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R E S U M O

O problema da energia no mundo, diante da desigual distri^

buição de suas fontes, tornou as economias dos países em desen

volvimento e mesmo dos desenvolvidos, altamente vulneráveis. A

opção que se oferece, atualmente, ê a da energia nuclear. Uma

fonte limpa, porém, com uma faceta altamente perigosa: a de sua

utilização para finalidades militares. Assim, a energia nuclear

tem dupla face. Para evitar seu uso em finalidades militares,

restringindo-a a atividades pacificas, criou-se a AIEA - Agen- '

cia Internacional de Energia Atômica a quem se confiou a dupla

função de divulgar a energia nuclear e fiscalizar seu emprego.

O presente trabalho analisa as origens, as funções e os

objetivos da Agência, seus órgãos administrativos, buscando ofe

recer uma informação bastante abrangente de suas atividades, prin

cipalmente as relativas â aplicação de salvaguardas, visando de

tectar o desvio para finalidades militares.

Analisa, na parte final, os aspectos da energia nuclear

no Brasil, com enfoque especial no acordo Brasil sf Alemanha sob

salvaguardas da AIEA, bem como a competência para a execução do

programa brasileiro. Trata-se, enfim, de um trabalho informati

vo abordando a energia nuclear como fonte energética, sua divul

gação e controle pela AIEA,* a criação do INFCEJ1 a posição ameri

cana, a não proliferação, sua importância como fonte capaz de

gerar o progresso e a paz mas, também, capaz de gerar a morte e

a destruição se desvirtuada de sua finalidade pacífica.



S U M M A R Y

The problem of energy in the world, in view of the
unequal distribution of its sources, makes the economies of both
developed and developing countries highly vulnerable. The obvious
option is for nuclear energy; a clean source, but with highly
dangerous facets. Nuclear energy is a double-edged sword. In
order to avoid its utilization for military purposes, restricting
it to pacific activities only, the IAEA was created. To this
Agency was entrusted the double function of propagation of
nuclear energy and control of its use.

The present work analyses the origins, functions and
objectives of the Agency and its administrative organs, attemptin
to offer comprehensive infornu»^ ̂» i.v yarding its activities,
principally those relating to application of safeguards and the
detection of any diversion to military ends.

In the final section it analyses the aspects of
Nuclear Energy in Brazil, focusing especially on the agreement
between Brazil and Germany regarding IAEA safeguards, as well as
competence for executing the Brazilian program. It is, then,
an informative study dealing with nuclear energy as an energy
source; its divulgation and control by the IAEA; the creation
of the International Fuel Cycle Evaluation; the relevant positic
of America; non-proliferation and finally, the importance of
nuclear energy as a source capable of generating progress and
peace, but also capable of dealing death and distruction if
allowed to deviate from its peaceful path.



suwtaio

INTRODUÇÃO 1

CAPITULO I - NOÇÕES PREVIAS 4

1.1 - Da descoberta da energia nuclear.

Prlaelras explosões 4

1.2 - Projeto Manhattan 4

1.3 - A Política de Sigilo. Lei Mac Mahon. 5

CAPITULO II - PLANOS DOS EUA 8

2.1 - Relatório Ache son-Li lien thai . . . . 8

2.2 - Repercussões na ONU 9

2 . 3 - 0 Plano Baruch ." . . 10

2 . 4 - 0 Debate nas Nações Unidas 12

2.5 - Posição Soviética 13

2.6 - O Plano Majoritário 14

2 . 7 - 0 Fracasso da Comissão de Energia

Atônica da ONU 15

CAPITULO III - ORIGENS DA AIEA. 18

3.1 - A Proposta do Presidente Eisenhower. 18

3 . 2 - 0 Discurso de Eisenhower .'' 23

3.3 - Dos temores ã paz 27

CAPITULO IV - DAS NEGOCIAÇÕES 29

4 . 1 - 0 Diálogo Soviético - Americano. . . 29

4.2 - A Conferência de Washington 31

4.3 - A Conferência de New York 34

4.4 - A Batalha do Artigo XII V35
iii



CAPITULO V - PONTOS DC DISCORDÂNCIA 39

5.1 - O Desenrolar das Negociações. . . . 39

5.2 - Do desarmamento 42

5.3 - Da Soberania 43

5.4 - Da Discrimiiv ção 45

CAPÍTULO VI - A AIEA - ORGANIZAÇÃO 47

6.1 - Do Estatuto 47

6.2 - Emendas. 48

6.3 - Estrutura 48

6.4 - SAC - Scientific Advisory Committe. 52

CAPÍTULO VII - A I E A - FUNÇÕES 54

7.1 - Promoção da Energia Nuclear - AIEA

e UNDP 54

7.2 - INIS - International Nuclear Infor-

mation System 55

7.3 - Divisão Conjunta FAO/AIEA . . . . . 57

7.4 - Atividade Regulatoria da Agência. . 58

CAPÍTULO VIII - AIEA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 60

8.1 - Introdução. 60

8.2 - Formas de Assistência Técnica . . . 61

8.3 - Controle de qualidade em projetos

de energia nuclear 61

8'.4 - Órgão Regulador 62

8.5 - Padrões de Segurança. 63

8.6 - Controle de Qualidade 64

8.7 - Novos princípios de Assistência Téc

nica. 66

iv



8.8 - Laboratórios. ..- 67

8.9 - Princípios Reguladores 68

8.10 - Aplicação de salvaguardas em Assijt

tenda Técnica 68

8.11 - Recursos Financeiros 69

8.12 - Pesquisa 70

CAPÍTULO IX - SALVAGUARDAS 72

9.1 - Origem da palavra 72

9.2 - Salvaguardas da AIEA 73

9.3 - Salvaguardas Internacionais . . . . 74

9.4 - Definição de "Military Purpose" . . 76

9.5 - Salvaguardas: Sistema de alerta . . 77

9.6 - Acordos de salvaguardas 78

9.7 - Salvaguardas e transferência de tec

nologia 79

CAPÍTULO X - AIEA - POSIÇÃO NO CONTEXTO MUNDIAL . . . 81

10.1 - AIEA - Comissão Preparatória. . . 81 ^

10.2 - AIEA e o Governo Austríaco^ . • , « ' 82"f

10.3 - AIEA * Organização Internacional *

Especializada e • • *s ~~

10.4 - AIEA e a ONU 7 8"

CAPÍTULO XI - TNP - DO TRATADO DE NÃO PROLIFERAÇÃO DE

ARMAS NUCLEARES 89

11.1 - Introdução. . . . . . . . . . . . 89

11.2 - Desarmamento. . . . . . . . . . . 90

11.3 - Disposições polêmicas do TNP . . . 93

11.4 - TNP e as Salvaguardas . . . . . . 96

v



11.5 - TOP - O trabalho das Desoido Nações 97

11.6 - A garantia da segurança 99

11.7 - Conferência de Genebra dos Países

não possuidores de araas nucleares. 100

CAPITULO XII - TRATADO DE TLATELOLCO 102

12.1 - Introdução 102

12.2 - Antecedentes 103

CAPITULO XIII - PRINCIPAIS TRATADOS 107

13.1 - Tratados qua influenciara» o TNP . . 107

13.2 - Tratado da Antártica - 23 de junho

de 1961 107

13.3 - Tratado do Espaço Cõsnico. . . . • 109

13.4 - Tratado de Moscou 110

13.5 - Tratado do Fundo do Mar 110

CAPITULO XIV - ACORDO BRASIL X REPUBLICA FEDERAL DA ALE

MANHA 112

14.1 - Definição tecnológica 112

14.2 - A Escolha da República Federal da

Alemanha 114

14.3 - Assinatura do Acordo 116

14.4 - Política Nacional de Energia Nucle-

ar 117

CAPITULO XV - PROBLEMAS DO ACORDO 120

15.1 - Manifestações PRO e CONTRA o Acordo 120

15.2 - Duas correntes: Urânio Natural e

Urânio Enriquecido 122

15.3 - 0 Monopólio do enriquecimento . . . 125

vi



15.4 - A Lei Anti-Proliferação 127

15.5 - Pressões 129

15.6 - Contestação Nuclear. . 129

CAPÍTULO XVI - ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL 131

16.1 - A Comissão Nacional de Energia Nu-

clear - Antecedentes - Organização 131

16.2 - Competência. . 133

16.3 - Nuclebrás - Competência - Subsidia

rias 136

16.4 - Legislação Nuclear Brasileira. . . 142

16.5 - Recursos Humanos 145

CAPITULO XVII - INFCE- INTERNATIONAL FUEL CYCLE EVA-

LUATION 146

17.1 - Origens 146

17.2 - Da Criação do INFCE 146

17.3 - Oito Grupos 148

17.4 - AIEA e o INFCE 149

17.5 - Participação dos USA . 150

17.6 - Escopo e Objetivo. 151

17.7 - Expectativas 151

17.8 - Participação do Brasil 152

CONCLUSÃO 155

vii



INTRODUÇÃO

A explosão da bomba atômica em Hiroshima, no dia 06 de

agosto de 1945, foi ouvida em todo o nundo e atordou a quantos

estavam próximos da explosão.

