

a STALIN, na reunião de Potsdam.
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legia nuclear ca sãos dos Estados Unidos.(229)(*)

0 pós-guerra começou com a politic» do segre-

do e completo isolamento dos Estados Unidos, expresso pela Lei

«AC KAHON.(23O)

Entretanto, os Estados Unidos forar obrigados

a Modificar sua atitude em razão dos progressos alcançados pe

Ia União Soviética e outros paTses no domínio nuclear, tanto

AO plano militar como no civil.

Em 1949, a União Soviética detonou a sua pri-

meira bomba atômica e, em contrapartida, surge a proposta ocj^

dental do Desarmamento Nuclear.(231)

Em 1953, ocorre a detonação da primeira Bomba

de Hidrogênio (termonuclear) soviética, a que se seguiu a pr<>

posta dos Estados Unidos para a cessação de Explosões Nuclea-

res Militares.(232)

A Inglaterra detonou sua primeira Bomba de Hj_

(*) TRUMAN, cora a face do puritanismo, ao anunciar a bomba de

HIROSHIMA, em 6 de agosto de 1945, declarava; "Nos devemos

nos constituir em guardiães desta nova força a fim de im-

pedir seu emprego nefasto e de dirigi-la para o bem dr» Hu_

manidadr. É uma terrível responsabilidade que nos é come-

tida. Nós agradecemos a DEUS que ela tenha vindo a nós mais

cedo que aos nossos; inimigos e nós rodamos para que ELK

nos guie para utilizá-la cm Seus Caminhos e Seus Fins". fc£

te á o fundamento da política de não-prol i f eração atnerica_

na vigente até o& díac attiain.
i
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dr»§iiii© ca 1957 *, nest* mesmo ano, surg« proposta ocidental

de desarmamento parcial com a utilização de armamento nuclear

sé par» a defesa.(233)

Por ootro lado, no domínio dos usos civis d*

energia atômica, a União Soviética, a Inglaterra e a Franca

desenvolvia* seus prosrasas.(234)

Os Estados Unidos, nío podendo «anter o Mono-

pólio no domnio nuclear por ima estrita política de retenção

de Informação, decidiram modificar totalnentc esta política,

ref omul ando completamente sua legislação nacional e« !954 e

autorizando a condução de acordos com outros países no campo

da transmissão de informações e fornecimento de materiais f?s_

seis e equipamentos e, de outro lado, propondo no âmbito das

Nações Unidas a criação de uma entidade internacional para a

energia atômica.

0 discurso do Presidente Einsenhower, propon-

do o Programa "Átomos para a Paz"» marcou o início da coopera

ção internacional, inicialmente bilateral com a Grã-Bretanha,

França, Alemanha Federal e Canada, com o fornecimento de grar»

des reatores de pesquisa e centrais de urânio natural.(235)

Os Estados Unidos, ainda o mais avançado país

em matéria de reatores de pesquisa e de motores de submarino

a urânio enriquecido, detendo o quase monopólio do urânio en-

riquecido, aprove1tar«m-se desta vantagem comercial e polTti-

ca e enfatizaram o caráter menos proliferante dos reatores de

baixo urânio enriquecido.
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Ho sentido de difundir a utilização *de sua

tecnologia, concluíra» U M dezena de acordos com diversos pa±

ses.(z36)

Por comunicado comum» dos Estados Unidos» Grã-

Bretanha e Canadí foi finaada a intenção de guardar segredo

das informações técnicas relativas ã produção industrial da

energia nuclear, até que tm sistema de garantias internacio-

nais fosse instaurado para assegurar, a prevenção do risco de

proliferação de amas nucleares.

Nesta linha surgiu o Plano LILIENTHAL BARUCH,

destinado a estruturar estas garantias e estabelecer a inter-

nacionalização da energia nuclear, com o monopólio mundial da

gestão da matiria.nuclear por uma autoridade internacional.(237)

Esta gestão multilateral absoluta supunha a

renúncia da soberania e continha elementos de supranacionali-

dade que os Paístfs não foram inclinados a aceitar; o Plano

BARUCH sofreu oposição, em particular da União Soviética, que

não podia consentir na renuncia ã soberania» colocando em quês

tão sua segurança, sobretudo porque já se estava no contexto

da Guerra Fria, o que fez fracassar, no nascedouro, a Comis-

são de Energia Atônica das Nações Unidas (UNAEC).Í238)

1955 marca o início de uma era de cooperação

no domínio da utilização pacífica da energia, tanto no plano

bilateral como no multilateral.

Em abril daquele ano, começaram a ser elabora^
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dos os Estatutos da Agência Internacional de Energia Atômica

e e* agosto realizou-se a Primeira Conferência Internacional

sobre os Usos Pacíficos das Nações Unidas» cenário do degelo

na transmissão internacional de informações cientificas rela-

tivas I energia nuclear.

Logo em seguida são criadas, no âmbito da Coou

nidade Econômica Européia, a EURATOM e a Agência de Energia

Atômica da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Eco-

nômico, antiga Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Europeu.

Ao contrário do que ocorre em outros domínios,

em que os interesses privados e governamentais surgem antes

que seja organizado o mercado no plano internacional, o ãtomo

civil entrou em cena, sem ter feito suas provas no plano in-

terno quanto ã produção de energia.

Ao mesmo tempo em que decidiram desenvolver as

aplicações pacíficas da energia atômica, no plano interno, os

Estados Unidos passaram a difundi-las no plano internacional.

A troca de conhecimentos começa a partir dos anos 50 e desde

então data o avanço científico e tecnológico das principais

potências industriais (Estado* Unidos, União Soviética, Grã-

Bretanha, França, Canada, Japão e República Federal da Alemanha).

Como a Industria atômica (Indústria de ponta

e pesada), encontrava-se em fase de desenvolvimento, várias

conseqüências ocorriam sobre a cooperação internacional, tan-
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to bilateral como multilateral. Salvo entre as potências nu-

cleares, a cooperação ocorria de forma desigual e tinha mais

t forma de uma assistência» que exigia garantias severas para

o fornecimento de equipamento» informações e materiais para

usos pacíficos.

Alem do mais os acordos de cooperação passa-

ram a desenvolver-se» ate os dias atuais, no interior dos Bi£

cos Ocidental e Oriental e raros (sem maior signif icância), ert

tre paTses membros de blocos diferentes. Isto deveu-se ao cui.

dado em preservar informações que poderiam relacionar-se com

os segredos de segurança nacional» entre outros aspectos.

Por cutro lado, sendo uma tecnologia de ponta

e de indústria pesada» a industria nuclear tem sido objeto de

uma concorrência internacional extremamente forte entre os

países. Na realidade, a cooperação internacional ê relativa-

mente pequena sobre o plano internacional comercial, onde as

relações são de rivalidade e clientela. Entretanto, a nível

científico, a cooperação internacional ocorre extremamente fo£

te e profícua.(*)

Outrossim» ao contrario do que ocorre em ou-

tros domínios de cooperação internacional» nenhuma declaração

(*) Na realidade, atualmente já existem acordos a nível indu£

trial e comercial como o do Brasil com a República Federal

da Alemanha, no qual prevê-se a transferência de tecnolo-

gia; Acordo do Brasil com s República Argentina, Acordo da

França, Itália, República Federal da Alemanha e Benelux p£

ra a construção do reator Rápido Super Phoenix, entre ou-

tros.
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de princípios foi estabelecida, relativa ao desenvolvimento

da energia nuclear. 0 consenso da comunidade internacional 1^

•ita-se a idüas muito gerais sobre a necessidade de desenvol^

vèr-sé a energia nuclear para fins pacíficos e sobre o impera_

tivo da não disseminação de armas nucleares» apesar da tenta-

tiva dos Estados Unidos em impor suas idéias, como ocorreu na

proposta do INFCE - Avaliação Internacional do Ciclo do Com-

bustível.

Kesse cenário, a Agência Internacional de Ene£

gia Atômica tem desempenhado atividades especificas de contr£

1e e fomento das atividades nucleares.(239)

0 controle é exercido sobre o equipamento, o

material e as informações transmitidas por países membros da

AIEA e mesmo pela própria Agência, através de seus programas

de assistência técnica. São as chamadas salvaguardas.(240)

Os problemas decorrentes do desenvolvimento

da energia atômica no mundo, até a Avaliação Internacional do

Ciclo dó Combustível no fim dos anos 70, não foram objeto de

um debate abrangente no seio das organizações internacionais.

A escolha do nuclear e uma opção nacional e a

ordem energética nuclear que se pretende instaurar no Mundo

não parece ser objeto de uma reflexão coletiva da comunidade

Internacional.

Kã elementos de reflexão em âmbito regional,

como na Europa, mas não têm o caráter universal de uma decla-
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ração ou programa de ação de uma nova ordem econômica 'interna_

cional.

0 programa "ÍTOMOS PARA A PAZ", que modelou

uma parte da cooperação nuclear e o INFCE (Avaliação Interna-

cional do Ciclo do Combustível Nuclear), são expressões da po_

Htica nacional dos Estados Unidos.(241)

Mesmo o Grupo de Londres, que estabeleceu as

linhas diretivas dos países exportadores de equipamentos e ma

teriais nucleares, é a expressão do grupo de países de ambos

os Blocos que detêm e querem continuar a deter a hegemonia no

domínio da tecnologia nuclear.(242)

Todavia, deve-se reconhecer que será muito dĵ

fTcil o estabelecimento d? linhas de cooperação multiforme que

atendam ãs preocupações diversas e ãs atividades diferentes de

paTses de nível de desenvolvimento e necessidades diversos.

13.2 - Cooperação Internacional concernente a Rejei-

tos Radioativos

fto que tange aos rejeitos radioativos ha, no

âmbito da Agencia Internacional de Energia Atômica, propostas

para que se estabeleça um tratado internacional sobre os priri

cTpios básicos para a gerência dos rejeitos* com a troca am-

pla de informações entre parses.

Outra proposta i a de acordos regionais para

resolver as questões relativas ã gerência de rejeitos radioa-
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tivos.(*)

Concomitantemente, existe cooperação Interna-

cional no âmbito da Comunidade Econômica Européia e da Agen-

cia de Energia Atômica da OCDE, portanto no âmbito dos paTses

Industrializados.

A Agencia Internacional de Energia Atômica ten

convocado a participação dos paTses membros, através princi-

palmente de especialistas e elaborado Recomendações, Normas,

Regulamentos e Guias relativos a gerência de rejeitos radioa-

tivos. (**)

Entretanto, tais normas e documentos não têm

força obrigatória, mas servem meramente de orientação aos paj_

ses membros da Agência.

No âmbito da Comunidade Econômica Européia, o

Programa de Pesquisa sobre a Gerência e o Armazenamento de Re

jeitos Radioativos já data de 1975 e está previsto para ser

executado até 1992. 0 Programa compreende estudos de critê-

(*) Proposta feita pela Suécia, Finlândia, Hungria, Jordânia,

na XXVII Conferência Geral da Agência Internacional de E-

nergia Atômica, setembro, 1984.

(**)Huitos desses trabalhos também são em cooperação cora a

AEN/OCDE e referem-se a diversas questões técnicas que roe_

recém ser padronizadas. Além disto, a Agencia Internacio-

nal de Energia Atômica é o órgão designado pela Convenção

de Londres sobre o alijamento de Rejeitos, de 1973, para es-

tabelecer padrões com referência 2 deposição de rejeitos

no mar.
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rios» de técnicas de tratamento e «condicionamento» avaliação

dos rejeitos acondicionados, pesquisas sobre o desempenho das

instalações e segurança de evacuação, além de elaboração de

políticas comuns sobre gestão de rejeitos radioativos.

Hã também a participação comunitária em três

projetos de instalações-piloto de armazenamento: mina de sal

em Asse» na Republica Federal da Alemanha, instalação subter-

rânea em leito de argila em Mol, na Bélgica e uma instalação

a ser designada na França.

A própria Comunidade Econômica Européia tem

cooperação com terceiras organizações e países, principalmen-

te com a Agencia Internacional de Energia Atômica, com a Agêji

cia de Energia Nuclear da OCDE, com os Estados Unidos, Canadá

e SuTça.

Pretende a Comunidade Econômica Européia pro-

mover, com estes trabalhos, a formulação de uma política conw

nitária com referência a gestão de rejeitos radioativos, e ate

criar uma gestão comunitária para os ditos rejeitos.

No âmbito da Agência de Energia Nuclear da Ojr

ganização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a ati-

vidade mais destacada, relativa a gerência de rejeitos, refe-

re-se i deposição a longo termo.

A Avaliação Internacional do Ciclo do Combus-

tível Nuclear dedicou-se, entre outras tarefas, aos rejeitos

radioativos e a um desses rejeitos, o combustível nuclear ut£
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lizado. Quanto a este, o INFCE propôs, como um dos resultados,

que se estabelecesse um esquema Internacional, tendo a AIEA e

outras organizações internacionais a desempenhar papéis pró-

prios. (243)

A partir dos resultados do Grupo de Trabalho

sobre o combustível utilizado, a AIEA criou Grupo de Trabalho

que apresentou, em maio de 1982» relatório conclusivo que pre_

via, como alternativa, uma empresa para gerenciar o combustí-

vel irradiado. Tal sugestão ainda depende da decisão da Junta

de Governadores da AIEA.(244)

Com referência ao Grupo de Trabalho sobre re-

jeitos radioativos, o INFCE apresentou as seguintes recomenda^

ções:

1) Depósitos multinacionais ou internacionais

oferecem mais vantagens do ponto de vista

econômico e político; soluções legais e ins_

titucionais para o estabelecimento desses

depósitos áevent ser elaborados.