O eco dessa explosão, contudo, ainda reverbera em todas

as partes do mundo. A reação que se lhe seguiu foi um misto de

fascinação, de esperança e de horror e não encontrou contrapar

tida na moderna experiência humana, nem mesmo no chamado "bebê

de proveta" que não conseguiu despertar tanta atenção e causar

tão profundos efeitos.

0 vôo do primeiro avião, no começo do século, e o lança-

mento do primeiro sputinik em 1957, podem ser considerados,por

assim dizer, como o ingresso na era do ar e na era espacial.

Entretanto, o primeiro foi claramente um empreendimento pacífi

co, realizado por inventor civil. 0 segundo, foi fruto de uma

cuidadosa e bem planejada iniciativa do governo soviético.Foi,

primordialmente, uma aventura cientifica. Embora o potencial

militar de ambos, tanto do avião, como da espaço-nave fossem

imediatamente reconhecidos, suas aplicações foram, de início,

estritamente pacíficas* Os objetivos militares, é bem verdade,

subjugaram seu uso mas, só posteriormente.

Jã a energia nuclear tomou rumo diametralmente oposto.

A bomba atômica foi concebida durante o tempo da guerra

como derradeiro armamento capaz de pôr um basta ao conflito ntn

dial que envolvia os povos numa guerra em que* as mais recentes
m

conquistas da tecnologia bélica estavam sendo colocadas ã pro



va. Poder-se-ia colocar na bomba aquela inscrição de Luiz XIV»

"ultima ratio regum".

A bomba atômica foi, assim, o resultado de um programa de

emergência do Governo Americano, durante a uerra, para cons-

truí-la e lança-Ia antes que o governo alemão o fizesse.

Na verdade, a primeira bomba atômica explodiu em Alamogor

do, Novo México, em 16 de julho de 1945 e foi o resultado do

que hoje pode ser descrito como um deliberado e intensivo es

forço da pesquisa militar e de desenvolvimento de testes.

Portanto, a "Idade Nuclear", foi concebida e nasceu duran

te a guerra, sendo dirigida para fins especificamente milita-

res. Enquanto as aplicações pacíficas da energia nuclear foram,

também, planejadas como tendo um enorme potencial, jã previsto

por ocasião do seu surgimento, têm sido, contudo, de secundá-

ria importância quando comparadas com os usos militares.

A energia nuclear foi considerada como tendo grande poten

ciai pacífico no seu emprego na indústria, na medicina, e na

agricultura. Mas, acima de tudo, foi prevista para produzir u

ma nova fonte de geração elétrica, barata, ao tempo em que a

demanda de energia fosse rapidamente aumentando e se tornando

patente que os recursos fósseis são limitados, «normemente ca

ros, e, acima de tudo, não renováveis.

O uso e o desenvolvimento da energia nuclear alcançou,nos

últimos anos, níveis de grande significação, influindo nas

mais diversas atividades da sociedade atual e se constituindo

em fator inovado de enorme potencialidade para as necessidades

do presente e do futuro. A importância da energia nuclear como



fonte de energia, seu interesse para a Ciência, suas aplica-

ções industriais e tecnológicas, constituem elementos que ne

nhuma sociedade moderna pode deixar de tomar em consideração.

De outra parte, as possíveis aplicações militares da e-

nergia nuclear suscitam sérias preocupações no que diz respei

to à proliferação atômica. Ê a grande e atual preocupação dos

EUA.

No entanto, com o objetivo de "acelerar e aumentar a con

tribuição da energia atômica para a paz, a saúde e a prosperi

dade do mundo JLnteiro" - utilizando, desta forma, a energia

nuclear para fins pacíficos - criou-se um organismo interna-

cional ao qual foi confiada a tarefa de procurar atender ãque

le objetivo e ao mesmo tempo se assegurar de que a assistên-

cia por ele prestada não seria usada para fins militares."

Esse organismo, cujos membros iniciais, foram os Membros

das Nações Unidas e que teve como base o princípio da igualda

de soberana de todos seus membros, denomina-se AIEA - Agência

Internacional de Energia Atômica.



CAPITULO I - NOÇÕES PRÉVIAS

1.1 - Da descoberta da energia nuclear. Primeiras explosões;

Foi o físico italiano Enrico Ferrai quem, no dia 02 de

dezembro de 1942, trabalhando em equipe nos Estados Unidos,

conseguiu provocar e, em seguida, interromper uma reação em

cadeia, utilizando uma pilha de urânio e grafite.

Desta forma, a energia nuclear foi liberada, pela pri-

meira vez, no mundo.

Nesta ocasião, as grandes potências aliadas, estavam en

volvidas numa Guerra que exauria a olhos vistos suas econo-

mias e exjgerminava sua juventude. Viram-se, assim, pressio

nadas a lançar mão de todas as potencialidades e da criativi

dade de seus cientistas para produzir um engenho capaz de

pôr um basta na destruição mundial, decorrente da Segunda

Guerra Mundial. E esta medida era tanto mais urgente quanto

havia o temor de que o inimigo jã se encontrava no limiar de

obter resultados positivos na mesma linha de experimentos.

A decisão tinha que ser tomada ali e sem demora.

Decidiu-se, então, que o átomo seria o meio usado.

1.2 - Projeto Manhattan

A energia nuclear se constituiu, pois, num esforço com»

ciente e deliberado, de produzir uma arma «te destruição em

massa, de impacto e de irresistível poder de disuasão. Em

conseqüência, a opinião pública associa, até os dias atuais,

invariavelmente, a energia nuclear â bomba, e, como tal, ã



destruição, S morte, sem considerar a enorme gama de aplica-

ções pacíficas que oferece.

Ê o grande pecado original de que padece a erergia nucle

ar e, do qual, somente o tempo a redimira, talvez em circuns

tâncias de desesperada opção quando for enfrentado o dilem

de ser a única fonte de energia capaz de satisfazer a fome de

energia que preocupa o mundo, em conseqüência da exaustão doe

recursos não renováveis.

Em decorrência da decisão tomada pelos Estados Unidos,

às primeiras horas do dia 16 de julho de 1945, usanâo roateri

ai obtido nos laboratórios de Hanford e OAK Ridge, explodia

em Alamogordo, Estado de Novo México, a primeira bomba atômi

ca.

No dia 06 de agosto de 1945 Hiroxima recebia o impacto

da primeira bomba atômica e jã no dia 09 de agosto uma segun

da bomba explodia sobre Nagasaki causando morte e destruição

de uma forma jamais vista pelo ser humano, gerando . efeitos

que, até o momento, ainda não foram devidamente mensurados,

principalmente sob o aspecto genético.

O resultado foi que no dia 10 de agosto o Japão solicita

va a paz, por intermédio dos governos suiço e sueco, e assina

va a rendição a bordo do U.S.S. Missouri, na baía de Tóquio,

a 02 de setembro de 1945.l

1.3 - A Política de Sigilo. Lei Mac Mahon

Em 06 de setembro de 1945 o Senador Brian Me Mahon, de

Conecticut, apresentou ao Congresso Americano um Projeto de



Lei que visava "conservar e restringir o uso da energia Atômi

ca para defesa nacional, proibir sua cooperação privada e con

servar o caráter secreto e confidencial da informação relati

va ao uso da energia nuclear".

Aprovado pelo Congresso em Primeiro de Agosto de 1946, o

projeto transformou-se na Lei de Energia Atômica de 1946 e fi

cou conhecido como Lei Mac Mahon.

Além de criar a política do sigilo, a Lei Mac Mahon pre

via a criação da Comissão de Energia Atômica dos Estados uni-

dos, US AEC, instituía o monopólio estatal de todos os materi

ais físseis e instalações para produção de tais materiais e

continha princípios de controle que seriam adotados interna-

cionalmente capazes de assegurar a utilização da energia atô-

mica exclusivamente para fins pacíficos.

Conforme esta lei, a Comissão de Energia Atômica seria

composta de cinco membros nomeados pelo Presidente e confirma

dos pelo Senado, prevendo, também, uma Comissão Intérparlamen

tar de Energia Atômica do Congresso, composta de nove deputa

dos e nove senadores.

Tendo em vista a existência,nos EUA, dos dois únicos par

tidos - Democrático e Republicano - e, a fim de manter a Co

missão imune ã política, a lei esclarecia que do grupo de ca-

da Casa do Congresso não poderia haver mais de cinco membros

de um mesmo partido.

Três meses antes do fim da II Guerra Mundial, a 15 de no

vembro de 1945, os chefes dos Governos americano, britânico e

canadense, encontrando-se em Washington, decidiram adotar a

política de sigilo no campo nuclear até que fosse estabeleci



do um sistema para o controle internacional efetivo da nova e

formidável fonte de energia. Decidindo» também, comprar todo

urânio disponível, criaram uma perfeita política de não-proli

feração baseada na proibição da transferência de duas coisas

essenciais ao desenvolvimento nuclear: o conhecimento têcni

co e o urânio.

Um mís mais tarde, a União Soviética aceitou uma propôs

ta anglo-americana de criar uma comissão de energia atômica

dentro das Nações Unidas, constituída de onze paízes represen

tados no Conselho de Segurança e o Canadá. A 24 de janeiro de

1946 as Nações Unidas aprovaram a criação dessa comissão.

A característica mais interessante da proposta de cria-

ção desse organismo de controle internacional estava no fato

de que a iniciativa para sua criação, partia, não dos países

não nucleares que, assim, formariam uma espécie de bloco de

defesa, mas, partia precisamente dos países nucleares.

Parece, assim, que os países nucleares, cientes do extra

ordinário poder derivado da liberação da energia nuclear, ago

ra ã sua disposição para empregá-la para o benefício ou para

a destruição da humanidade, segundo a vontade de cada um, re

solveram sentar-se â mesa de debates e criar um consenso para

a criação de um organismo do qual todos participassem e fosse

por todos respeitado.

Os EUA não conseguiram, no entanto, manter por mais de

quatro anos esse segredo, já que em 23 de setembro de 1949, o

próprio Presidente Truman revelava que a União Soviética ha

via realizado sua primeira explosão atômica.



N O T A S

1 - J. Stokley "O novo Mundo de Átomo" p.lll

2 - Abranches "Espaço Exterior e Responsabilidade Internado

nal" p.13 e "Proscriação das Armas Nucleares" p.88-89
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CAPITULO II - PLANOS DOS EUA

2.1 - Relatório Acheson-Lilienthal

Em março de 1946, a convite do Secretario de Estado Ame

ricano, um grupo proeminente, presidido por Lilienthal, Pri-

meiro Presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados O

nidos, incluindo também Oppenheimer e três industriais, foram

incumbidos da tarefa de estudar o problema do desenvolvimento

da energia nuclear para fins pacíficos, bem como da elimina-

ção de armas nucleares.

0 estudo levou a um relatório que foi quase tão revolu-

cionário, em nível político como em nível técnico, quanto a

energia nuclear. O relatório convergiu para a idéia - atual-

mente encontrada nas propostas feitas pelo Presidente Carter

- de que não havia, na era atômica, nenhum sistema seguro, ba

seado em acordos, capaz de banir as armas nucleares mesmo com

o emprego de salvaguardas e de inspeções.

No relatório, foi proposto que todas as operações perigo

sas, do ponto de vista do desenvolvimento de armas nucleares,

fossem colocadas fora da competência dos países e que uma uni

ca autoridade internacional delas se incumbisse. Uma entidade

administrativa, internacional, dominaria, operaria e desenvòl

veria a industria nuclear em nome de todas as nações.

Essa autoridade internacional seria proprietária dos mi

nérios e combustíveis nucleares, levaria avante pesquisas,mo£

mo no campo de explosivos nucleares e operaria usinas de fa

bricação de combustível nuclear e reatores nucleares, enquan



to inspetores internacionais seriam responsáveis pela descober

ta de quaisquer atividade clandestinas.

Essa tentativa de criação de um organismo internacional

ficou conhecida como "Relatório Acheson-Lilienthal" e foi um

valioso subsídio para a criação da futura AIEA, tendo, desde

logo, se incorporado ao chamado Plano Baruch.

A energia nuclear e as armas nucleares, desde seu apareci

mento, foram interconectadas.

E isso deve-se ao fato de que processos físicos básicos,

usados na produção de energia nuclear, são os mesmos usados

para produzir bombas atômicas. Até o presente, não se conhece

um meie de separar completamente o uso do átomo para fins pací

ficos docuso para fins militares. Disseminar os conhecimentos

de um, implica, na mesma proporção, disseminar conhecimentos e

proporcionar capacitação para o outro.

Una vez que, desde o início, havia pouca possibilidade de

que a humanidade optasse pela renúncia aos benefícios da ener

gia nuclear outra solução não houve senão conviver com o dile-

ma resultante.

2.2 - Repercussões na ONü

£ significativo anotar, nestas circunstâncias que a ener

gia atômica foi o assunto que ocupou a primeira resolução da

Assembléia Geral (Resolução 1 (I) de Janeiro de 1946) através

da qual foi criada a Comissão de Energia Atômica das Nações Uni

das.

fi bem verdade que esta Comissão teve uma duração efême
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ra, pois seis anos após ter sido criada» foi dissolvida .Entre

tanto, as Nações Unidas continuaram a manter vigilante inte-

resse no desenvolvimento da energia nuclear para fins pacífi

COS.

As mais importantes decisões, em matéria nuclear, entre

tanto, foram tomadas por ocasião da nona sessão da Assembléia

Geral, em 1954, através da sua Resolução 810 A(IX) que ex-

pressava a esperança de que uma agência internacional de ener

gia atômica fosse criada de imediato e quu, em seguida, fosse

negociado um acordo com as Nações Unidas.

Já, através da Resolução 810 B(IX) a Assembléia determi

nava a criação do Comitê de Assessoramento sobre os Usos Pací

ficos da Energia Atômica, mais tarde conhecido pela sigla

UNSAC - Comitê Científico das Nações Unidas. Nessa mesma ses

são, a Assembléia Geral decidiu convocar a que veio a ser a

primeira das quatro conferências internacionais sobre os Usos

Pacíficos da Energia Nuclear.

Cabe, ainda, ser mencionada a Resolução 912 (X) que cri

ou a UNSCEAR - Comitê Científico das Nações Unidas Sobre os

Efeitos das Radiações Atômicas e solicitava ao Secretário Ge

ral que estudasse a questão do relacionamento da nova organi-

zação com as Nações Unidas.

2.3 - O Plano Baruch

O primeiro esforço para resolver o problema consistiu na

proposta formulada através do Plano Baruch, imediatamente a-

pôs a II Guerra.
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O Plano Baruch foi, na realidade o resultado da manifest

tação de um grupo de altos funcionários do Governo dos Esta-

dos Unidos, juntamente com um grupo de cientistas e industri

ais, sob a liderança de Dean Acheson, Sub-Secretãrio de Esta

do e David Lilienthal, então Presidente da Tennesse Valley

Authourity. Este grupo havia preparado o que ficou conhecido

como "Relatório Acheson-Lilienthal". Foi un arrojado mas ingê

nuo plano que previa que a energia atômica seria usada exclu-

sivamente para fins pacíficos, mediante a transferência da

propriedade de todos os recursos nucleares do mundo, para uma

autoridade internacional que sobre eles exerceria total con-

trole.

As características principais deste plano, foram, poste

riorraente, incorporadas no que veio a ser conhecido como "Pia

no Baruch".

0 Presidente Trunan havia indicado Barnard Baruch como

seu representante na Comissão de Energia Atômica das Nações

Unidas. A primeira reunião esboçou a proposta americana para

o controle da energia atômica no mundo e, em dramático discur

so, disse Baruch:

"nós^estamos aqui para_fazer uma escolha entre
0 rápido e o fatal. Nós temos que eleger o
mundo da Paz ou o mundo da Destruição".
E continuou:
"Os Estados Unidos propõem a criação de uma Au
toridade Internacional para o Desenvolvimento
Atônico ã qual devem ser confiadas todas as
fases do desenvolvimento e do uso da energia
atômica, começando com as matérias primas e
incluindo:

1 • • • •
2 • Poder para controlar, inspecionar e licen

d a r todas as outras atividades atômicasT
3 ...

ETC
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Assim, nesse momento, foram lançadas as bases da futura

AIEA e de seu sistema de salvaguardas.

Baruch foi, ainda, o responsável por medidas adicionais,

pela introdução de penas e pela abolição do veto nesse contex

to das propostas americanas. Como havia sido previsto, qual-

quer mexida no direito de veto, particularmente na ocasião em

que os Estados Unidos podiam comandar uma votação majoritária

em todos os õrgãos das Nações Unidas, viria ferir o particular

mente sensível sistema nervoso Soviético e tornar a tarefa dos

negociadores americanos ainda mais difícil, senão impossível.

Contudo, as divergências fundamentais entre os Estados

Unidos e a União Soviética, em seu comportamento quanto ao do

mínio do controle nuclear, que ambos consideravam de vital im

portãncia, foram tais que impediram qualquer possibilidade de

acordo nessa ocasião.

2.4 - O Debate nas Nações Unidas

O Secretário de Estado Dean Acheson apoiou a minuta de re

latõrio, que lhe foi apresentada quase sen alterações, a 14 de

junho de 1946, por ocasião da sessão inaugural da Comissão de

Fnergia Atômica dos Estados Unidos pelo Delegado americano

Bernard M. Baruch.