2) Instalações centralizadas para a deposição

de combustível utilizado ou vitrificaçâo de

rejeitos de alta atividade poderão ser in-

teressantes para países com pequenos pro-

gramas.

3) Com base na Informação disponível e expe-

r ü n d a , princípios Internacionais devem

ser desenvolvidos para o manuseio, condi-
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cionamento, armazenamento e deposiçSo de

vários tipos de rejeitos radioativos, oriuri

dos de operações do ciclo do combustível.

Estes princípios devem levar 5 preparação

de um código de praticas compatível com o

desenvolvimento e a experiência na gerên-

cia de rejeitos.

4) A responsabilidade pela gerência de rejei-

tos e deposição deve ficar definida em te£

mos da clara distinção entre os papeis das

autoridades governamentais e dos operado-

res das instalações.

5) Devem ser examinados os aspectos legais, ad

- ministrativos e financeiros específicos pa_

ra o armazenamento a longo prazo, do com-

bustível utilizado.(245)

Como pode-se verificar, a preocupação do INFCE

foi somente com os rejeitos decorrentes do ciclo do combustí-

vel nuclear, nâo alcançando os rejeitos das atividades com r£

dioisÕtopos.

Além disso, os Estados Unidos, em sua Lei so-

bre Rejeito Nuclear de 1982, prevêem a cooperação internacio-

nal daquele país. com os países não potências nucleares, nos

termos em que deverá o país sujeitar-se âs imposições do Tra-

tado de Não-Proliferação ou as chamadas salvaguardas abrange^

te» para obter a assistência técnica americana.
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A China Popular, recém entrada na Agência In-

ternacional de Energia Atônica, ofereceu ao Mundo o deserto

de Gobbi para depósito de combustível nuclear utilizado.o que

é uma noticia auspiciosa, principalmente para aqueles países

que têm pouco território e com grand* produção de rejeitos ra

dioativos.(*)

Tendo em vista os fatos precedentes, hi que

se cuidar que com o estabelecimento de um compromisso interna

cional sobre princípios norteadores da gestão de rejeitos ra-

dioativos, não se crie mais um instrumento que favoreça aos pa?

ses Industrializados que utilizam largamente a energia nuclear

e são, portanto, grandes produtores de rejeitos, em detrimen-

to dos países em desenvolvimento, principalmente os que têm

vasto território e pouca produção de rejeitos radioativos.

Este compromisso deveria ser elaborado atra-

vés de uma convenção internacional de âmbito universal, a fim

de obrigar a todos os países e incentivar 3 cooperação quan-

to i troca de informações, quer em âmbito universal quer em

âmbito regional.

Referências e citações:

(228) GOWING.M.j "Independence and Deterrence", Macmillan ,

1974, p.3; GOLDSCHMIDT,B.; op. cit. p.48 e seguintes.

(*) Tem-se notícia de que a NVKEM, empiesa alemã, representa

á China na Europa.
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CAPÍTULO m

REJEITOS DE OBJETOS ESPACIAIS E DAS EXPLOSÕES NUCLEARES

14.1 - Considerações Gerais •

Merecera uma abordagem, em separado» os rejei-

tos radioativos provenientes das atividades aeroespaciais e

das explosões nucleares.

Enquanto que os rejeitos radioativos decorren-

tes das atividades industriais» biomidicas e acadêmicas são,

em geral, controlados desde a sua geração ate a sua deposição

ou liberação na atmosfera, os rejeitos radioativos provenien-

tes dos objetos espaciais e das explosões nucleares são libe-

rados na atmosfera sem controle.

Entre essas duas atividades ocorre uma diferen

ça marcante: enquanto que as atividades aeroespaciais são ati

vidades licitas e universalmente aceitas e utilizadas, as ex-

plosões nucleares, desde que não pacificas, devem ser condena

das e enquadradas como atividades ilícitas.

14.2 - Rejeitos Radioativos decorrentes das Ativida-

des Aeroespaciais

A energia nuclear tem sido utilizada nas

dados aeroespaciais como uma das fontes alimentadoras de ene£

gía para os objetos aeroespaciais, em particular para os saté
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Os objetos espaciais contendo material radioa-

tivo podem cair na Terra ou encontrar-se com outro objeto es-

pacial ou aéreo, causando danos a pessoas, propriedades e ao

•eio-arabiente.

Evidentemente que o uso do espaço extraterres-

tre i feito de »odo livre, mas não de modo arbitrário, estan-

do sujeito a uma serie de normas internacionais, a fim de que

a liberdade de agir no espaço, por um Estado, não se consti-

tua em abuso e finalmente em caos.(246)

Os rejeitos radioativos oriundos das ativida-

des aeroespaciais sâo regulados pelos princípios e normas in-

ternacionais que regulam as atividades aeroespaciais e o esp«i

ço extraterrestre.

Basicamente, esses atos são os seguintes:

1. Tratado regendo as Atividades dos Estados em

Matéria de "Exploração e Utilização do Espa-

ço Terrestre, inclusive a Lua e outros Cor-

pos Celestes, de '967.

2. Acordo sobre o Resgate dos Astronautas, o

Retorno dos Astronautas e a Restituição dos

Objetos lançados no Espaço, de 1968.

3. A Convenção sobre a Responsabilidade Inter-

nacional por Danos causados por Engenhos Es*

pacíais, de 1972.

4. Convenção sobre a Matrícula dos Objetos lan

çados no Espaço, de 1975.
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Em nenhum desses atos há disposições especTfi-

cas relativas i utilização de fontes de energia nuclear no es

paço. Essas disposições são aplicáveis de modo geral a todos

os objetos espaciais, qualquer que seja sua fonte energéti-

ca.(247)

0 Tratado de 1967» regendo as atividades dós

Estados em matéria de Exploração e Utilização do Espaço Extra_

terrestre inclusive a Lua e outros Corpos Celestes, proTbe a

colocação de armas nucleares no espaço» mas não proTbe a uti-

lização de energia nuclear para outros fins» tanto pacíficos

como militares; desse modo, a energia nuclear tem sido utili-

zada como fonte energética em objetos espaciais para fins mi-

litares, científicos e mesmo comerciais.

Pelo artigo 11 do Tratado,os Estados partes»

dentro do possível, devem informar ao Secretario Geral das Na

çoes Unidas sobre a natureza e o desenvolvimento das ativida-

des espaciais» dos locais onde são desenvolvidos e de seus re_

sultados.

A Convenção sobre a matricula de objetos espa-

ciais de 1975 determina a natureza e a extensão dessas obriga_

çoes, mas o Tratado sobre o Espaço, em seu artigo 89, dispõe

que os objetos [ou elementos constitutivos dos objetos), en-

contrados além dos limites de Estado parte do Tratado, devem

ser restituTdos a esse Estado, o qual, por seu turno, deverá

fornecer, a pedido, os dados de Identificação antes de rece-

ber a restituição.
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A hipótese que interessa a esse trabalho ocor-

re quando um objeto espacial (ou parte dele), contendo mate-

rial radioativo» choca-se com a superfície da Terra, com ou-

tro objeto espacial ou aéreo, causando danos ã pessoa, a pro-

priedade e ao meio-ambiente de outro Estado.

0 artigo 7Ç do Tratado de 1967 sobre o Espaço

Extraterrestre dispõe que todo o pais que procede ou faz pro-

ceder ao lançamento de u« objeto no espaço extraterrestre ê

responsável, do ponto de vista do direito internacional, pe-

los danos causados pelo referido objeto (ou por parte desse oj>

jeto), sobre a Terra, na atmosfera ou no espaço, a um outro

Estado parte do Tratado ou a pessoas desse Estado.

No mesmo sentido, o Acordo sobre Resgate de

1968, a Convenção sobre a Responsabilidade por Danos oriundos

dos Objetos Espaciais de 1972, e a Convenção sobre a Matrícu-

la de Objetos Lançados no Espaço de 1975, complementam as di£

posições do Tratado e materializam as obrigações dos Estados

Partes.

O Estado que procedeu ao lançamento de um obje_

to espacial deve registrar o objeto e fornecer ao Secretário

Geral das Nações Unidas informações relativas a cada objeto

espacial inscrito e aqueles fora de uso mas no espaço, tais

como suas características técnicas, funções gerais, estrutura

ou a fonte de energia do objeto espadai .(248)

Quanto a recuperação e 5 restituição dos obje-

tos espaciais, o Acordo sobre o Resgate dos Astronautas e a
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Restituição de Objetos Lançados no Espaço, de 1968. dispõe que

cada parte contratante que conheça ou constate que um objeto

espacial (ou elemento constitutivo do objeto) caiu sobre

a Terra, deve infornar do lançamento ã autoridade e ao Secre-

tário Geral das Nações Unidas.

À notificação compreende uma descrição minuci£

sa dos elementos descobertos durante as operações de recupera_

ção e se estes são radioativos. Por outro lado» a autoridade

do Estado da lançamento deve fornecer, a pedido, os dados que

i' < .~.wi n< 7 objeto lançado no espaço e encontrado fora de

sua Juri:.\ç~o. A autoridade do Estado de lançamento deve to-

nar uri^id?; í .tediatas para eliminar uma possível ameaça de

prejuízo.

Quando o objeto for descoberto em território

sob a jurisdição de outro Estado ou recuperado por este Esta-

do, a operação de resgate deve ser feita sob a direção e con-

trole d<ste Estado.

A obrigação do Estado de lançamento passa a e-

xistir a partir do momento em que o Estado interessado notify

que-o de que tem razoes para acreditar que o objeto é de nat£

reza perigosa ou nociva, sendo esta uma questão de caráter de

uma "Lex Specialis", como explica Lachs.(250)

As despesas com as operações de pesquisa e re-

cuperação ficarão a cargo da autoridade de lançamento,

Na hipótese de o objeto espacial (ou parte de-
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le) cair en território sob a jurisdição de outro Estado ou cho

car-se con outro objeto espacial, causando danos pessoais ou

5 propriedade do Estado ou das pessoas, a questão estará co-

berta pelos termos da Convenção sobre a Responsabilidade In-

ternacional por Danos causados por Engenhos Espaciais de 1972,

que consagra a responsabilidade absoluta do Estado lançador.

Quando da elaboração da Convenção, a Hungria

apresentou projeto que excluía os danos causados por reator nu_

clear do objeto espacial, mas,como bem assinalou na oportuni-

dade o delegado italiano, "a exclusão do dano nuclear priva-

ria a Convenção elaborada de toda a sua razão de ser".(251)

Esta hipótese, de um objeto espacial com rea-

tor nuclear cair desordenadamente na Terra, tornou-se real quart

do o Satélite Soviético Cosmos 9S4 entrou na atmosfera no dia

24 de janeiro de 1978, caindo em território canadense.

A questão, regulada pelos atos internacionais

acima mencionados, obrigou o Governo Soviético a pagar ao Ca-

nada uma indenização no valor de cerca de 6 milhões de dóla-

res, os quais, segundo os canadenses, atenderam aos gastos com

respeito as operações que decorreram da entrada e calda do sa

tilite em território canadense.(252)

Segundo concluiu o relatório do Governo Cana-

dense, "o risco para as pessoas da região pouco populada não

foi grande em razão do tamanho das pequenas partículas, de sua

insolubiHdade e sua fraca concentração e considerando que a

radioatividade decresce com o tempo, seu nTvei se aproxima ra_
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pidanente do nível da radioatividade natural".(253)

Não houve. portanto, nem danos físicos nen ã

propriedade e, como foi dito acima, os recursos pagos pela Unî

ao Soviética foram somente para as operações de pesquisa e de

resgate dos destroços do satélite, conforme o Acordo de 1968,

sobre Resgate e Restituição de Objetos Lançados no Espaço, em

seus artigos 49 e 59. Também nenhum dano mensurável foi causa,

do ao meio-ambiente canadense pelos estilhaços do Cosmos

954.(254)

Aliás» a Convenção sobre Responsabilidade In-

ternacional por Danos Causados por Objetos Espaciais tem uma

lacuna, pois não alcança cs danos causados ao meio-ambiente do

espaço ou de qualquer corpo celestial.

0 artigo III da Convenção prevê o pagamento de

compensação por danos a objetos espaciais estrangeiros ou a

propriedades ou pessoas a bordo dos objetos espaciais, quando

ocorrer em qualquer lugar da superfície da Terra e no Espaço

e nos Corpos Celestes, mas não ao meio-ambiente espacial. Tal

responsabilidade decorrerá de falta do Estado de lançamento

ou de pessoas desse Estado, responsáveis pelo lançamento.