Foi inserida una cláusula política relativa ã abolição

do veto nas sanções contra a nação que violasse seriamente o

tratado. Na proposta americana, a autoridade foi chamada de

"Agência Internacional de Controle da Energia Atômica", porque

seu objetivo era controlar a energia nuclear en escala mundial.
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A transferência de controles nacionais para internacionais

seria efetuada em estágios ainda a serem especificados. O ültjL

mo estágio seria acompanhado pela entrega de armas nucleares à

Agência de controle internacional.

2.5 - Posição Soviética

De início, a União Soviética, apoiada pala Polônia, foi

contra o plano americano. Exigia, como passo preliminar, a proi

bicão incondicional de armas nucleares, aceitando mais tarde a

idéia de inspeções internacionais periódicas, mas, sem concor-

dar cora os princípios de administração e domínio internacionais,

que considerava inaceitável por constituir uma limitação a sob<e

rania nacional.

As negociações continuaram durante o outono de 1946. Pela

primeira vez, delegações constituídas de cientistas e de diplo-

matas se reuniram, sendo os primeiros conselheiros dos últimos,

A primeira Sede das Nações Unidas foi em Lake Sucess, cerca de

uma hora da automóvel de New York, localizada simbolicamente,nu

ma dependência de uma fábrica de armamentos que ainda está fun

cionando. Durante o longo trajeto de carro, houve tempo para

.Iniciar os diplomatas nos mistérios do átomo e da fissão nucle

ar.

A despeito da discordância inicial, Baruch desejava conti

nuar forçando uma decisão o que ocorreu a 30 de dezembro de

1946, tendo o resultado sido de dez votos a favor e duas absten

ções: a União Soviética e a Polônia. Quatro dias depois, como se

veio a saber vários dias mais tarde - o primeiro reator atômico

soviético havia entrado em operação. A União Soviética havia de
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cidido colocar sua fé em sua técnica e não negociar de uma po-

sição instável.

2.6 - O Plano Majoritário

O plano americano, que ficou conhecido como "o plano da

maioria",foi estudado em detalhes no decorrer de 1947 por téc-

nicos de países ocidentais, sob os olhares divertidos dos re

presentantes soviéticos que enfatizavam a todo momento as im-

perfeições obvias de sua estrutura.

Mesmo dentro de um grupo majoritário, muitas vezes ê ãífí

cil conseguir um acordo. Muitas reuniões foram dedicadas a es

clarecer se o minério de Urânio ainda no solo pertenceria ou

não â futura Agência Internacional de Controle. Sob pressão da

Bélgica e do Brasil, foi afinal acordado que o urânio e o tõ-

rio continuariam sendo de propriedade dos países produtores. O

minério se tornaria de propriedade da Agência Internacional de

Controle, somente após a extração. Ao mesmo tempo, a Agência

Internacional de Controle teria poderes para fixar quotas anu-

ais para a extração do minério ou para a produção de materiais

flsseis que pertenceriam a ela, juntamente com os reatores nos

quais fossem produzidos e, naturalmente, as usinas de separa-

ção isotópica e de reprocessamento de combustível irradiado.

Ficou decidido que somente a Agência Internacional de Con

trole teria direito de manufaturar explosivos nucleares e, as

sim, estar.'a, também, na **anguarda nesse campo, portanto, em

melhor posição para sustar quaisquer atividades proibidas. Em

nenhuma ocasião, porém, foi feito um estudo da questão do pe-

ríodo crucial de transição durante o qual os Estados Unidos en



15

tregariam gradualmente â Agência Internacional de Controle su

as armas nucleares, antes do período do desarmamento nuclear

universal controlado.

Foi durante estas reuniões, em 1947, que Oppenheim mani

festou seu ponto de vista no futuro da energia nuclear. Pre

disse que a geração elétrica, em base experimental, teria iní

cio dentro de cinco anos e que um grande número de centrais nu

cleares seriam construídas em regiões industrializadas, onde

a eletricidade se tornaria dispendiosa no docerrer dos prôxi

mos 1 0 - 2 0 anos, e, que o desenvolvimento em grande escala

começaria depois de 30 - 50 anos. Suas previsões foram extra

ordinariamente corretas.

2.7 - O Fracasso da Comissão de Energia Atômica da ONü

Após dois anos de trabalho e mais de 200 reuniões, a Co

missão de Energia Atômica da ONU informou ao Conselho de Segu

rança, em 1948, que havia chegado a um impasse e interrompera

seu trabalho. A primeira tentativa para conseguir o desarma-

mento nuclear internacional havia fracassado e desaparecera a

última chance da humanidade viver num mundo sem a bomba atômi

ca.

Nos anos subseqüentes, a partir de 1949, caiu o monopó-

lio nuclear americano*

De 1951 em diante, as negociações sobre controles nucle

ares foram vinculadas ãs do desarmamento tradicional.

Não houve mais rumores sobre a Agência Internacional de

Controle da Energia Atômica.
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A idéia do monopólio e administração internacionais tor

nou-se mais difícil de ser posta em prática, em decorrência do

aumento dos recursos de urânio e, ao fato de mais países par-

tirem em amplos programas nucleares. Além disso, as salvaguar

das contra qualquer desvio de materiais flsseis destinados a

serem aplicados pela Agência Internacional de Controle, se

tornaram muito menos importantes porque estavam aumentando

vantajosamente os suprimentos de bombas atômicas e, numa fra

ção substancial delas poderia ser cancelada quando fosse esta

belecido o controle do desarmamento em escala mundial.

Assim, o sentido dos debates sobre o desarmamento nucle

ar mudou, como no caso do desarmamento convencional. A aten-

ção voltou-se mais para os estágios de transição e de várias

proibições abrangendo o uso, a manufatura e a estocagem de ar

mas nucleares que se seguiriam ao estabelecimento gradual das

salvaguardas.

A surpreendente rapidez com que a União Soviética se in

troduziu no campo nuclear e, em particular, sua entrada repen

tina no campo termonuclear, em 1953, a explosão britânica de

1952 e a decisão francesa, no mesmo ano, construindo grandes

reatores produtores de plutônio alimentados com urânio recen-

temente descoberto na própria França, tornou claro que a UnjL

ão Soviética e o Reino Unido haviam atingido os mais avança-

dos estágios da tecnologia nuclear industrial e que em breve

a França seguiria o mesmo caminho.

A demonstração da relativa ineficácia da política de si,

gilo, o risco de que um sistema internacional de comercio e

cooperação nuclear poderia ser estabelecido sem a participa-
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ção anglo-saxônica - excluída pelo rigorismo de suas próprias

leis - e, acima de tudo, pelo desejo de iniciar um processo

de "detente" e desarmamento, induziu os Estados Unidos a muda

rem sua política rapidamente no final de 1953.
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CAl'lTULO III * ORIGENS DA A I E A

3.1 - A Proposta do Presidente Eisenhower

No seu famo«o discurso de 08 de dezembro de 1953 perante

a Assembléia Geral da ONU, o Presidente Eisenhower, recém che

gado da Conferência de Cúpula das Bermudas, entre os Estados

Unidos, o Reino Unido e a França, após descrever a predominãn

cia do terror que estava se tornando o principal elemento nas

relações entre as duas maiores potências, propôs novamente o

estabelecimento de uma agência internacional para a energia

atômica, para a qual os países mais avançados no campo nucle

ar contribuiriam com urânio natural e materiais físseis reti

rados de seus estoques nacionais.

A agência seria criada sob os auspícios das Nações Unî

das e seria responsável pelos materiais a ela confiados.Estes

materiais, disponíveis inicialmente em pequenas quantidades,

serviriam para promover as aplicações pacíficas da energia a

tôroica, especialmente a geração elétrica e seriam distribuí-

dos e usados de maneira a proporcionar o melhor benefício a

todos. A nova agência teria o poder de controle limitado â ve

ri£lo*çío 4 A utilização pacífica do material, sendo responsa

vel pelo seu recebimento, estocagem e redistribuição.

Pela primeira vez o terrorismo nuclear foi mencionado

em documento oficial.

A autoridade internacional, assim concebida e em estado

embrionário, assumiria continuamente maior importância com o

aumento das contribuições dos países mais interessados. Eise

nhower exigia que, como pré-requisito, a União Soviética ti
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nha que ser parte integrante.

Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial,um pia

no para "detente" nuclear não foi caracterizado pelas exigên

cias das duas maiores potências nucleares - a americana, exi

gindo que a União Soviética se submetesse às inspeções inter-

nacionais, e, a União Soviética exigindo a proibição e a des_

truição de armas nucleares.

Em seu livro "Mandate for Change" Dwight D. Eisenhower,

conta que ao regresssar da Conferência das Bermudas, prepara

va seu famoso discurso perante as Nações Unidas a bordo da

aeronave que o transportava, buscando conseguir um texto apri^

morado e preciso. Churchill e seus assessores, Anthony Eden e

Hord Cherwell, que o acompanhavam, sugeriram que duas frases,

na minuta que Eisenhower elaborava, ensejariam o enfraqueci-

mento dos propósitos construtivos e pacíficos e acabaria por

enfatizar a beligerância e a agressividade americar n.

Até mesmo o comandante C. D. Jackson que se encontrava

a bordo, além de Foster Dulles e Lewis Strauss, então PresjL

dente da Atomic Energy Commission, auxiliavam-no na revisão

final. A datilografa era Ms. Ann Whitraann e, a fim de permi-

tir-lhe o tempo necessário para datilografar o texto final,

Eisenhower pediu ao Coronel DRAPER para sobrevoar Nova York

por meia hora antes de aterrissar. "Era divertido" - diz

Eisenhower - "ver o Secretario de Estado, o Presidente da

Atomic Energy Commission e meu principal assessor de propagan

da ajudarem a mimeografar e a grampear".

Conta ele que havia solicitado a C. D. Jackson que o au-

xiliasse na elaboração de um discurso destinado a explicar
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aos americanos e ao rounto o incrível poder destrutivo do arse

nal nuclear dos Estados Unidos. Jackson e seus assessores

apresentaram, entãofminutas e mais minutas, mas, ao final exa

minando-as, chegaram â conclusão de que o discurso acabava

por ser mais uma mensagem de terror do que de esperança.

Nessa ocasião, escreveu ele a um amigo:

"Começo a pesquisar, à cata de qualquer espé
cie de idéia que possa dar ao mundo a visão do
problema atômico de uma forma ampla e inteli^
gente e, ainda, fugir ao impasse criado pela
intransigência Russa, relativamente à mútua ou
neutra inspeção de recursos.
"Necessito, ainda, dar ao nosso povo^e ao nun
do uma pequena idéia da distância já percorrlT
da por esta nova ciência mas necessito fazer
isso de tal forma que não venha a criar um no
vo alarme". ~~

Surgiu, assim, a idéia da doação de isótopos para um fun

do comum, de finalidades pacificas, o que significaria doações

que seriam feitas pelos EUA, pela Russia e, em menor escala,

pela Inglaterra. Eisenhower necessitava desenvolver seu plano

de tal forma que permitisse conseguir uma atmosfera tranqüi-

la, indispensável para a apresentação da proposta.

Em setembro, Eisenhower revelou seu plano a seu assessor

Especial para Assuntos de Segurança Nacional, General Cutler,

que Imediatamente convocou Strauss e Jackson para, em conjun

to, examinarem as implicações dessa idéia. O almirante Strauss

sugeriu a estocagem do Urânio diluído em uma solução a fim de

prevenir o roubo, ao mesmo tempo em que sugeriu a criação de

uma Agência Internacional de Energia Atômica. 0 projeto exigi

ra uma série de freqüentes reuniões e era conhecido sob o có-

digo de "Wheaties".
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Minutos antes do pronunciamento do discurso, o projeto fî

cou pronto e foi colocado perante Eisenhower guando ele jã ha

via começado a falar perante os delegados â Assembléia Geral

das Nações Unidas, no dia 08 de setembro.

Afirmava ainda Eisenhower que muitos foram os objetivos

de seu projeto, mas o principal, sem dúvida, fora o de fazer

ura nítido esforço para conseguir com que a união Soviética

trabalhasse junto com os EUA em uma fase sem controvérsias do

campo atômico e, em seguida, começar a desviar a ciência nucl£

ar dos objetivos destrutivos para finalidades pacificas.

O segundo e grande objetivo consistia em, uma vez obtido

sucesso no inicio, tornar possível negociações e cooperação

graduais, pois havia seguros indícios de que a própria Russia

se sentiria motivada a participar em esforços humanitários con

juntos.

Um terceiro objetivo, visava chamar a atenção das nações

menores para o fato de que elas, também, deveriam participar

do interesse nos usos pacíficos da energia nuclear, muito embo

ra a maioria delas considerasse que o problema nuclear era a£

sunto que somente dizia respeito aos EUA e ã Russia,salvo, evi

dentemente no que se relacionava aos seus próprios países como

objetivos, na eventualidade de uma guerra atômica.

Alimentava Eisenhower a esperança de tornar claro, nesses

países, o entendimento de que novas e promissoras oportunida

des estavam disponíveis através do uso desses materiais e des

sa tecnologia, em seu próprio beneficio.

Muitos, manifestaram receio de que o projeto, tal como
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apresentado por Eisenhower, poderia causar, tanto para os

EUA, quanto para os Soviéticos, uma sensível redução de seus

estoques de material fissil. Entretanto, peritos americanos

asseguraram a Eisenhower que, mesmo que a Russia concordasse

em colaborar somente para efeitos de propaganda, os EUA pode

riam se arriscar a reduzir seu estoque atômico por duas ou

três vezes a quantidade com que a Russia poderia contribuir

e ainda assim, aumentar a posição relativa dos EUA.

Uma ultima razão, consistia em dar ao povo americano a

reafirmação e a certeza de que os EUA não estavam contribuin

do para o desenvolvimento nuclear com o único propósito de

usá-lo para fins destrutivos.

Finalmente, Eisenhower teve a oportunidade, através de

seu projeto, de mostrar â América e ao mundo o tamanho e a

força da capacidade atômica e, ainda, de fazer isso de tal

forma que serviu de argumento para as negociações pacificas

mais do que uma história narrada em uma atmosfera de truculên

cia, de desconfiança e de temor.

ApÕs o impacto da apresentação de seu plano, gerou-se a

clara convicção de que o mundo se dispunha a desistir da cor

rida armamentista e que este era o momento oportuno para bre

cá-Ia. Esta desistência não poderia ser feita somente de pa

lavras e protestos por mais eloqüentes e sinceras que fossem.

0 fato que se deve ter em conta é que a proposta feita

por Eisenhower, nas circunstâncias em que o foi, se consti-

tuiu numa proposta revolucionária.

Ê o próprio Elsenhower quem escreve:
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"... antes de eu pronunciar meu discurso,
Winston Churchill e Anthony Eden disseram a
Foster Dulles, nas Bermudas, que o pensamen
to americano estava evidentemente, anos a
frente daquele da Inglaterra em questões ato
micas".

Tanto nos EUA como no mundo inteiro a reação pública ao

discurso, foi boa. Embora a URSS não desse a conhecer, de ide

diato, sua concordância, muitos dos objetivos, a curto prazo

tinham sido atingidos. Os EUA tinham preparado o terreno pa

ra uma cooperação em termos práticos para o desenvolvimento

da confiança entre as grandes potências do munto, tão logo o

Kremlin o desejasse.

3.2 - O Discurso de Eisenhower

Eisenhower iniciou seu discurso perante a Assembléia Ge

ral das Nações Unidas, dizendo da alegria que sentia ante o

convite que lhe fizera o Secretário Geral Hanrnnarskjeld e,cheio

de esperança, afirmava:

"Jamais, em toda a História, tantas esperan
ças de tantas criaturas estiveram assim reu~
nidas em uma única_organização. As vossas de
liberações e decisões durante estes anos som
brios já realizaram parte dessas esperanças?
£ acrescentava*
"Finalmente, se é preciso fazer alguma pro-
posta para suavizar, ainda que em dose dimi
nuta, as tensões do inundo de hoje, que audl
tório mais apropriado para ouvir essa propoF
ta do que este, constituído dos membros da
Assembléia Geral das Nações Unidas"?

Manifestou-se compelido a usar de uma linguagem que, se

gundo ele, que vivera tantos anos de caserna, não gostaria de

usar, mas que era imperioso usar:

"A nova linguagem é a linguagem da guerra atômica".
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Embora dizendo que falava com conhecimento proveniente de

fatos norte-americanos porque esses eram os únicos fatos incon

troversos que conhecia, afirmava:

"O segredo ameaçador e os temíveis engenhos do
poder atômico nao são exclusividade nossa.
"Em primeiro lugar, o segredo está em poder
da Grã-Bretanha e Canadá, nossos amigos e alia
dos, cujos gênios científicos contribuíram tre
mendamente para as nossas descobertas origi-
nais e projetos das bombas atômicas
O segredo também ê conhecido da União Soviéti-
ca".

Quanto ao alegado monopólio do poderio atômico americano

Eisenhower afirmava que se realmente existira, deixara de exis

tir há vários anos e esclarecia:

"Primeiro, os conhecimentos que ora possuem vã
rias nações serão eventualmente compartilhados
por outras, possivelmente por todas.
"Segundo, mesmo uma enorme superioridade nume
rica de armas, e a conseqüente capacidade para
uma retaliação devastadora, não ê por si só,
preventivo contra os temíveis danos materiais
e perda de vidas humanas que causaria uma a-
gressão perpetrada de surpresa".