Conforme o disposto na Resolução 2222(XXI) das

Nações Unidas de 25 de janeiro de 1967, as atividades aeroes-

paciais serão reguladas pelos Princípios Gerais de Direito,

tais como os encontrados no Direito Internacional, no Costume

Internacional e nas fontes subsidiárias, como as Decisões dos

Tribunais e a Doutrina.(255)
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O artigo VII do Tratado de 1967, sobre os Priji

cipios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e

Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celes-

tes, dispõe que todo o Estado p&rte do tratado é responsável,

do ponto de vista internacional, pelos danos causados por ob-

jetos espaciais, não só a outro Estado parte do Tratado mas

também ãs suas pessoas naturais, quer pelo referido objeto,quer

por seus elementos constitutivos, quer ocorra o acidente so-

bre a Terra, no espaço cósmico ou no espaço aéreo, bem como

na Lua e nos demais Corpos Celestes.(256)

Portanto, não prevê também o Tratado o dano caiu

sado ao ambiente cósmico ou ã atmosfera, restringindo-se o da_

no causado a outro Estado e seus jurisdicionados nesses am-

bientes. (257)

Resta, assim, seguir os princípios de direito

no que tangem a responsabilidade internacional do Estado face

ao dano ambiental, conforme disposto na Resolução 2222(XXI) da

ONU e outros princípios, como os enunciados na Declaração de

Estocolmo, que estabelece a responsabilidade dos Estados pe-

los danos causados ao meio-ambiente, confirmada pela Resolu-

ção 2996(XXVII) da Assembléia. Geral da ONU, de 24 de dezembro

de 1972, o que vem em cumprimento ãs determinações da Carta

das Nações Unidas, de manter a paz e a segurança internacio-

nais.(258)
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14.3 - Rejeitos Radioativos oriundos de Explosões Nu-

cleares

As explosões nucleares apresentam também a ca-

racterística da produção de rejeitos e sua dispersão não con-

trolada no meio-ambiente.(*)

Uma explosão atômica aérea, além da radiação

muito forte, dá lugar a três espécies de dispersão radioati-

va: a mais imediata é a do material relativamente pesado que

cai na vizinhança, a algumas dezenas de quilômetros do ponto

de explosão; em seguida, e a da poeira, levada a dez ou doze

mil metros de altitude na troposfera e, por fim,a das particu^

Ias mais finas que são levadas ainda para mais alto, na estra_

tosfera. A falta de nuvens nas altas altitudes permite a es-

sas últimas partículas se dispersarem em torno do Globo ter-

restre e caírem lentamente sobre a Terra, durante vários anos.

Por outro lado , a poeira radioativa, situada

na troposfera, se dispersa em sentido inverso ao do movimento

da Terr* e cai, algumas semanas mais tarde, em diversos pon-

tos do Globo, através da chuva e da neve.(259)

Depois de Hírcrshima e Nagasaki, vários ensaios

nucleares foram efetuados na atmosfera, a partir de 1945.

A grande maioria teve lugar entre 1954 e 1958

e de 1960 a 1962, Depois de 1963 as experiências nucleares ajt

mosfericas tomaram um ritmo mais lento.(260)

(*) As explosões nucleares são abordadas aqui do ponto de vi£

ta dos rejeitos radioativos e não do desarmamento nuclear.
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A serie de explosões nucleares levadas â efei-

to inicialmente pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, União So-

viética e França provocou a reação da comunidade internacio-

nal, de autoridades morais e de cientistas como Albert Eins-

tein, Bertrand Russel, Albert Schweitzer e Linus Pauling con-

tra o perigo que representavam para a Humanidade (261), como

enfatizou Einstein, em carta a Roosevelt: "0 envenenamento da

atmosfera pela radioatividade e, em seguida, a destruição de

toda a vida sobre a Terra entraram no domínio das possibilida_

des técnicas".(262)

Isto porque, pela primeira vez na historia da

técnica, as conseqüências de uma ação humana tiveram efeito

mensurável e durável em escala do Globo inteiro e as explosões

atômicas aéreas aumentaram a radioatividade do ar respirado e

atingiram também o homem pela cadeia alimentar.

Um dos primeiros fatos foi a caída de poeira

radioativa sobre pescadores japoneses no Pacifico, em 1954,

como conseqüência dos ensaios coro armas nucleares pelos Esta-

dos Unidos no atol de Bikini, contaminando os próprios pesca-

dores, os barcos e a pesca.(263)

A opinião pública, jã traumatizada pelos efei-

tos das bombas de Hiroshima e Nagasaki, exigiu que cessassem

os ensaios nucleares.

0 primeiro passo foi o Tratado da Antártida,

proibindo a explosão nuclear bem como a eliminação de rejei-

tos radioativos, cobrindo não so os ensaios de armas nuclea-
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res, mas também as experiências pacíficas naquela região» pajr

ticularmente propicia a essas atividades.(264)

Um novo passo foi a resolução da Assembléia 6e_

ral das Nações Unidas relativa a Declaração dos Princípios Ju_

rídicos que regem as Atividades dos Estados em matéria de Ex-

ploração e Utilização do Espaço Extra-atmosferico, cujos ter-

nos foram retomados no Tratado sobre os Princípios que Regem

as Atividades dos Estados em matéria de Exploração e Utiliza-

ção do Espaço Extra-atmosferico. 0 Tratado, em seu artigo IV,

dispõe que os Estados partes se comprometem a não colocar em

órbita, em torno da Terra, qualquer objeto com armas nuclea-

res e de não instalar essas armas nos corpos celestes ou no

espaço extra-atmosferico. Outra disposição do Tratado proíbe

os ensaios de armas nucleares de todos os tipos sobre os cor-

pos celestes.(265)

Em 1958, como conseqüência de conferências e

conversações dos países jã possuidores de armas nucleares, c£

meça um período de moratória das explosões, que durou três

anos; isto imediatamente após ter sido produzida uma série

de três grandes explosões experimentais. Inicialmente, a Uni-

ão Soviética anunciou uma moratória unilateral; depois os Es-

tados Unidos e o Reino Unido. Porém, durante esse período, a

França fez explosões aéreas no Sahara.(266)

A proibição parcial dos ensaios nucleares veio

com o Tratado de Moscou de 5 de Agosto de 1963. Nos termos de£

se Tratado ficaram proibidos os ensaios nucleares na atmosfe-

ra, no espaço extra-atmosférico e sob a água. Os ensaios nu-
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cleares subterrâneos não foram proibidos, salvo se deles pu-

dessem resultar estilhaços fora dos limites territoriais do

Estado sob cuja jurisdição ou controle foi efetuada a explo-

são. (267)

Dos países potências nucleares, isto é» que

explodiram e ainda explodem artefatos nucleares, a França e a

China não aderiram ao Tratado de Moscou. Mas, pela maioria e_s

magadora dos paTses que aderiram ao Tratado, ficou patente o

consenso no seio da sociedade internacional de que as expe-

riências nucleares e os subseqüentes caimentos de material ra

dioativo constituem um perigo para a Humanidade.

0 Tratado de Moscou visou eliminar a poluição

nuclear da atmosfera e das águas, sõ autorizando os ensaios

subterrâneos na medida em que não provocassem a presença de

estilhaços radioativos fora dos limites territoriais do Esta-

do que promovesse esses ensaios.

0 Tratado adota um critério de responsabilida-

de objetiva que parece ir mais longe que a regra surgida com

a sentença arbitrai da Fundição de Trail.(268)

No mesmo sentido, a Corte Internacional de Jujs

tiça, no CP.SO do Canal de Corfu, decidiu de modo mais restri-

tivo, consagrando principio da responsabilidade absoluta do

Estado.(269)

0 Tratado de Moscou não protege os nacionais

nem os estrangeiros, adotando una posição tradicional que d1-
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fere da doutrina do direito internacional moderno de proteção

dos direitos do homem em geral.

A tese de que o Tratado de Moscou criou uma re_

gra costumeira que se impõe aos não aderentes é contestada pe

Io Governo Frances» muito embora seja adotada por diversos dou_

trinadores franceses.(270)

A questão dos ensaios nucleares franceses na

atmosfera, realizados entre 1973 e 1974, foi levada pela Nova

Zelândia e Austrália ã Corte Internacional de Justiça,visando

obter a declaração de um direito seu e da obrigação da França

de não proceder a novos ensaios nucleares,e não pleiteando uma

indenização pelos danos causados, o que foi acolhido pela Cor_

te.(271)

A França não reconheceu a jurisdição da Corte,

mas antes da decisão desta fez uma declaração unilateral de

que não mais procederia a ensaio de armas na atmosfera do Pa-

cífico, o que ensejou a decisão da Corte Internacional de Jus

tiça, no sentido de considerar sem objeto a reclamação da Aus_

trãlia e da Nova Zelândia.(27?)

A par deste caso, o Peru já tinha rompido rela_

ções com a França, em razão dos ensaios nucleares, em 1971.

Em 3 de Julho de 1974, foi assinado entre os

EstaJos Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas, Acordo re

lativo i Limitação dos Ensaios Subterrâneos de Armas Nuclea-

res, • partir de 1976, estabelecendo zonas para testes» bem
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coao licitações aos ensaios subterrâneos civis (usados* na en-

genharia de túneis e cantis, por exemplo).

Vale mencionar as explosões feitas pela índia

eu 1974 e provavelmente pela África do Sul, o que é desmenti-

do por esse último pais, nas detectadas algumas característi-

cas por instrumentos próprios eu vários países.(273)

0 Tratado de Proscrição de Arnas Nucleares na

Amir'ca Latina, conhecido cono Tratado de Tlatelolco, bem co-

ao o Tratado de Hão Proliferação, não excluem a possibilidade

das explosões nucleares para fins pacíficos.

No âmbito das Nações Unidas procura-se um ĵ

nho para obter a total proscrição das explosões nucleares e

principalmente do desarmamento, em particular no Comitê de De

saneamento (ex. a Austrália e a Nova Zelândia).

Muito recentemente, em 6 de agosto de 1965, foi

assinado entre vários países o Tratado de Rarotonga sobre a

Desnuclearizaçao do Pacifico Sul, que proíbe as explosões nu-

cleares, bem como o alijamento de rejeitos radioativos.(274)

t importante que se considere, do ponto de vi£

ta dos rejeitos radioativos, que as explosões nucleares (se-

jam de cunho militar ou civil), provocam o caimento sem con-

trole de radioatividade sobre a Terra e que* se não ;roscri-

tas, poderio inviabilizar a vida sobre a Terra, com a polui*

ção planetária o que poderia chegar ao chamado Inverno Nuclear,

no c»so de uma guerra nuclear.(275)
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t, portento, una atividade que se não utiliza-

da para fins pacíficos e de modo controlado» como para abertu

ra de canais hidroviirios e outras obras de engenharia que r£

dundem em benefícios para o homem, deve ser considerado ilTcj^

ta do ponto ds vista do direito, comb decidido pela Assembléia

Geral das Nações Unidas.(276)
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CAPITULO 15

CONCLUSÃO

Da discussão dos diversos aspectos enfocados neste

trabalho poder-se-a* trazer ã reflexão final alguns pontos que

parecem ser mais relevantes para a formulação de uma política

nacional sobre os rejeitos radioativos.

Inicialmente, a necessidade de esta política ter seus

fundamentos em lei, pois a restrições que são feitas aos cida^

dãos devem ser exercidas em virtude de lei efetivamente em

vigor.

Nesta política, deveriam ficar definidas as responsa_

bilidades dos produtores dos rejeitos e do Estado e delimita-

das as restrições aos direitos individuais.

Deveria caber aos produtores dos rejeitos radioativos

a responsabilidade pela guarda, transporte e outras etapas de

tratamento e acondicionamento desses rejeitos, ate sua entre-

ga a União que, no Estado brasileiro, é a entidade titular do

monopólio nuclear e responsável pela promoção da aplicação de

tecnologia nuclear.

Sem entrar em discussões doutrinárias e ideológicas pro

fundas, hã que se reconhecer que ao Estado contemporâneo são

atribuídas, entre outras obrigações, a de promover o desenvo^

vimento nacional e, ao mesmo tempo, a de prestar proteção e

bem-estar 5 coletividade.
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A União» ao ocupar-se da guarda definitiva dos ĵ

tos radioativos»exerceria de modo exemplar a responsabilidade

que tem o Estado quanto ã segurança e proteção da coletivida-

de.

Ao transferir a titularidade dos rejeitos radioati-

vos para a União, os produtores deveriam pagar uma remuneração

por esta contra-prestação especifica.

Outrossim, a União poderia exercer diretamente esta

atribuição,mas poderia também delegã-la a outra entidade, den-

tro de seu âmbito.

Seguindo a experiência de outros países, e mesmo teji

do em vista o quadro já existente, a Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear, autarquia federal, poderia ser o órgão incumbido

desta tarefa.

Como pessoa jurídica de direito público, a CNEN pode

ria exercer plenamente esta parte do poder de policia de segu-

rança, da qual o Estado não pode abster-se. Mesmo porque a

CNEN ê o órgão da União responsável pela proteção e segurarça

nuclear na forma como dispõe a legislação sobre a Política Na_

cional de Energia Nuclear.

0 destino a ser dado pela União aos rejeitos radioa-

tivos, se deposição em terra, alijamento no mar ou outras fo£

nas de desembaraço, deveria atender a critérios que seriam ava-

liados dentro do contexto jurídico Institucional de cada épo-

ca, baseado na evolução dos aspectos técnicos e econômicos.
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A União deveria se colocar como fiel da balança entre o

desenvolvimento nuclear - fato gerador dos rejeitos radioati-

vos - e a proteção e segurança contra o eventual risco decor-

rente dos rejeitos radioativos» assegurando aos cidadãos o pie

no exercício da proteção de seus interesses.

Nesse particular» quanto à localização de repositó-

rios de rejeitos radioativos» a escolha deveria atender aos re_

quisitos de interesse nacional» porém cabendc ã coletividade

diretamente afetada com esta localização o direito de resguar_

dar seus interesses.

Assim» o direito ã informação dos indivíduos resideri

tes na região onde deverá ser localizado repôsitõrio»j>recisaria

constar dos fundamentos da política de rejeitos radioativos.

Essa é uma pratica democrática adotada em países on-

de a energia nuclear tem sido utilizada e e um fator de deseji

volvimento» que deveria ser introduzida na sistemática do pro-

cesso administrativo brasileiro.

Gozar de um meio-ambiente sadio i direito fundamen-

tal que esta política não só deveria.respeitar, mas também consj^

derar como premissa básica.

A proteção e a preservação do meio-ambiente contra

os efeitos nocivos dos rejeitos radioativos devem alcançar não

sÕ a presente, mas as futuras gerações.

Não poderemos legar as gerações futuras Ônus maiores
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do q«/e aqueles que poderão suportar e, portanto» a polTtica

deveria conter disposições que transmitissem ãs outras gerações a

convicção de que houve sempre a preocupação para com o futuro

da Terra e de seus habitantes.

Quanto aos rejeitos radioativos decorrentes das ati-

vidades aeroespaciais e das explosões nucleares, fazem eles

parte de contextos políticos específicos e não parecem caber

em uma política que visaria aos rejeitos radioativos produzidos

de forma controlada.

A abordagem do tema visou encarar a realidade da exis

tência dos rejeitos radioativos resultantes de atividades que

têm objetivado o bem-estar do homem e da coletividade» na vi-

são de que o homem procede conforme o espirito de sua época.
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GLOSSÁRIO

SIGLAS E ABREVIATURAS

ADN - Acordo Europeu sobre Transporte de Mercadorias Peri-

gosas.

ADNR - Regulamento sobre o Transporte de Materiais Perigo-

sos sobre o Reno.

ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte de Mercadorias

Periposas por Terra.

AEN - Agência de Energia Nuclear.

AIEA - Agência Internacional de Energia Atômica.

ALARA - "As low as reasonable achievable", critério da C.I.P.R.

com relação ã proteção radiológica, baseado na teo-

• ia probabilTstica.

ANDRA - Agcnce des Dechets Radioactifs - Agencia de Rejeitos

Radv;.tivos da França.

CAEM - Conselho de Ajuda Mútua dos Países Socialistas.

CEE - Comunidade Econômica Européia.

CIJ - Cours Internationale de Justice (Corte Internacional

de Justiça).

CIPP - Comissão Internacional de Proteção Radiológica.

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear.

CRN - vide NRC.

D.E.S. - vide SDR.

DOE - Departamento de Energia do Governo Americano.
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DNEF - Departamento Nacional de Estradas de Ferro.

DOT - Departamento de Transporte do Governo Americano.

ECOSOC - Conselho Econômico e Social da ONU (Economic and So-

cial Council, United Nations Organization).

ENEA - Entidade Nacional para o Desenvolvimento de Energia

Nuclear e outras Fontes Alternativas» Itália.

IATA - Associação Internacional de Transportadores Aéreos.

IMO - Organização Marítima Internacional.

INB - Instalação Nuclear de Base.

INFCE - Avaliação Internacional do Ciclo do Combustível Nu-

clear.

NEA - vide A.E.N. (Nuclear Energy Agency).

NIREX - Órgão Inglês Responsável pelos Rejeitos Radioativos.

NRC - Nuclear Regulatory Commission (Comissão Reguladora

Nuclear).

OACI - Organização de Aeronáutica Civil.

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econô-

mico.

OECD - vide O.C.D.E.

OIT - Organização Internacional do Trabalho.

OMCI - Organização Intergovernamental de Consulta Marítima.

ONDRAF - Organização Belga para Rejeitos Radioativos.

ONU - Organização das Nações Unidas.
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ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

OTN - Obrigações do Tesouro Nacional.

RID - Regulamento Internacional relativo ao Transporte de

Mercadorias Perigosas.

SDR - Special Drawings Rights (Direitos Especiais de Saque).

SOLAS - Convenção Internecional sobre a Salvaguarda da Vida

Humana no Mar.

UNAEC - United Nations Atomic Energy Commission.

UNEP - Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente.

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Cooperação Eco-

nômica Social e Cultural.

UPU - União Postal Universal.
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GLOSSÁRIO

-A-

acidente nuclear - o fato ou sucessão de fatos da mesma ori-

gem, que causem dano nuclear.

acidente postulado - acidente considerado como de ocorrência

admissível para fins de analise» visando ao estabelecimento

das condições de segurança capazes de impedir e ou minimizar

eventuais conseqüências.

acondicionamento - colocação do rejeito em recipiente adequa-

do, identificação e manutenção de registros contendo informa-

ções sobre o rejeito acondicionado (massa, volume, radionucH

deos , atividades presentes e data do acondicionamento).

acordo de salvaguardas - acordo entre um ou mais países e a

Agencia Internacional de Energia Atômica (AIEA) ou outro orga_

nismo internacional ou mesmo outro paTs, no qual fica estabe-

lecido o compromisso dos países que recebem ajuda (quer sob a

forma de material, equipamento ou informações), de não a uti-

lizar para fins militares.

alijamento - nos termos da Convenção de Londres de 1972, so-

bre imersão de rejeitos, significa qualquer alijamento delib£

rado, no mar, de rejeitos.ou outra matéria oriunda de nevios,

aeronaves, aviões, plataformas ou outras estruturas localiza-

das no mar, bem como qualquer afundamento deliberado de na-

vios, aeronaves, plataformas ou outras estruturas localizadas

no mar. 0 alijamento não inclui a deposição acidental, no mar,

de rejeitos ou outras matérias, derivada da operação normal

de navios, aeronaves, plataformas ou outras estruturas locali
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zadas no mar e seus equipamentos, exceto os rejeitos ou outros

materiais transportados pelos meios acima referidos» que ope-

rem com o propósito de alijamento de tais materiais [ou deri-

vados do tratamento de tais rejeitos) ou de outros materiais»

ou àa colocação de matérias para propósitos outros que não ine

ro alijamento, desde que tal colocação não seja contrária aos

termos da Convenção, Os alijamentos de rejeitos e outros mate

riais que decorrem das, ou são conexas ãs explorações de min£

rais no fundo do mar» não são cobertas pela Convenção de Lon-

dres referida.

analise de segurança - estudo, exame e descrição do comporta-

mento previsto da instalação nuclear durante toda sua vida, em

situação normal, transitória e de acidentes postulados, com o

objetivo de determinar as margens de segurança previstas em

operação normal e em regime transitório, adequação de itens pa_

ra prevenir acidentes e para atenuar conseqüências de aciden-

tes que possam ocorrer.

aprovação do local - ato pelo qual a autoridade competente a-

prova o local proposto para a localização de determinada ins-

talação nuclear.

área de exclusão - area que circunda a instalação nuclear e

pertence obrigatoriamente ao titular da instalação,o qual tem,

nessa área, autoridade para determinar todas as atividades ju^

gadas necessárias para fins de segurança, inclusive remoção

de pessoal.

Srea protegida - área mantida sob constante proteção por guar;

da, dispositivos de alarme ou ambos, cercada por uma barreira
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física com um número limitado de entradas controladas.

área restrita - área sujeita a regras especiais de controle e

supervisão* na qual as condições de exposições podem ocasio-

nar doses equivalentes superiores a um décimo (1/10) dos lim^

tes de radiação para trabalhadores.

área vigiada - ãrea adjacente e exterior a uma ãrea protegida,

vigiada para fins de segurança* cercada e demarcada com sinais

de alerta adequados que proíbem a entrada em seu interior.

ãrea vital - ãrea localizada no interior de uma ãrea protegi-

da e que contém equipamento vital no interior de uma estrutu-

ra cujas paredes, teto e piso constituem barreiras físicas de

resistência, conforme estabelecido pelo órgão competente.

armazenamento (armazenamento intermediário) - a colocação do

rejeito em uma instalação com a intenção de ser retirado pos-

teriormente.

atividade - e o número de desintegrações do núcleo dos átomos

que se produzem no seio do radionuclTdeo durante um segundo.

A unidade de medida ê o Becquerel.

átomo - partTcula de matéria indivisível por meios químicos.

t a partícula fundamental dos elementos químicos. Os elemen

tos como ferro, chumbo, oxigênio, diferem um dos outros por-

que eles contêm átomos de espécies diferentes. Existem cerca

de seis sextilhões de átomos numa gota d'agua. De acordo com

a teoria atual, um átomo contém um núcleo interno muito nso

e uma região externa muito menos densa que consiste em elé-

trons que giram em torno do núcleo. Os átomos são eletricamer^
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te neutros.

autorização para operação - ato pelo qual a autoridade compe-

tente autoriza a operação da instalação nuclear sob as condi-

ções especificadas.

autorização para operação inicial - autorização para operação

concedida para o inicio da fase operacional da instalação nu-

clear, verificado que a construção está substancialmente con-

cluída, completada a avaliação do Relatório Final de Análise

de Segurança (RFAS) e dos resultados dos testes pré-operacio-

nais e constatada a inclusão, na instalação nuclear, de todas

as condições suplementares de segurança exigidas pela autori-

dade competente durante a fase de construção.

autorização para operação permanente - autorização para open*

ção concedida para a operação de instalação nuclear em cará-

ter permanente, apôs a conclusão da operação inicial e da op£

ração com capacidade nominal em condições normais, durante um

intervalo de tempo contínuo, fixado pela autoridade competen-

te.

-B-

barragem de enrocamento - barragem de rejeitos de material gra_

nular, na qual mais de cinqüenta por cento do volume total é

de enrocamento compactado ou lançado, com imperbeabilização

adequada.

barreira física - cercas, paredes ou muros, tetos e pisos com

características especificadas pelo Órgão competente.

barragem de rejeitos - obra com a finalidade de reter sólidos
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e líquidos gerados pela operação de usinas de tratamento de

Binirio e outras indústrias.

base de projeto •• informação relativa a uma estrutura, siste-

oa ou componente da instalação nuclear que identifica as fun-

ções especificas a serem desempenhadas, bem como os valores ou

faixas de valores específicos de parâmetros de controle, sel£

cionados como limites de referência para o projeto.

Becquere". - unidade de medida oue corresponde ã atividade de

uma quantidade de nuclideos radioativos, para o qual o número

de transições nucleares espontâneas por segundo é igual a um.

0 símbolo é Bq.

bomba atômica - bomba cuja energia provim da fissão de elemen^

tos pesados, como urânio ou plutônio.(Compare cem a bomba de

hidrogênio).

bomba de fusão - arma atômica utilizando a energia da fusão

nuclear» como a bomba de hidrogênio.

bomba de hidrogênio - armamento nuclear cuja energia provem

principalmente da fusão nuclear.

bomba termonuclear - ver bomba de hidrogênio.

-C-
cadeia alimentar - caminho pelo qual qualquer material radioa_

tivo, como um material radioativo de uma precipitação radioa-

tiva, passa do primeiro organismo absorvedor através das pla£

tas e ou animais para o hoii.em.

central nuclear - complexo industrial fixo» destinado S produ_
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çio de energia elétrica e/ou vapor para aquecimento industrial

e urbano, por meio de uma ou aais usinas nucleoelêtricas.

centrifugação - netodo de enriquecimento de urânio pela utili^

zação de ultracentrifugas.

ciclo do combustível - série de processos envolvidos no prepa^

ro e recuperação do combustível para reatores nucleares. In-

clui mineração, refino, conversão, enriquecimento, reconversão,

fabricação dos elementos combustíveis, seu uso no reator, re-

processamento em deposição de rejeitos.

combustível nuclear - material fTssil ou contendo nuclideos fí£

seis, o qual, quando utilizado cm um reator, possibilita uma

reação em cadeia.

combustível nuclear utilizado - elemento combustível de reat£

res nucleares que foi montado e irradiado em um reator e que,

sem novo processamento, não pode mais sustentar uma reação em

cadeia.

comissionamento - o processo durante o qual uma usina e seus

componentes e sistemas passam a ser considerados operacionais,

uma vez verificado que estão de acordo com o projeto e crité-

rios de desempenho. Inclui os testes nucleares e não nuclea-

res.

contaminação radioativa (ou simplesmente contaminação) - pre-

sença indesejável de materiais radioativos em qualquer mate-

rial , meio ou local.

controles administrativos - medidas relativas a organização e
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gerência» procedimentos» registros, verificações, auditorias

• coRunicações. necessárias para garantir a operação segurada

Instalação nuclear.

conversão - operações necessárias à obtenção do hexafluoreto

de urânio a partir do oxido.

Curie - i antiga unidade de medida da atividade, que agora foi

substituída pelo Becquerel. Corresponde ã atividade de uma

quantidade de nuclTdeo radioativo para a qua] o número de trart

sições nucleares espontâneas por segundo é 3,710 . 0 Curie

eqüivale a 3,710 Becquerel.

criticalidade - estado de um reator nuclear quando estiver maji

tendo uma reação em cadeia.