E, após descrever os efeitos destruidores de um eventual

ataque de surpresa com armas atômicas e o conseqüente revide

com as mesmas armas, Eisenhower dizia.:

"Parar ai, seria confirmar a desesperança da fi
nalidadede uma convicção de que dois colossos a
tômicos estão fadados a se entreolharem malévõ
la e indefinidamente por sobre um mundo atemo-
rizado. Parar ai, seria aceitar irremediavel-
mente, a probabilidade de ser a civilização
destruída - com o aniquilamento da insubstitu£
vel herança da humanidade trazida até nós por
gerações sucessivas - seria condenar a humani
dade a ter de recomeçar a sua luta milenar pe
Ia ascensão da selvageria até a decência e ã
Justiça.
"Certamente, nenhum membro equilibrado da espé
cie humana poderia vislumbrar a vitória em tal
desolação. E ninguém desejaria ver seu nome lJL
gado pela história a tal degradação e destrui-
ção humana".
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Reconheceu Eisenhower que havia necessidade de muita pa

ciência na busca de uma saída da "Câmara escura do terror pa

ra a luz" e que no mundo dividido em que se vivia, jamais se

poderia conseguir a salvação com um simples ato dramático.

"Sei que muitos passos terão de ser dados du
rante muitos meses, antes que o mundo possa
contewplar-se a si mesmo, algum dia, e com
preender, sinceramente, que novo clima de
confiança pacífica o envolve".
"Mas sei, acima de tudo, que devemos começar
a dar esses passos - AGORA".

Preocupou-se Eisenhover em afirmar que não se tratava de

"palavras vãs ou visões triviais", nem de reiteração de pro-

postas anteriores ou da redescrição de fatos do passado.

"A gravidade do momento é tal que qualquer
caminho para a paz, por mais obscuramente
discernivel que seja, deve ser explorado!

Manifestava, também, a disposição americana de compare-

cer à mesa de conferências e que os EUA estavam dispostos a

algo mais do que a simples redução ou eliminação los materi-

ais atômicos para fins militares.

"Não basta retirar essa arma das mãos dos sol
dados. Ela deve ser posta nas mãos dos que
saibam escoinvá-la de sua feição militar, ada
tando-a às artes da paz". ~*
"Há certos passos que podem ser dados agora
para tornar mais próximo o dia em que o medo
do átomo começará a desaparecer dos espíritos
dos povos e dos governos do Oriente e do Oci
dente".

Após analizar os benefícios que adviriam se a temível

tendência para o crescimento atômico militar fosse invertida

e, assim, transformasse a energia atômica num grande fator de

prosperidade para o bem de toda a humanidade, Eisenhower fa

zia propostas concretas para contribuições atômicas conjuntas,

quando dizia:
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"Faço, portanto, as seguintes propostas:

"Os governos principalmente envolvidos deverão agora,

continuando na extensão permissível pela prudência elementar,

as contribuições conjuntas de seus estoques de Materials de

urânio e flsseis para uma Agência Internacional de Energia

Atônica. Tal agência seria criada sob a égide das Nações Uni-

das.

"Os níveis das contribuições, os procedimentos e outros

detalhes situar-se-iam adequadamente no âmbito das "conversa

ções particulares" a que já me referi.

"Os Estados Unidos estão preparados para iniciar esses

entendimentos em boa fé. Qualquer companheiro dos Estados Uni

dos, agindo com igual boa fé, não encontrará nos Estados Uni-

dos um associado irredutível ou mesquinho.

"Indubitavelmente, não seriam grandes as contribuições î

niciais para esse plano. Contudo, a proposta tem a grande vir

tude de poder ser posta em prática sem as irritações e suspei^

tas mutuas sempre presentes em qualquer tentativa de estabele

cer um sistema completamente aceitável de inspeção e controle

de âmbito mundial.

"A Agência Internacional de Energia Atômica responsabili^

zar-se-ia pela coleta, armazenamento e preservação dos materdL

ais flsseis e outros entregues como contribuição. O engenho

de nossos cientistas criaria as condições de segurança apro

priadas sob as quais esse banco de material flssil pudesse

tornar-se essencialmente imune ás apropriações de surpresa.

"A principal responsabilidade da Agência Internacional de
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Energia Atômica seria a elaboração de métodos que permitissem

a distribuição do material físsil de maneira a atender aos pro

pôsitos da humanidade. Peritos seriam mobilizados para apli-

car a energia atômica âs necessidades da agricultura, mediei^

na e outras atividades pacificas. Seria um dos propósitos e£

peciais da Agência a produção de energia elétrica em abundân

ciar nas regiões do mundo sedentas de eletricidade. Desse mo

do, es potências contribuintes emprestariam uma parcela de

seu vigor ao atendimento das necessidades da humanidade.'

"Mais do que dispostos, os Estados Unidos sentir-se-iam

orgulhosos de empreenderem, ao lado dos outros "principalmen-

te envolvidos", o desenvolvimento dos planos que acelerariam

os usos pacíficos da energia atômica."

"Evidentemente, a União Soviética teria de ser um daque-

les "principalmente envolvidos".

3.3 - Dos temores â paz

"Eu estaria disposto a submeter ao Congresso dos Estados

Unidos, com toda a probabilidade de aprovação, qualquer plano

que:

Primeiro- Encorajasse a investigação de âmbito mundial

dos usos pacíficos eficazes dos materiais flsseis e desse a

certeza da disponibilidade do material necessário ã realiza-

ção de todas as experiências apropriadas.

Segundo - Iniciasse a redução do poder destrutivo poten

ciai dos estoques atômicos mundiais.

Terceiro - Permitisse a todos os povos de todas as na-

ções sentirem que, nesta era iluminada, as grandes potências
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do mundo, tanto do Oriente quanto do Ocidente, estão mais in-

teressadas nas aspirações humanas do que no acúmulo de arma-

mentos bélicos.

Quarto - Abrisse novos caminhos a discussões pacificas e

iniciasse pelo menos um novo sistema de ataque aos problemas

difíceis, que devem ser resolvidos tanto nas conversações pú

blicas quanto nas particulares, a fim de que o mundo possa li,

vrar-se da inércia imposta pelo medo e progredir de maneira

positiva no rumo da paz.

"Os Estados Unidos não desejam apresentar, contra o ne-

gro pano de fundo da bomba atômica, apenas o poderio, mas

também o desejo e a esperança de paz.

"Os meses vindouros estarão cheios de decisões de alta

importância. Nesta Assembléia, nas capitais e quartéis-genera

is do mundo, nos corações dos homens de todas as partes, se

jam eles governantes ou governados, possam essas decisões li_

vrar este inundo das garras do temor, conduzindo-o à paz.

"Para incentivar a tomada dessas decisões de alta impor

tância, os Estados Unidos prometem diante de vos - e, portan-

to, diante do mundo - se revelarem determinados a ajudar a

resolver o temível dilema atômico e a se dedicarem, de alma e

coração, â busca de um meio pelo qual o miraculoso engenho do

homem não seja dedicado a sua morte, mas consagrado a sua vi

daw.

Desta forma Eisenhower concretizava uma proposta que a

imprensa da época chamaria "Átomos para a paz" e que se con£

tituiu na semente da qual brotou a Agência Internacional da

Energia Atômica.



N O T A S

1 - Os textos deste capitulo foram tirados do livro "0 Átomo

em Ação - Hanry H. Dunlop e Hans N. Tuch - Zahar Edito-

res - 1958.
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CAPÍTULO IV - DAS NEGOCIAÇÕES

4.1 - O Diálogo Soviético - Americano

No final de 1953, a União Soviética concordou em discutir

diretamente com os Estados Unidos, através dos canais diploma

ticos, a proposta de Eisenhower.

Inicialmente, porém, o Governo Soviético estava muito re

lutante. Insistiu na renúncia solene e prévia do uso da bomba

de hidrogênio e de outras armas de destruição em massa e apoi-

ou os argumentos americanos de 1946, observando que a produção

de energia para fins pacíficos poderia não ser arbitrariamente

diferenciada da produção de material utilizável para fins mili

tares e que um país não poderia se engajar numa atividade sem

automaticamente se engajar na outra.

Mais tarde, em fins de 1954, a União Soviética subordinou

as discussões sobre a futura agência internacional para a ener

gia atômica â assinatura prévia de um acordo sobre armas nu-

cleares. Propôs, ainda, uma reunião de técnicos soviéticos e

americanos a fim de estudar a possibilidade técnica de evitar

o desvio de materiais físseis, originalmente destinados a

usos não militares, para fins bélicos e estudar os meios de

tornar tais materiais inadequados para usos militares, sem pre

judicar, porém, seus valores não militares.

Uma reunião das principais potências nucleares foi reali^

zada em Genebra, em setembro de 1955, mas sem, contudo, gerar

uma decisão concreta.