-D-

dano nuclear - o dano pessoal ou material produzido como re-

sultado direto ou indireto das propriedades radioativas, da

sua combinação com as propriedades tóxicas ou com outras ca-

racterísticas dos materiais nucleares, que se encontrem em 1nis_

talaçao nuclear, dela procedem ou a ela são enviados.

decaimento radioativo - transformação espontânea do um nuclT-

deo em um nuclideo diferente ou em estado de energia diferen-

te do mesmo nuclTdeo, tendendo para estado mais estável. Do

processo resulta diminuição, ao longo do tempo, do número de

átomos radioativos originais. 0 decaimento pode se processar

por emissões de partículas alfa, beta (elétrons), raios gama,

por captura nuclear, por rejeição de elétrons orbitais, por

fissão. E ainda chamado de desintegração radioativa, Ver meia

vida, reação nuclear, series radioativas.
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deposição - rolocècio dos rejeito* no repositório ou n im de

teniinado tocai» $«• a intenção de recupera", lot. A depôsicío

taabéa cuispreende a descarga dos efluentes lTquidos e dos ga-

sosos.

desconissionamento - trabalho necessário para a retirada pla-

nejada permanente de uma instalação nuclear de seu serviço a-

tivo. Diferentes normas poderão ser aplicadas e, em alguns

países, uma instalação não i considerada como descomissionada

ate sua liberação para uso irrestrito.

descoritaminação - remoção ou redução da contaminação radioati^

va, com o objetivo de reduzir a radioatividade a níveis esta-

belecidos pela autoridade competente.

dioxido de urânic - material cerâmico das pastilhas e que com

põe o combustível nuclear.

diuranato de amônio (DUA) - sal de urânio utilizado na fabri-

cação de oxido de urânio.

dose absorvida - quando a radiação ionizante passa através da

matéria e parte de sua energia é transferida ã matéria, a qua])

tidade absorvida, unidade de massa do material irradiado, S

chamada dose absorvida, medida em Rad e Rem e modernamente em
Sievert e Gray.
dose biológica - dose de radiação absorvida em material biolo

gico. E medida em Rem e modernamente em Sievert.

dose equivalente - termo utilizado para expressar a quantida-

de de radiação efetiva quando os fatores modificantes são con_

siderados. É o produto da dose absorvida pelo fator de quaU-
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êèèt e pelo fator de distribuição, pedida em Rea e »oderna«eri
t* tu Sievert.

dose - temo genérico que denota » quantidade de radiação ou

energia de radiação absorvida en media. A dose deve ser quali_

ficada coso dose absorvida» dose equivalente» equivalente de

dose efetiva» co»pro»eti»ento equivalente de dose efetiva, do_

se comprometida, dose coletiva. Dose (sozinha) pode ser usada

quando nenhuma referência § feita ã dose absorvida ou dose e-

quivalente.

-E-

efeitos estocásticos - ver efeitos genéticos.

efeitos genéticos das radiações - efeitos das radiações nos S£

res vivos que podem ser transferidos de uma para outra gera-

ção. Qualquer mudança dos genes das células reprodutivas cau-

sada pela radiação. Hoje classificados como efeitos estocãstj^

COS.

efeitos não estocásticos - ver efeitos somáticos.

efeitos somáticos - efeitos das radiações» limitados ã pessoa

exposta; diferem dos efeitos genéticos, que também afetam ge-

rações futuras. Grandes doses de radiação podem ser fatais. Pê

quenas doses podem tornar o indivíduo visivelmente doente ou

podem meramente produzir mudanças temporárias nas células saii

guineas em nível somente detetável em laboratório. Podem ain-

da produzir efeitos não detetáveis. Também chamados efeitos

fisiológicos das radiações atualmente denominados como efei-

tos não estocásticos.

efluente - um fluido, liquido ou gasoso, que 5 evacuado no

meio-ambiente.
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elemento - una das tO3 substancias químicas conhecidas* que não

podes ser divididas por processos quTnicos em substâncias mais

simples. Substância na qual todos os átomos possuem o mesmo

número atômico. Exemplo: hidrogênio» chumbo, urânio. Ver áto-

mo, matéria» nuclídeo.

elemento nuclear - todo elemento quTmico que possa ser utili-

zado na liberação de energia em reatores nucleares ou que poŝ

sa dar origem a elementos químicos que possam ser utilizados

para esse fim. São elementos nucleares o urânio natural e o

tório e outros que a autoridede competente especificar.

elemento radioativo artificial - radioelementos que não exis-

tem na natureza e são devidos a intervenção humana. Obtém-se

a partir do bombardeamento por partículas no interior de um

reator nuclear ou de uro acelerador.

elemento radioativo natural - elemento radioativo cuja exis-

tência não e devida a intervenção humana; elementos cuja meia

vida for suficientemente longa que permita a sua subsistência

na orla terrestre até os nossos dias, como o urânio 238, urâ-

nio 235, tório 232 e potássio 40; elementos radioativos de

quaisquer vidas que derivaram de anteriores pela filiação ra-

dioativa, como por exemplo oradium 226; elementos produzidos

pelas radiações cósmicas, como por exemplo o carbono 14.

elemento transurânico - elemento que se situa na tabela acima

do urânio, isto ê, com número atômico maior que 92. Todos os

elementos transurânícos conhecidos são produzidos artificial-

mente e são radioativos.
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elétron - partícula elementar com carga elétrica negativa e

•assa igual a 1/1.837 da do proton. Os elétrons de um átomo

circundam a carga positiva do núcleo e determinam suas proprj^

edades químicas. Existem também elétrons positivos ou posi-

trons.

emissões alfa - ver partícula alfa.

emissões beta - ver partícula beta.

emissor alfa - è* o isõtopo que emite partículas alfa.

c.ergia de fissão - energia liberada pelo processo de fissão.

energia nuclear - energia liberada nas reações nucleares» pajr

ticularmenté nas reações de fissão ou de fusão nuclear.

enriquecimento isotõpico - processo pelo qual o teor isotõpi-

co de um elemento relativo a um isõtopo determinado ê aumenta_

do, ou o teor isotõpico relativo a um isõtopo determinado quan

do este teor Isotõpico i superior ao teor isotõpico natural.

estabilização de rejeitos - conjunto de medidas necessárias pa_

ra minimizar, a longo prazo, a erosão por ventos e águas e a

Tixíviação de rejeitos para águas de superfície e subterrâneas,

bem como para prevenir a superação de qualquer limite aplicá-

vel de exposição ã radiação.

estabilização física - isolamento àa área de deposição de re-

jeitos» por meio de cobertura suficientemente espessa de mat£

riais resistentes» tais como argila compactada» terra, concre

to, entre outros, recebendo a superfície acabada um tratameri

to mecânico adequado conforme o caso,
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estabilização química - adição de produtos químicos em* quanti^

dades suficientes para produzir reações químicas que sol id i f/i

quem as lamas ou rejeitos sem fluidos ou formem um? crosta re_

sistente ao intemperisrao.

estabilização vegetal - estabelecimento de cobertura vegetal

apropriada sobre a superfície de deposição de rejeitos.

explosivo nuclear - explosivo no qual a energia ê proveniente

da fissão ou fusão nuclear.

exposição - irradiação interna ou externa de pessoas» com ra-

diação ionizante.

exvraçao por solvente - processo de separação dos elementos de

urra mistura (urânio, plutõnio), através da utilização de sol-

ventes orgânicos capazes de extrair seletivamente o elemento

desejado.

-F-

fechamento e selagem - ação formada» após terem cessado as ope

rações de deposição» para preparar uma instalação para o a bani

dono ou supervisão reduzida.

filtração - ato ou processo de filtrar um fluido.

filtros - substância porosa» tal como areia ou papel» que per_

mi te passar um fluido e reter partTculas sólidas*

fissão - divisão de um núcleo pesado em dois fragmentos» cu-

jas massas são da mesma ordem de grandeza e que £ acompanhada

de um desprendimento de energia considerável e de emissão de

vários neutrons» bem como de radiação de gama.
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fluoraçío - reação utilizando flúor.

fonte radioativa - quantidade de material radioativo que é £

tinado como fonte fornecedora de radiação ionizante.

fundação - material natural (solo ou rocha) passível de trata_

nento para melhoria de suas qualidades de resistência e de per_

meabilidade e que serve CORO apoio para o maciço da barragem.

fusão nuclear - formação, a partir de dois núcleos leves, de

um núcleo mais pesado. Este fenômeno é acompanhado de uma li-

beróção de energia considerável. Para que a fusão de dois nú-

cleos seja possível, é preciso que estes tenham uma velocida-

de suficiente que suplante a repulsão que provocam suas car-

gas elétricas do rssmo final.

fusão termonuclear - fusão nuclear induzida pela agitação te£

mica dos núcleos em causa que liberam uma energia considerá-

vel. Sabe-se que se realizam sob forma explosiva nas armas te£

monucleares, porem importantes pesquisas estão em andamento

com vista a sua realização sob forma controlada para a produ-

ção de energia. As temperaturas alcançadas são da ordem de cen

tenas de milhões de graus.

gases nobres - são os gases inertes caracterizados por terem

baixa reatividade com os demais elementos. São hélio, neônio.

argÔnio, criptÕnio, xenõnio e radônío.

gases de fissão - gases produzidos pelo processo de fissão nit

clear.
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gerência de rejeitos radioativos - conjunto de atividades td-

•inistrativas e técnicas envolvidas na coleta, Manuseio, tra-

tamento, acondicionanento. transporte, armazenamento, contro-

le e deposição de rejeitos radioativos.

Gray - a unidade de dose absorvida igual, para radiação ioni-

zante. a 1 Joule de radiação de energia absorvida em 1 quilo-

grama de material de interesse (1 6y - 100 Rad). O símbolo i

Gy. 0 Gray substituiu o Rad como unidade de dose absorvida.

-H-
hexafluoreto de urânio - composto volátil de urânio e flúor

que, processado em usina de enriquecimento isotõpico, separa

o isõtopo urânio 235; o símbolo é UFg.

hidrogênio - o elemento mais leve, número um na série atômica.

Existem dois isÕtopos naturais, de pesos atômicos 1 e 2. 0 prî

meiro e o hidrogênio ordinário, ou hidrogênio leve, o segundo

é o deutêrio ou hidrogênio pesado. Um terceiro isõtopo, o tKT

tio, em peso atômico 3» ê uma forma radioativa produzida nos

reatores pelo bombardeamento do litio 6 com neutrons. Existem

outras reações nucleares que também produzem o tritio.

-I-

imobilização dos radionuclTdeos - processo destinado a impe-

dir mie os radionuclTdeos considerados "rejeitos", se disper-

sem na biosfera, por ex.: através da incorporação dos mesmos

a vidros insolúveis (vitrificação),

instalação nuclear - instalação na qual o material nuclear é

produzido, processado, reprocessado, utilizado, manuseado ou

estocado em quantidades relevantes, a critério da autoridade
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competente. São instalações nucleares: reator nuclear, usina

que utilize combustível nuclear para produção de energia ter-

•ica ou elétrica para fins industriais, fabrica ou usina para

a produção ou tratamento de materiais nucleares, integrante

do núcleo do combustível nuclear, usina de reprocessamento de

coabustive1 nuclear irradiado, deposito de materiais nuclea-

res, não incluindo dispositivo de armazenamento.

Instalação radioativa - estabelecimento onde são produzidas,

processadas, manuseadas, utilizadas, transportadas ou armaze-

nadas fontes de radiação. Não são incluídas nesta definição

as instalações nucleares e os veículos transportadores de fori

tes de radiação.

inverno nuclear - cenário que tem sido simulado por cientis-

tas P políticos como sendo a situação em que ficaria 3 Terra

após uma guerra nuclear. Nuvens de poeira radioativa, espalha^

das em torno do Planeta particularmente no Hemisfério Norte,

onde se localizam as potências nucleares e que eventualmente

seria o cenário de guerra t junto ao Equador, o que reduziria

a intensidade da luz solar em 952 ou mais e a temperatura so-

bre a Terra para 10 graus (e daT para baixo), levando ao con-

gelamento as regiões interiores dos continentes em uma semana

mais ou menos, qualquer que fosse a estação do ano. Temperat£

ras muito baixas poderiam ocorrer por multas semanas e mesmo

Meses, retornando <ao normal vagarosamente. As áreas costeiras

e ilhas poderiam ser poupadas do frio rigoroso pela influên-

cia da Inércia térmica dos oceanos, porém a diferença de tem-

peratura entre o oceano e as regiões interiores do continente

poderia sujeitar as áreas costeiras a vários meses de tempo
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intermitentemente violento.

ionização - processo de adição de um ou mais elétrons a um ã-

tomo ou molécula, ou de remoção de um ou mais elétrons de um

átomo ou molécula, criando ions.

ions - átomo ou molécula que perdeu ou ganhou um ou mais elé-

trons. Por meio da ionização o átomo torna-se eletricamente

carregado. Ex.: uma partícula alfa, que é ura átomo de hélio

menos dois elétrons; um proton, que e um átomo de hidrogênio

menos um elétron.

irradiação - exposição intencional ou acidental de um organis_

mo vivo ou de uma matéria a radiações ionisantes. No caso da

exposição de um organismo vivo distingue-se a irradiação ex-

terna, pela qual a fonte de radiação está situada no exterior

do organismo e a radiação interna, pela qual a fonte de radia_

ção, constituída por substâncias radioativas, está situada no

interior do organismo.