A relutância soviética não impediu os Estados Unidos de
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de prepararem e submeterem â União Soviética várias minutas

do estatuto da futura agência» elaborado apôs consultas com

os principais produtores de urânio: Austrália, Bélgica, Cana

dá. França, Portugal, Africa do Sul e Reino Unido.

No verão de 1954, o Governo Americano tornou mais libe

ral sua legislação nuclear interna e autorizou a transferên-

cia de "Know-how" nuclear e materiais a outros países, desde

que fossem utilizados somente para fins pacíficos. Também ma

nifestou sua decisão de levar avante a criação da nova agên-

cia, mesmo sem a participação da União Soviética.

No outono de 1954, a Assembléia Geral da ONU fomentou o

prosseguimento das negociações e decidiu realizar - sob os

auspícios das Nações Unidas - uma grande conferência sobre os

usos pacíficos da energia atômica, destinada a levantar o véu

do sigilo atômico.

A conferência foi realizada em agosto de 1955, em Gene-

bra, com sucesso e a total participação da União Soviética.

Pouco depois da conferência, o Governo Soviético comuni-

cava seu desejo de participar da futura agência. A discussão

sobre os fundamentos, alinhados no projeto de estatuto prepa-

rado pelos Estados Unidos e apresentado em março de 1955, ter

minou, seguindo-se um período de um ano, durante o qual o tex

to final do estatuto foi concluído no decurso de duas confe-

rências, realizadas no inicio e no final de 1956, em Washington

e New York, respectivamente.
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4.2 - A Conferência de Washington

••"• - Em 1955, a Assembléia Geral das Nações Unidas incumbiu

os Estados Unidos da organização - em Washington - de uma

conferência dos 12 países mais diretamente interessados na

criação da nova agência. Os países convidados a participarem

foram os que ja haviam se manifestado sobre os projetos do

estatuto, além da União Soviética, Tcheco-Eslováquia, Brasil

e índia.

A conferência foi realizada em fevereiro e março de 1956.

A discussões se concentraram na. minuta de março de 1955,

que havia sido remetida, no verão anterior, aos 84 países Mem

bros das Nações Unidas e suas agências especializadas para

receberem comentários.

A delegação americana era encabeçada pelo Embaixador

Wadsworth, representante adjunto dos Estados Unidos nas Na-

ções Unidas.

A Bélgica foi representada por seu Comissário de Energia

Atômica, Sr. Ryckmans, anteriormente Governador do Congo, que

havia desempenhado relevante papel, como conciliador, durante

as negociações.

A índia foi representada pelo seu brilhante Secretário

de Estado para Energia Atômica, Dr. Bhabha, cujo amor â arte

e â música o fazia mais favorável a Viena do que a Genebra co

mo cidade onde seria fixada a sede da nova Agência.

Todos os outros países estavam representados por seus

Embaixadores em Washington, incluindo o Sr. Zarubin (União So

Viética) e o Sr. Couvre de Murville (França).



32

O ponto alto das negociações, que duraram quatro semanas,

foi a atitude conciliatória da União Soviética.

O tipo de organização que surgiu, em decorrência das ne

gociações, era para a agência desempenhar mais o papel de in

termediária do que de "banqueira" e possuia poderes muito am

pios que seriam aplicados tanto para acordos de transferência

de materiais, que houvessem sido colocados ã disposição da no

va agência como, e principalmente, para acordos bilaterais e

multilaterais, cujas partes desejassem que a nova agência ve

rificasse seu caráter não militar.

Com relação ao último tipo de acordo, ficou decidido, a

despeito da oposição soviética, que os custos das salvaguardas

associadas viessem a contribuir para manter a paz mundial.

A delegação indiana, embora aceitasse as salvaguardas so

bre materiais físseis especiais, plutônio e urânio enriqueci

do, se opôs quanto às salvaguardas sobre o urânio natural.Foi

a única delegação a adotar esta atitude. Enfatizou o ponto de

vista de que as salvaguardas sobre urânio natural dividiria os

países em duas categorias. De um lado, estariam os países que

não possuiam depósitos de urânio em seus territórios ou que

não tinham possibilidades de adqüirí-los através dos canais

comerciais que estariam sujeitos a controles constantes na

área industrial - a única que poderiam desenvolver; de outro

lado, estariam os países com um programa nuclear bélico, e

que poderiam se beneficiar de tal programa com vistas ao sigî

Io industrial, desde que possuíssem materiais não controlados/

disponíveis e que poderiam ser desviados para usos não milita

res.
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A questão mais difícil e que requeria negociações atra-

vés de canais diplomáticos, mesmo depois de encerrada a confe

rência de Washington, referia-se à Junta de Governadores.

A intransigência dos produtores de tôrio e urânio, cuja

produção era mantida em segredo e era absorvida inteiramente

pelos programas militares das potências nucleares anglo-saxo-

nicas, as exigências da India e da União Soviética por uma re

presentação geográfica mais ampla e o desejo de acomodar tan-

to os países industrializados como os em desenvolvimento, não

era fácil de conciliar em uma pequena Junta de Membros, volta

da para a eficácia.

0 compromisso estabelecido em abril de 1956, foi de que

a Junta teria 23 Membros, pertencentes ãs cinco maiores potên

cias nucleares (Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido,

França e Canadá), quatro produtores de matérias primas (Belgî

ca, Portugal, Polônia e Tcheco-Eslovãquia), os quais teriam

seus lugares na Junta alternados de dois em dois anos; um for

necedor de assistência técnica e, pelo menos um Membro - qua

se sempre dois, na verdade - das seguintes áreas geográficas:

América Latina, Europa Ocidental, Europa Oriental, Africa e

Oriente Médio, Sul da Ásia, Sudeste da Asia e do Pacífico, e

do Extremo Oriente.

Esta foi a aprimeira vez que a expressão "distribuição

geográfica equitativa" foi substituída por uma relação de

áreas geográficas no Estatuto de uma agência das Nações Uni-

das.

Outras questões muito importantes - tais como as funções

de vários órgãos da nova agência, sua relação com as Nações
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Unidas e os regulamentos financeiros - foram resolvidos com

o apoio unanime dos participantes.

4.3 - A Conferência de New York

Finalmente, a 23 de setembro de 1956, foi apresentado o

projeto do Estatuto numa assembléia de 81 países, na sede da

ONU..

Ficou estipulado que seria necessária uma maioria de

dois terços para emendar o Estatuto, porisso, a versão final,

adotada a 23 de outubro, não diferia muito do texto minutado

em Washington, seis meses antes.

A maior parte das emendas propostas não foi aceita ou

não obteve a necessária maioria de dois terços para aceitação.

Foi assim, particularmente, no caso das emendas fundamentais

propostas pela União Soviética e seus aliados: admissão da

República Popular da China como Membro fundador; exigência de

garantias adicionais de que a soberania dos Estados Unidos

seria respeitada; limitação orçamentária; exigência de maio-

ria de três quartos em assuntos financeiros; proposta de que

a Agência pudesse adquirir instalações e equipamentos somente

se fornecidos através de doação.

Em várias ocasiões foi invocado o delicado equilíbrio

alcançado em Washington, como uma razão para que não fossem

adotadas emendas propostas, tais como as concernentes à compo

sição da Junta de Governadores e dos regulamentos financeiros.
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4.4 - A Batalha do Artigo XII

A questão mais controvertida foi a do alcance das salva

guardas. O principio das salvaguardas foi criticado por mui-

tos países, vários deles do "Terceiro Mundo", que tentaram

exetuar o urânio natural. Compararam as salvaguardas ao neo-

cólonialismo, observando que as potências nucleares deveriam

ser isentas desde que, devido a seu estágio avançado de desen

volviraento,'não necessitariam solicitar assistência da nova

agência.

A índia liderava a oposição quanto â aplicação restrita

das salvaguardas.

A França deu seu apoio, propondo uma diminuição de sal-

vaguardas sobre o urânio natural e instando no sentido de que

as salvaguardas não deveriam ser tão severas de forma a subme

ter os futuros países membros a solicitarem auxilio da nova

agência.

A posição da índia foi claramente explicitada pelo Dr.

Bhabha, que desfrutava de grande prestigio pessoal. Ele se

opôs, acima de tudo, ã continuação da aplicação das salvaguar

das, às sucessivas produções de materiais nucleares, que muî

to provavelmente ocorreriam no caso de seu pais que possuía

materiais nucleares, porém, carecia de assistência técnica pa

ra poder iniciar um programa nuclear. Mencionou a natureza

ilusória das salvaguardas rigorosas e enfatizou que qualquer

auxilio no campo nuclear, mesmo constituindo oportunidade de

treinamento ou de obtenção de materiais nucleares, potencial^

mente seria auxilio militar, desde que permitiria a um pais o

desvio dos recursos para um programa militar. Na conferência,
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propôs que a nova agência prestasse assistência apenas àque-

les países que não tivessem programas militares no campo da

energia nuclear, explosivos termonucleares e armas radiológi-

cas (radiological weapons), mas não incluía a propulsão nucle

ar militar.