isótopos - nuclTdeos cujos núcleos têm o mesmo número de pro-

tons mas o número de neutrons diferentes. Dois isõtopos têm

propriedades químicas praticamente idênticas mas propriedades

nucleares diferentes. Exemplos: hidrogênio (1 proton); deutê-

rio (1 proton, I neutron); tritio (1 proton, 2 neutrons); ur£

nio 238 (92 protons, 146 neutrons); urânio 235 ( 92 protons,

143 neutrons).

item - qualquer material, peça, equipamento, sistema, compo-

nente ou estrutura de instalação nuclear,

-L-
lixiviação - processo quTmico ou físico, no qu*l materiais s£
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laveis são carreados por líquido percolador.

lama - nateri ai solido produzido pelo processo de fissão nu-

clear.

líquidos de cintilação - líquidos orgânicos que emitem luz por

transferência de energia oroveniente da emissão radioativa.

massa critica - massa mínima de matéria físsil que pode se

nar crítica por uma disposição geométrica e uma composição

terminada desta matéria.

massa - quantidade de matéria de ura corpo; muitas vezes ĵ

zada como sinônimo de peso, que é a força exercida por um co£

po sob a ação da gravidade. Ver peso atômico.

matéria - substância de que é composto um objeto fTsico. To-

dos os materiais no Universo possuem a mesma natureza inte-

rior, isto e, são compostos de átomos arranjados em diferen-

tes maneiras.

material fértil - compreende o urânio natural, o urânio cujo

teor em isótopo 235 e inferior ao que se encontra na Natureza,

o tõrio, materiais sob a forma de metal, liga, composto químj^

co ou concentrado, qualquer outro material que contenha um(ou

mais) dos materiais supracitados, em concentração que venha a

ser estabelecida pela autoridade competente s também outro

qualquer material que venha a ser classificado pela autorida-

de competente.

material fTssil - matéria contendo uma ou varias medidas fTs-
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seis e podendo se tornar crítica em certas condições. Por ex-

tensão» a expressão Bateria: fissil é aplicada igualmente a

•ateriais contendo certos nuciTdeos não fisseis em sentido eŝ

trito «as que tin» entretanto, a possibilidade de se tornarem

críticos» COMO notadaatente o plutônio 23*. Nos termos dos regti

lamentos de transporte de materiais radioativos,entende-se como

materiais flsseis: o urânio 233. o urânio 235, o plutônio 235,

o plutônio 239 e o plutônio 241.

material fissil especial - com essa designação se compreende

o plutônio 239, o urânio 235 ou 233, qualquer L.*ter tal que con

tenha um (ou mais) dos materiais supracitados, qualquer mate-

rial fissil que venha a ser subseqüentemente classificado co-

mo físsil especial pela autoridade competente. A expressão fíŝ

sil especial não se aplica porém ao material fértil.

material nuclear - os elementos nucleares ou seus subprodutos,

conforme definido pela autoridade competente,

material nuclear especial - refere-se ao plutônio 239, urânio

233, urânio enriquecido ou qualquer material artificialmente

enriquecido em qualquer dessas substâncias.

material radioativo - material e*»1ssor d« qualquer radiação

eletromagnética ou partícula direta ou indiretamente ionisan-

te.

meia vida biológica - o tempo necessário para que uma quan-

tidade de u»a determinada substância, dentro de viff sistema M o

lógico, seja reduzida • metade do sou valor por processos bto

lógicos.
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•tia vida efetiva - o tempo requerido para que uma quantidade

de determinado radionuciideo» em UM sistema, possa ser reduzj^

do i aetade de seu valor como conseqüência de um decaimento

radioativo e todos os outros processos.

meia vida radioativa - o tempo necesslrio para qi • a ativida-

de decresça i metade de seu valor por um simples processo de

caimento de radioatividade. (Depois de um período igual a dez

••ias vidas» a atividade deve decrescer para O.tX de seu va-

lor original).

mineral nuclear - e todo mineral que conte», em sua composi-

ção, um ou mais elementos nucleares.

•inirio nuclear - é toda concentração natural de mineral nu-

clear, na qual o elemento ou elementos nucleares ocorrem em

proporção e condições tais que permitam sua exploração econô-

mica.

monitoração - medição de atividade ou de outras grandezas re-

lativas ã radiação» para fins de avaliação ou controle de ma-

teriais radioativos, de exposições e para interpretação das

medidas.

-R-

nowtren - partícula sem carga elétrica que entra na composi-

ção dos núcleos. Vários neutrons são enitidos quando da fis-

sio tos núcleos pesados. Eles são agentes de propagação da re?

cio em cadeia.

núcleo do átomo - parte central do átomo com energia positiva,

contendo quase toda a massa deste e ocupando vm* pequena par-
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te de seu volume; o núcleo i constituído de protons e neutrons.

nticlTdeo - espécie atômica caracterizada por um número deter-

minado de neutrons e um número determinado de protons es seu

núcleo. bem como pelo seu estado energético nuclear. Um ele-

mento químico e em geral formado pela mistura de vários nuclT

deos.

número atômico - núnero de prõtons no núcleo de um átomo e tam

bém sua carga positiva; e igual ao número de elétrons na perj^

feria do átomo» quando neutron. Cads elemento tem seu número a_

tômico próprio.
•

nuvem radioativa - massa de ar e vapor na atmosfera carregan-

do detritos radioativos de uma explosão ou acidente nuclear.

-0-
ombreira - terreno natural situado nas encostas do vale que

funciona como apoio lateral de maciço de barragem ou de outras

estruturas auxiliares.

operação inicial - conjunto de atividades destinadas a confijr

mar as bases de projeto e a demonstrar, quando praticavel, que

• instalação £ capaz de suportar os transitórios previstos e

os acidentes postulados.

operação normal - operação que Inclui todas as condições e e-

ventos possíveis de ocorrer no curso da operação pretendida»

quando realizada sob controles administrativos e procedimen-

tos tsptcifiçados, dentro das condições limites de operação e

S M ocorrências que possam afetar t segurança.
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operador - qualquer pessoa» governo ou outra entidade que ope

ra ou conduz a operação de U M instalação nuclear.

-P-

partícula - diminuto constituinte de matéria geralmente com

massa mensurável. As partículas primarias envolvidas na radi£

atividade são: partículas alfa, partículas beta, neutrons e

prõtons.

partícula alfa - partícula carregada positivamente e emitida

por certos materiais radioativos. Compõe-se de dois neutrons

e dois protons ligados entre si (é idintica ao núcleo do áto-

mo do hélio). E a menos penetrante dos t.-ês tipos mais comuns

de radiação (alfa, beta e gama), emitidas por materiais radi£

ativos e pode ser interceptada por una folha de papel. Não a-

presenta perigo para plantas, animais ou para o homem, a não

ser quando substâncias emissoras de partículas alfa entram no

corpo humano (radiação interna).

partícula beta - partícula elementar emitida por um núcleo d£

rante o seu decaimento radioativo, com carga elétrica e «assa

igual a t/1837 da de um jrõton. Uma partícula beta carregada

negativamente é idêntica a um elétron. A partícula beta carne

gada positivamente é chamada positron. A radiação beta pode

causar queimaduras na pele. e o» emissores beta são prejudiciais,

st entrarem no corpo humano. As partículas beta são facilmen-

te interceptadas por uma folha fina de alumínio.

percolação - fluxo ou movimento tntersticial de líquidos atra,

vis da barragem, fundação, ombreiras ou reservatório de
i

tos*
I
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peso atômico - «assa de um itono relativo aos outros -atemos.

Atualmente, a base para o calculo do peso atônico É o carbono;

ao isÕtopo mais comum deste elemento foi atribuído o valor ajr

bítrírio 12 como seu peso atômico. 0 peso atômico de qualquer

elemento e aproximadamente igual ao número total de protons

e niutrons em seus núcleos.

plano de proteção física - documento que contém o conjunto de

mitodo- e medidas que objetivam garantir a proteção física de

instalações»de materiais nucleares ou de ambos.

plutõnio - o metal pesado que não existe na natureza. Foi ob-

tido por G. Seaborg, em 1940, irradiando o urânio. Conhece-se

vários isótopos do plutônio, em particular os plutõnios 238,

239, 241 e 242. 0 isõtopo mais importante é o 239, nuclideo

fissil que se forma em todos os reatores a urânio. 0 plutônio

239 £ radioativo, sua meia vida e de 24100 anos, seu símbolo

é Pu.

precipitação radioativa - partículas provenientes do ar, con-

tendo material radioativo, que caem sobre a superfície terres^

tre apôs uma explosão nuclear. A "precipitação local" de uma

explosão nuclear é aquela que cai sobre a superfície da Terra

no perTodo de 24 horas após a- detonação. A "precipitação tro-

posfêrica" consiste de material que vai atingir a troposfera

mas não as altas altitudes da estratosfera, não desce no lo-

cal, nas ê depositada em faixas relativamente estreitas ao lon_

00 dá latitude da explosão; a "precipitação estratosférica" é

a precipitação de partículas que atingem a estratosfera e se

depôs tam lentamente em quase toda a superfície da Terra•
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processo de reprocessamento - conjunto de operações necessá-

rias ã remoção de produtos de fissão e recuperação de material

fértil e físsil de combustíveis nucleares apôs seu uso em um

reator.

produtos de fissão - nuclídeo produzido por fissão ou por de-

caimento subseqüente da radioatividade de um radionuclTdeo eji

tão formado.

proprietário - qualquer pessoa, governo ou outra entidade que

5 titular ou proprietário de terra onde está uma mina, usina

ou outra instalação.

proteção física - conjunto de medidas destinadas a evitar atos

de sabotagem contra materiais, equipamentos e instalações, a

impedir a remoção não autorizada de material» em especial nu-

clear, a prover meios para rápida localização e recuperação de

material desviado e a defesa do patrimônio e da integridade fí

sica do pessoal de uma unidade operacional, seja instalação

nuclear ou meio de transporte.

proteção radiológica ou proteção da radiação - todas as medi-

das associadas com a limitação dos efeitos danosos da radia-

ção ionizante sobre as pessoas, tais como a limitação de exp£

sição externa a tais radiações, limitações de incorporações

dos radionuclídeos no corpo, como também a limitação profílã-

tica de uma lesão corporal resultante de uma dessas exposi-

ções.

prÕton - partícula de massa muito próxima a do neutron, . mas

com carga elétrica positiva e que entra na composição do nu-
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cleo do átomo.

-Q-

qualidade, controle de - ações necessárias para controlar e

nedir a característica de um item, processo, instalação ou

pessoa de acordo com os requisitos de garantia de qualidade.

qualidade, garantia de - ações planejadas e sistemáticas ne-

cessárias a fornecer confiabilidade adequada de que um item

ou uma instalação ou uma pessoa desempenharão satisfatoriamein

te um serviço.

-R-

Rad - unidade de dose absorvida de radiação ionizante igual a

1 centésimo de Gray. Foi substituída, a partir de 1975, pelo

Gray.

radiação cósmica - radiação proveniente do espaço cósmico.

radiação ionizante - a emissão de partículas alfa, beta, neu-

trons, ions acelerados ou raios X ou gama, capazes de provo-

car a formação de Tons no tecido humano.

radioatividade - decaimento espontâneo ou desintegração de um

núcleo atômico instável, usualmente acompanhado pela emissão

de radiação ionizante.

radioisotopo - isotopo radioativo, isÕtopo instável de um ele_

men to que decai ou se desintegra espontaneamente, emitindo ra_

diação; mais de 1300 radioisõtopos naturais e artificiais ja

foram identificados.

radionuctfdeo - ver nuclideo.
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radiotoxidez - toxidez ligada is radiações emitidas por um nu

clídeo radioativo presente no organismo. Não está somente li-

gada ãs características radioativas do elemento considerado,

nas depende igualmente do metabolismo deste elemento no orga-

nismo ou no órgão, também do seu estado químico e físico.

radium ou rádio - elemento metálico radioativo com número at<5

mico 88. 0 seu isÕtopo mais comum encontrado na Natureza tem

peso atômico 226. Ocorre em pequenas quantidades associado com

urânio. Por ser um emissor alfa e gama, o radium e utilizado

como fonte de luminescencia e como fonte de radiação na medi-

cina e radiografia.

radônio ou radon - elemento radioativo, um dos gases conheci-

dos mais pesados. Seu número atômico e seu peso atômico é 222.

E um filho do radio na série radioativa do urânio. Símbolo Rn.

raios gama - radiação eletromagnética em alta energia e pequ£

no comprimento de onda; a radiação gama freqüentemente acompa^

nha as emissões alfa e beta e sempre acompanha a fissão. Os

raios gama são muito penetrantes, são interceptados somente por

materiais densos como o chumbo e o cobre. Tem características

essencialmente similares aos raios X mas usualmente são mais

energéticos e de origem nuclear.

reação em cadeia - reação que estimula a sua própria repeti-

ção. Numa reação de fissão em cadeia um núcleo de um material

físsil absorve um neutron e fiss1ona-se, liberando neutrons

adicionais. Estes, por seu turno, podem ser absorvidos por ou^

tros núcleos físseis» liberando mais neutrons. Uma reação em

cadela é autosustentada quando o número de neutrons libera-
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dos num determinado tempo I igual ou excede o número de neu-

trons perdidos pela absorção em materiais nlo fTsseis ou por

escape do sistema.

reação nuclear - reação produzindo mudança em um núcleo atômj^

co, tal como fissão» fusão» captura de neutrons, decaimento

radioativo. 0 termo serve para distingui-la de uma reação qu?

mica que está limitada a mudanças na estrutura dos elétrons

que envolvem o núcleo.

reator nuclear - conjunto composto de meios para realizar

uma reação de fissão em cadeia autosustentada e dirigida.

rejeito (forma) - a forma fTsica e química do rejeito; ex: 1_T

quido, em concreto» em vidro, sem seu envoltório.

rejeito (gerência) - todas as atividades administrativas e tec

nicas envolvidas na coleta, segregação, manuseio, tratamento,

acondicionamento, transporte, armazenamento, controle e depo-

sição do rejeito.

rejeito (embalagem) - a forma do rejeito e qualquer envólucro pre_

parado para manuseio, transporte, armazenamento ou deposição.

Um casco ou envólucro pode ser uma parte permanente da embalagem

de rejeito ou ser reutilizado, para qualquer outra etapa da ge_

rência do rejeito..A embalagem de rejeito pode variar para as á±

ferentes etapas da gerencia de rejeitos.

rejeito radioativo - qualquer material que contém ou está coji

taminado com radionuclTdeos em concentrações ou níveis de ra-

diação maiores que as "quantidades isentas" estabelecidas pe-

las autoridades competentes e paraoqual não ha* uso previsível.
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rejeito de nível intermediário - rejeito de baixo nTve'1 de a-

tividade e emissão de calor abaixo do rejeito de alta ativida_

de, mas que ainda requer embalagens especiais para manu-

seio e transporte. 0 termo 5 usado, em geral» com referência

a todos os rejeitos não definidos como rejeito radioativo de

alta ou baixa atividade.

rejeito de alta atividade: 1} liquido altamente radioativo,

contendo principalmente produtos de fissão, como também al-

guns actinídeos, e que e separado durante o reprocessamento

químico de combustível irradiado; 2) combustível nuclear uti-

lizado, se considerado rejeito; 3) qualquer outro rejeito com

níveis de radioatividade comparáveis com os rejeitos acima;

(esta definição não e usada na Convenção de Londres sobre Alj_

jamento de Rejeitos).

rejeito de baixo nível - rejeito que, em razão de seu baixo

nível de conteúdo de radionuclídeos, não requer blindagem du-

rante o manuseio normal e no transporte.

rejeito de longa vida - rejeito que não decairá para níveis de

atividade aceitáveis em período durante o qual os controles

administrativos devem ocorrer.

rejeitos combustíveis - são rejeitos orgânicos que, na preseii

ça de calor, oxigênio ou ignição, sofrem combustão.

rejeitos compressíveis - são rejeitos que têm seu volume redu

zido sob a ação de uma determinada compressão; ex: papéis, 1u_

vas, plásticos, vestimentas.
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rejeitos emissores alfa - rejeitos contendo um ou «ais radio-

nucHdeos alfa emissores, usualmente actinTdeos, ou quantida-

des acima dos Imites aceitáveis. Os limites sao estabeleci-

dos pelas autoridades competentes.

rejeitos não combustíveis - são rejeitos que não sofrem com-

bustão.

rejeitos não compressTveis - são rejeitos que não podem ser

reduzidos em seu volume, como certas pecas metálicas, blocos

de concreto, bombasemaquinarias.

Rent - os efeitos danosos induzidos em uma matéria viva pela

exposição ã radiação ionizante não são sempre proporcionais ã

dose absorvida medida em Gray ou Rad» mas dependem da nature-

za da radiação e do organismo exposto. £ necessário introdu-

zir uma grandeza nova - equivalente de dose - para avaliar seus

efeitos. A unidade de equivalente de dose é o Rem (rad equiv<a

lent - man: equivalente de Rad por homem). E o produto da do-

se absorvida exprimida em Rad por um fator corretivo tendo em

conta a natureza da radiação e o órgão exposto. Utiliza-se fre_

qflentemente o submúltiplo do Rem, o milirem: 1 mill irem njp-p

Rem. 0 Rem 5 a unidade equivalente de dose correspondente ao

Rad; a unidade corresponde ao Gray eoSievert, que vale 100

Rem.

rep'-ocessaipento - ver Processo de Rcprocessamento.

reservatório de rejeitos - espaço volumetrico delimitado pela

barragem e margens e destinado à deposição de rejeitos.
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resinas trocadoras lõnicas - são resinas utilizadas na troca

lônica.

-S-

salvaguardas - conjunto de Medidas destinadas «o controle de

Material nuclear, equipamento nuclear e informação nuclear, p£

ra evitar que não seja» utilizados para outros fins que nio

os pacíficos.

segregação - etapa da gerência do rejeito que consiste eM se-

parar fisicamente, e no mesmo local em que foram produzidos,

os rejeitos radioativos de quaisquer outros materisis utilizjk

dos para a separação como,por exemplo, as seguintes caracte-

rísticas: a) sólido, líquido ou gasoso; b) radioisótopos com

Meia vida curta e longa; c) compactáveis ou r.ão compactáveis;

d) orgânicos ou Inorgânicos; e) putrecíveis ou patogênicos;

f) conbustíveis ou não combustíveis.

segurança nuclear - conjunto de técnicas utilizadas para ava-

liar os usos inerentes ãs instalações nucleares e para supri-

mir ou reduzir a probabilidade e a importância de suas con-

seqüências a nTveis aceitáveis, nos termos dos regulamentos

existentes ou segundo entendimento oficialmente aceito.

separação isotõpica - operado tendo por objeto a extração de

um determinado isÕtopo de uma mistura de isÕtopos ou para obter

material enriquecido deste IsÕtopo. Diversos métodos baseados

sobre as ligeiras diferenças de propriedades físicas ou mesmo

químicas dos nuclídeos podem ser empregados para realizar es-

ta operação: difusão gasosa, ultra centrifugaçao, equilíbrio

químico, laser, entre outros.
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série radioativa - sucessão de nuclTtfeos onde cada ui*c tr«ns_

forMdo no próximo por desintegração radioativat até um niicl_T

deo final estivei. 0 primeiro elemento é chamado "pai"» os e-

lementos Interaediários "filhos" e o último elemento estável

•produto final".

Sievert - unidade de equivalente de dose, correspondente ao

. 1 Sievert * 100 rems.0 símbolo é Sv.

sinterização - processo em que duas ou mais partículas sóli-

das se aglutinam sob rfeito de aquecimento.

soft law - classificação que» modernamente, dão os juristas

anglo-saxôes a certas normas cujo valor e efeitos jurídicos re-

sultam e« indecisões. Os franceses chamam "droit vert" ou

"droít mou".

sistema de barragem de rejeitos - sistema compreendendo bar_

ragen, fundação, ombreiras e reservatório de rejeitos.

sistema de confinamento - barreira e sistemas associados, in-

cluindo ventilação, que separam o meio-ambiente ou áreas in-

ternas de áreas contendo substâncias radioativas, onde são pre_

vistos, normalmente, nTveis de radioatividade menores do que

aqueles para os quais a barreira é projetada para confinar.

subproduto nuclear - i todo material (radioativo ou não) re-

sultante de processo destinado ã produção ou utilização de ma_

terial fTssil especial, ou todo material, com exceção do mate

rial fUsil especial, formado por exposição de quaisquer ele-

mentos quTmicos ã radiação, libertada nos processos de produ-

çio ou de utilização de materiais fTsseis especiais.
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tabela periodic* - tateia abrangendo todos os elemeftttfs, ar-

reajedos RÍ orée» crescente de seus números atômicos e »§rvp£

dos e« "períodos" pelas características física* e químicas s£

•flares. Jt tabela í baseada na lei quisle» de que proprieda-

des físicas ou químicas dos elementos slo funções periódicas

(regularmente repetidas) de sews pesos atômicos; esta propose

cio foi primeiramente feita pelo químico russo Hendelejev, em

1S69.

tôrio - elemento pesado de numero atômico 90. Somente o isõto

po 232 existe na Natureza. 0 "pai" de uma das quatro ''famí-

lias" radioativas naturais. Sua meia vida é de 14 bilhões de

anos. Não é fTssil, mas sob o efeito de neutrons pode ser trans_

formado em urânio 233, fTssil, por isto seu adjetivo de fér-

til.

torta - concentração de minérios,

transformação nuclear - ver transmutação.

transmutação - transformação de um elemento em outro através

de uma reação nuclear ou série de reações. Exemplo: transmuta_

ção do urânio 238 em plutõnio 239 pela absorção de um nêutron

e emissão de duas partículas beta, sucessivamente.

transurinicos (rejeitos) - rejeitos contendo quantidades de

nuclideos tendo o número atômico acima de 92 e além de limi-

tes estipulados. Os limites são estabelecidos pela autoridade

competente.

tratamento - quilqu&r operação virando a modificar as caracte

risticas do rejeito radioativo. Ex.: redução de volume, mudan



çt *• composição.

triõxido d* urânio - produto iftt»r**d*ârio no refino do uri-

oio, t*abém chitted» õxftfo laranja.

trTtio o« tritiu» (ver hidrogênio) - isótopo radioativo do bi

drogiitio CO* tfois neutrons e UM próton no núcleo, t um produ-

to artificial, sendo «ais pesado do Qtfe o deutério.

troca tônica - processo químico envolvendo o intercâmbio re-

versível dos vários Tons entre una soluçío e um Material sõli^

do, usualmente un plástico ou una resina. E usada para sepa-

rar e purificar quimicavente os produtos de uma solução.

urinio - elemento pesado de número atônico 9Z. Tris isõtopos

existem na Natureza: urânio 238, o mais abundante (99,282) não

é fissil, mas sob os efeitos de neutrons se transforma em plti

tonto 239 fTssil e por isto é qualificado de fértil; sua meia

vida é de 4,5 bilhões de anos; urânio 235 (0,71%), o único niu

dTdeo fissil natural, sua meia vida e de 713 milhões de anos;

urânio 234 (0,006%), de meia vida de 248 mil anos. 0 urânio

238 e o urânio 235 são "pais" de duas famTlias radioativas na,

turris. 0 urânio 234 ê um descendente do urânio 238. Outros

isõtopos do urânio podem ser formados por diversas reações n£

cleares. 0 mais importante é o urânio 233, material fissil.de

mela vida de 162 mil anos.

usina de produção de hexafluoreto de urânio - instalação nu-

clear que abrange sistemas, componentes e estruturas necessá-

rias para a conversão em hexafluoreto de urânio natural e,tam

bem, sistemas, componentes e estruturas de proteção necessí-



fios par* garantir, razoavelmente, que * Instalação posse ser

e-perad* sen riscos para a sevde e segurança tfo pessoal eatpre»

fado o do publico. Pode ser referida C O M usina de conversion

usina de reprocessamento de covbustiveis nucleares - Instala-

ção nuclear que abrange sistemas^componentes e estruturas ne-

cessárias para a separação, recuperação» armazenamento e «anu

selo de materiais nucleares físseis o férteis, subprodutos e

rejeitos de Materiais ou combustíveis nucleares irradiados, e,

também, sistemas, componentes e estruturas de proteção neces-

sários para garantir, razoavelmente, que a usina possa ser o-

perads sem riscos para a saúde e segurança do pessoal emprega

do e do publico.

-V-

vigilância - observação permanente efetuada por pessoas ou dis

positivos, ou ambos» tais como células fotoelétricas, circui-

to fechado de televisão, detetores tônicos, eletrônicos, foto

gráficos ou outros meios apropriados.

-Z-
zona de isolamento - área controlada e adjacente ã barreira

física, para permitir detectar a presença de indivíduos ou veT̂

culos e desprovida de quaisquer objetos que possam ocultar ou

proteger o indivíduo.
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Errata -

F. 41 - quarto parágrafo últisa linha, apôs "Histórico"» *<|u»

são aatârias de ordem pública".

F. 42 - sexto parágrafo 3« linha após "repositórios" onde se

lê "são instalações nucleares" leia-se "pode* ser con

sideradas instalações nucleares so contiverem Mate-

rial nuclear ou instalações radioativas se contiver©»

material radiativo".

F. 44 - secundo parágrafo 1* linha onde se lê "As instala^

ções"... leia-se "Se instalações"

P. 46 - segundo parágrafo 40 linha,após !1974", acrescentar.

"A instalação radiativa não está mencionada na Lei

6187/74, por incorreção de legislador, mas a competen

cia da CNEN deva decorrer do artigo 2© inciso IV, da

raesma Lei 6189/74 que lhe comete expedir regulamen-

tos e normas^de segurança e proteção relativas ao tra

tamento e à eliminação de rejeitos radioativos".

P. 48 - primeiro parágrafo 4§ linha,após "definitivo" leia-se

"o material nuclear que pode já ser rejeito radioati-

vo (68)".

P. 65, 66 - onde se lê"International Maritime Consultative

Organization", leia-se International Maritime

Organization".

P. 69 - 20 parágrafo última linha, após o pento "(artigo 210)".

P, 70 - 20 parágrafo 9o linha, após "Direito do Mar, leia-se

"em seus artigos 240 e 263".



P. 1*5 - «eguado parágrafo 40 linha r «pós "1»?9" onde se lê

"passou a vigorar, leia-se "foi «dotada".

P. lit - Referência 144, acrescentar Decreto 88351 de IO de ju

Aho d* 1»83, artigo 20 S 4«.

P. 12* - secundo parágrafo 3* linha, após "meio ambiente" ex-

cluir "be* coso fiscalizar sua aplicação*.

P. 13t - ftsferência 169 deve ser colocada junto a Referência

147 segundo parágrafo "in fine".

P. 140 - quarto parágrafo, últiata linha entre parênteses, após

armazenamento incluir "e deposição".

P. 1(0 - IO parágrafo última linha excluir "civil" entre "res-

ponsabilidade e Estado".

-P. 1(6 - 40 parágrafo segunda linha excluir "para fins não pa-

cíficos".

P. 184 - 20 parágrafo última linha acrescentar "e portanto a

Política de rejeitos radioativos deveria dispor so-

bre compensação ãs populações circunVizinhas.

\
P. 208 - Referência 251 .deve ficax ao final do 10 parágrafo e

Referência 252'ao final do 20 parágrafo e não do 40

parágrafo.



. TESE OE DOUTORADO

Aspectos Jurídicos e Institucionais

dos Rejeitos Radioativos

Ninon Machado de Faria

Adendo

* Em decorrência de fatos ocorridos após o depósito de

Tese, em 27 de junho de 1987.

1. . * Capitula 4 p, 57 - . .

Tratado sobre a Proibição de Colocação de Armas Nuclea

rea e Outras de Destruição em Massa nos Fundos Marinhos e Leitos

Oceânicos e em seus. Subsolos, assinado pelo Brasil em 3 de setem

bro de 1971 e em apreciação pelo Congresso Nacional para c qual

foi remetido pelo Sr. Presidente da República, (mensagem 19/87)

em 22 de janeiro de 1987.

2. Capitulo 4 p. 68 e seguintes.

A Convenção sobre o Direito do Mar foi remetida ao Con

grosso Nacional para exajme e aprovação conforme Exposição de Mo

tivoc 147 de 5 de maio do 1985, e desde 22 de novembro de 1983
no Senado Federal.

3. Capitulo 6 p. 89 . .

Er,i 29 de outubro de 1986 foi publicada a Norma CNEN NE

502 sobre Transporte de Material Nuclear, que vige em caráter eje

perimental, substituindo a Resolução 5/81 de 1981 citada.

4. . Capítulo 7 p. 10G

Como conseqüência do acidente de Tchernobyl, a Agencia

Internacional de Energia Atômica promoveu diversas reuniões clen

tíficas e preparou projeto de duas Convenções respectivamente so

bre Notificação Imediata em Caso de Acidento Nuclear e sobro a

Assistência Mútua em Caso do Emergências Racliológicas. Esses pro



jetos foram aprovados, tornando-se Convenções Internacionais que

já estão em vigo.icia. A -propósito da matéria o trabalho, feito

por Telma Malheiros e Ninon Machado de Faria (anexo I).

• • - *

Ressalte-se tan.bém o acordo de cooperação assinado en

tre o Brasil e Argentina a respeito da mesma matéria, em 10 de

dezembro de 1986.
t

5. Capitulo 4 p. 92 . ' •

Em 19 de dezembro de 1986,foi sancionada a lei 7.565

que aprovou o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, que não ino

vou na redação quanto ã adoção dos atos internacionais relati

vos ao transporte aéreo de materiais radioativos.•

6. ' • Capitulo 12 p. 180 e seguintes. •

Em 19 de agosto de 1986 foram publicadas, no D.O.ü.par

t e l p . 11697-8, as Conclusões Ia Comissão da Avaliação do Pro

grama Nuclear que consideram importante a existência de uma Pol_I

tica de Rejeitos para o País.(E.M.0C9 Conselho de Segurança Na-

cional e Ministério de Minas e- Energia).



Tese de Doutorado.

Aspectos Jurídicos e Institucionais dos
• * •

Rejeitos Radioativos

1. A propósito do Projeto de lei no 239, encaminhado pe

Io Poder Executivo ao Congresso Nacional, com a Mensagem n C

341, de 14 de outubro de 1987, cabe algumas considerações.

Fruto das conseqüências do acidente com um fonte ra

dioativa, ocorrido em Goiânia, no mês de setembro último, o

Projeto de lei visa regular somente um aspecto da questão dos

rejeitos radioativos, que é a escolha dos locais para o depós^

tó intermediário seletivo dos rejeitos de baixa atividade.

Considerando a importância dá questão* principalraeri

te 'do ponto de vista psicossocial, há que observar-se que a

Mensagem do Poder Executivo, bem como a Exposição de Motivos 7

CSN de 14 de outubro de 1987 não são suficientemente esclareço:

doras.

Também o Projeto carece de aperfeiçoamento. De prin

expio uma norma legal que regula questão de base técnica neces

sita de trazer em seus artigos iniciais definições ou concei-

tos de modo a dalimitar o seu escopo.

Esta é uma prática corrente esa normas nucleares não

só estrangeiras, internacionais, mas também nacionais ("ex vi"

Lei 4118/62 e Lei 6453/77).

Assim,é imprescindível a conceituação do que seja ej3

toeugem intermediária de rejeitos radioativos.

Por outro lado, seria importante, para nSo dizer es

sencial, que em algum desses textos acima referidos, Exposição

de Motivos, Mensagem do Executivo ou mesmo no Projeto estives-

se referido que tipo ou tipos de rejeitos radioativos.



Aqui também necessário se faz referir-se no corpo da

Exposição de Motivos que a matéria será objeto de Regulamento,

tendo em vista a dinâmica do desenvolvimento tecnológico.

O Projeto menciona que o local será escolhido por um

Grupo de Trabalho do qual participarão representantes da Comijs

sao tfacional de Energia Nuclear e da unidade federada respect!

va, na forma que dispuser o Regulamento (artigo 29 do Projetç) .

A localização deve decorrer de uma política global

para rejeitos radioativos» como por exemplo a de que cada esta

do será responsável pela deposição dos rejeitos radioativos de

origem'baixa e média, gerados em seu território.

Percebe-se que o Projeto pretende seguir este cami-

nho que é o modelo norteamericano, mas também poderá seguir o

modelo alemão, ambos referidos na tese. '

Í

Outro ponto é o conceito de unidade federada, que se

guindo a regra constitucional vigente, não seria demasiado tam

bêm estabelecer-se que a questão ficará a nível dos Estados e

territórios e Distrito Federal e municípios ou somente dos

três, Ou a inclusão dos municípios, segundo a letra do 20 do

Projeto Constitucional. ,

Há outros pontos que são fundamentais e que deveriam

constar de uma norma legal tratando de matéria tão relevante:

como quem deverá ser o operador de instalação, quais as normas

de responsabilidade civil aplicáveis, e principalmente o proce-

dimento de informação ao público. . .

Será importante que o Congresso Nacional, já embuido

dos princípios norteados pela futur? ordem constitucional, pro

ponha e aprove uma nova redação do Projeto e seja consentâ-

nea e coerente com os princípios fundamentais de direito c de

acordo com a doutrina no campo do direito constitucional e ad-

ministrativo.

'2. Como decorrência do Projeto de lei de que trata o

it»m t nnlm.i. a dn «uoiitfip iU: Ivoulízayào úotí rojulUm*..iüUMU



Mentais estaduais manifestaram-se entre o recebimento contra

desses rejeitos radioativos e localização de instalações porti

nentes.

No Estado do Rio de Janeiro, a Assembléia Legislati

va.aprovou o Projeto de Lei 305 de 1987, que foi recentemente

sancionado pelo Governador do Estado, proibindo a criação de

depósitos de Lixo Atômico ou Rejeitos Radioativos no Estado do

Rio de Janeiro. O projeto é fruto do mesmo clima emocionai

ainda decorrente do acidente de Goiânia-.

Preliminarmente, a imprecisão terminológica designan

do lixo atômico, que na essência quer dizer rejeitos radioati-

vos .

Por outro lado,a inconstitucionalidade da lei, já

que dispõe sobre matéria cuja competência legiferante é e deve

rá ser exclusivamente da União, quanto ãs atividades nucleares

("ex vi* do artigo 8© inciso XVII letra i da Constituição vi-

gente e artigo 24 inciso XXV do Projeto Constitucional).

Quanto ã matéria ambiental também no que concerne às

instalações nucleares, no presente contexto jurídico, a compe-

tência para o licenciamento da União* através da Comissão Ha

cional de Energia Nuclear, ouvidos os órgãos de controle ambi-

ental, estadual e municipal ("ex vi" do artigo 20 § 40 do d£

creto 80351 de 1 de junho de 1983) .

No Projeto Constitucional,acompetência para legislar

sobre meio ambiente é concorrente da União, Estados e Distrito

Federal (Mex vi" do artigo 26 item VI), cabendo ã União o ecta

belocímento de normas gerais e aos Estados a competência legis

lativa suplementar para atender às suas peculiaridades quando

inexistlr lei federal sobre a matéria (artigo 26 SS lp c 2 0 do

Projeto Constitucional) . "

Ora, dentro do quadro legal vigente e mesmo violum-

brando-se a futura ordem constitucional, a lei do Estado ' do

Rio de Janeiro,como foi redigida é inconstitucional.



Além de inconstitucional é injusta, pois que a proi-

bição da existência de instalações para rejeitos radioativos

vai forçosamente impedir o exercício de atividades «como a medi.

cina nuclear, radiodiagnóstico e radioterapia, entre outras

atividades de grande alcance social, e que são produtores dos

rejeitos radioativos. Sem o cunho emocional, mas tecnicamente

redigida, uma lei estadual sobre a"matéria deveria dispor em

que condições uma instalação de rejeitos radioativos poderia

ser localizada dentro rio parâmetro do custo e benefício social

da atividade geradora üo rejeito e dos requisitos fundamentais

de preservação ambiental.

3. Desde o início dos trabalhos da Assembléia Nacional

Constituinte, os rejeitos radioativos, bem como da energia nu

clear, têm sido objeto de discussão.

Por fim, o Projeto Constitucional apresenta disposiL

tivos que determinam a competência exclusiva da União para le

gislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza bem co

rao de explorar os serviços o instalações nucleares de qualquer

natureza e exercer o monopólio estatal sobi-e a pesquisa, a l_a

vr"a, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e

o comércio de minérios nucleares e seus derivados ("ex vi", ar

tigo 24 XXV e artigo 23 XXI e artigo 207 do Projeto)..

0 Projeto traz um mandamento importante de que a atiL

vidade nuclear cera admitida somente para fins pacíficos, sob

a aprovação do Congresso Nacional (artigo 23 XXII letra a).

0 artigo 23 XXII letra b do Projeto'dispõe que a uti

lizaçao de radiosiótopos pera a pesquisa, medicina, agricultu-

ra, indústria e atividades análogas pode ser feita mediante

permissão ou concessão. . ,'_

O Projeto di -õe quo a "responsabilidade por danos

nucleares independe da exiGtencia de culpa" (artigo 23 XXIIe).

Parece que naó há exatidão nos termos do Projeto,pois

que a redação pretende dispor sobro a responsabilidade civil

("liability", em inglês) e não a responsabilidade . do Estado

("responBability", em inglês).



Um ponto, dentre outros, o Projeto Constitucional

dispõe, refere-se ao direito ã informação, garantindo em seu

argito 6© S§ 33, nos seguintes tentos:

S 10

S 33 Todos têm direito a receber dos órgãos públicos

informações verdadeiras, de interesse particular, co

letivo ou legal, dos órgãos públicos, ressalvadas ape

nas aquelas cujo sigilp seja imprescindível à seguran

ca áa sociedade e do Estado. As .informações requeri

das serão prestadas no prazo da lei, sob pena de cri

me de responsabilidade.

O meio ambiente é matéria que está permeada em todo

o Projeto Constitucional. Garante a todos o direito ao raeio

ambiente sadio, cometendo ao poder público e ã coletividade

0 dever de preservá-lo e defendê-lo. O Projeto Constitucional

dispõe sobre a matéria no Capítulo V (artigo 262 seus incisor,

e S parágrafos), elevando à nível constitucional regras já

dispostas em lei ordinária. Também consagra figuras delituo-

sas capituladas como crime cortra o meio ambiente (artigo 262

1 30 e 202 § 50 do Projeto). '

0 Projeto Constitucional estabelece, entre outran,a

competência comum da União, Estados, Distrito Federal e muni-

cípios, quanto ã proteção do meio ambiente e combate ã polui

ção (artigo 25 VI), porém incluindo na competência concorren-

te somente a União, Estados e o Distrito Federal para legislar,

entre outros, sobre a proteção do meio ambiente e controle de

poluição e responsabilidade por dano ao meio ambiente (arLigo

26 VI e VIII). No âmbito da legislação concorrente, a coinpe

tência da União será limitada às normas gorais e inaxistindo

lei federal sobre a matéria de competência concorrente, os v.a

tados exercerão competência legislativa suplementar para atori

der às suas peculiaridades (§ Io e 2o do artigo 26).

0 Projeto Constitucional prevê, em seu artigo 59 X,

a competência do Congresso Nacional para determinar a rcnlisío

çSo de "referendum" popular, previsto no artigo 75 S 3<? do

jcto, para deliberar sobre anulação total ou parcial de emen-

da à Constituição ou lei, segundo "quorum" eapecíf*•;•'>* vedado
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Adendo III

P. 74 - Referência 102 A Convenção do Mar foi aprovada pelo

Decreto Legislativo no 05 de 9 de novemfcro de 1987,* pu

blicado D.O.U. 10 de nòveubro de 1987. .