Finalmente, o ponto em que a delegação indiana se dec Ia

rou intransigente, chegando mesmo a uma oposição categórica,

foi o do direito da nova agência, consubstanciado no Artigo

XII.A.5, relativo ãs instalações sujeitas a suas salvaguardas:

"Decidir sobre o uso de todos os materiais f£s»
seis especiais recuperados ou produzidos como""
um sub-produto e exigir que tais materiais fÍ£
seis especiais sejam confiados à Agência, exce
to para as quantidades que a Agência permitis-
se fossem retidas para fins não militares, es_
pecifiçados, sob permanentes salvaguardas da A
gência".

Tal poder, em mãos da nova agência, lhe daria demasiado

poder para dominar a economia de um país se esta fosse base a

da na geração de energia nuclear, acompanhada de interesse pa

ra o qual a nova agência teria contribuído apenas nas primei-

ras etapas.

As negociações entre as delegações americanas e indiana

foram realizadas no decorrer da conferência. A delegação ame-

ricana, que havia consultado o Secretário de Estado e seus au

xiliares, recusou-se a modificar sua posição.

A 19 de outubro de 1956, no dia em que a conferência de

via terminar com um voto a favor do Artigo XII, a União Soviê

tica, que ainda não havia declarado sua posição, juntou-se a

seus aliados, declarando-se claramente a favor da índia.

Vendo que o voto levaria a um impasse ou â aprovação da
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linha americana por uma pequena maioria, a França e a Suissa,

bem como o Ministro Lindt, observador permanente junto as Na

ções Unidas, assumiram o compromisso de emenda. Esta emenda,

cuja redação foi ligeiramente alterada no dia imediato à sua

apresentação, deu ao país o direito de reter, dos materiais

físseis por ele produzidos, as quantidades que considerasse

necessárias para suas atividades de pesquisas e para o abaste

cimento de reatores nucleares que já possuísse ou que estives

sem em construção.

A delegação americana solicitou 48 horas para refletir,

tendo o assunto sido levado ao Secretário de Estado, John

Foster Dulles e ao Presidente da Comissão de Energia Atômica,

almirante Lewis Strauss.

Apôs debates que duraram até domingo, 21 de outubro, nos

quais a influência da delegação canadense trabalhou a favor

da aceitação do compromisso, enquanto a delegação britânica

tendia a ser intransigente, as três delegações anglo-saxôni-

cas aceitaram a proposta franco-suissa, com a qual a delega-

ção indiana concordou, por sua vez, no inicio da noite.

A delegação indiana, em reconhecimento pela maneira com

que havia sido ajudada pela França, deixou de pressionar sua

proposta, no sentido de que a nova agência deveria auxiliar

apenas os países que não tivessem programa militar.

No dia seguinte, o Artigo XII foi votado e adotado unan:L

mente, com apenas uma abstenção, numa sessão durante a qual a

maioria das potências anglo-saxônicas, entre outras,expressou

gratidão às delegações suissa e francesa.

0 fracasso da conferência foi, então, praticamente evita
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do e o ultimo obstáculo para a criação da Agenda Internacio-

nal de Energia Atômica e suas salvaguardas, havia sido supera

do.

Assim, através da Resolução da XI Assembléia Geral das

Nações Unidas, realizada em 04 de dezembro de 1954,foram apro

vadas as linhas mestras para a criação da AIEA. Decidiu-se

que a criação, propriamente dita, teria lugar por ocasião da

Conferência Internacional sobre a Utilização da Energia AtômjL

ca para fins Pacíficos que se reuniria em Genebra, am agosto

de 1955.

O projeto de Estatuto da AIEA foi discutido durante (du-

rante) a Conferência Internacional iniciada em 20 de setembro

de 1956, em Nova York, e, em 23 de outubro era aprovado.

Ao encerrar-se a Conferência, no dia 26 de outubro de

1956, presentes 81 Estados, o Estatuto foi assinado.

Entretanto, somente a 29 de julho de 1957, apôs o deposit

to das ratificações necessárias, em Washington, é que a AIEA

se constituiu juridicamente.
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CAPITULO V - PONTOS DE DISCORDÂNCIA

5.1 - O Desenrolar das Negociações

Por volta do ano de 1946 os problemas relativos â ener-

gia nuclear eram tratados no âmbito da Assembléia Geral das

Nações Unidas. As questões que surgiram, na discussão da mate

ria, foram encaminhadas a uma comissão de membros do Conselho

de Segurança, mais o Canadá..

No período compreendido entre 1954-1956 as discussões e

negociações internacionais, que foram uma conseqüência neces

sãria da proposta do Presidente Eisenhower, se desenrolaram no

âmbito da diplomacia.

Embora muitas modificações de posições houvessem sido

tornadas públicas, muitas houve que necessitavam ser objeto

de relatórios e negociações diplomáticas, e, como tais, manti

das confiâencialmente.

De Janeiro até Setembro de 1954 os EUA e a Russia troca

ram notas e pontos de vista sobre a proposta de Eisenhower

que foram mantidas em sigilo por mútuo consentimento, até a

publicação dos principais documentos, em 25 de setembro.

Em junho, os EUA notificavam a União Soviética do inicio

das discussões da proposta da criação de uma Agência Interna

cional de Energia Atômica com um grupo de Estados - conhecido

como o "grupo dos oito" - composto dos EUA, Reino Unido, Cana

dã, França, Africa do Sul, Bélgica, Austrália e Portugal.Eram

os países mais avançados em tecnologia nuclear ou em vias de

o serem, e, os eventuais produtores de urânio para os progra

nas militares dos EUA e Reino Unido.
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Viriam a ser, posteriormente, as primeiras fontes contri^

buintes de tecnologia e de materiais para a nova agência.

Em 30 de agosto de 1954, Eisenhower dizia:

"Nós pretendemos prosseguir com a cooperação
e a participação da União Soviética, se pos_
slvel, mas também sem ela, se necessário".

A Assembléia Geral da ONU, em 1954, discutiu a questão

dos usos pacíficos da energia nuclear, e, concluiu seus traba

lhos com esperanças de que a nova agência fosse criada sem de

mora.

Durante o ano de 1955 o "grupo dos oito" estudou em pro

fundidade a proposta para a criação da nova agência, enquanto

EUA e União Soviética continuavam um diálogo paralelo. Em con

traste com o ano anterior, concentrou-se maior atividade no

"grupo dos oito", e, como conseqüência, já no dia 29 de março

circulava a primeira minuta do estatuto para consideração e

estudo dos demais.

Uma segunda minuta fora entregue confidencialmente â Unî

ão Soviética em 29 de julho.

Em agosto, realizava-se em Genebra a Conferência Cientí^

fica Internacional, na qual cientistas de todo o mundo apre

sentaram um balanço do estágio alcançado pela energia nuclear.

Era a primeira vez que se fazia uma avaliação global da ener

gia nuclear, considerando-se não somente os aspectos políti-

cos mas, principalmente, os aspectos tecnológicos envolvidos,

além das grandes expectativas dos benefícios potenciais do

átomo.

Finda a Conferência, os Estados Unidos fizeram distri-
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buir entre os oitenta e quatro estados participantes uma segun

da minuta do estatuto.

A próxima reunião da Assembléia Geral realizou-se em clî

ma bastante cordial, a despeito de algumas divergências verifl

cadas, mas que não chegaram a constituir voto negativo contra

a resolução pela qual o "grupo dos oito" passou a denominar-se

"grupo dos doze", já então, com a participação do Brasil, Che

coslovaquia, India e União Soviética.

A este grupo foi cometida a tarefa de preparar uma minuta

de estatuto, tomando em conta os pontos de vista expressos na

Assembléia Geral e, pelos Estados, inâividualmente. A minuta

deveria ser, finalmente, apresentada a uma conferência final

da qual participariam todos os estados Membros das Nações Uni-

das, bem como os organismos especializados.

Com base nos comentários feitos pelo "grupo dos oito", os

EUA prepararam uma terceira minuta do estatuto para ser consi-

derada e apreciada pelo "grupo dos doze". Este grupo estudou

em profundidade a nova minuta, já que lhe cabia a tarefa de

produzir uma minuta que deveria ser apresentada â conferência

de todos os Estados a se realizar mais tarde, naquele ano.

A Conferência final, ã qual compareceram oitenta e um Es_

tados, começou no dia 20 de setembro e o estatuto foi aberto

para assinatura no dia 26 de outubro.

Evidentemente, as discussões sobre o estatuto nem por is_

so acabaram aí. 0 "grupo dos doze", ao apresentar perante a

Conferência do Estatuto a minuta por eles elaborada, tentava

assegurar que fora obtido o maior consenso possível.
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Um grupo de Estados, entretanto, que não fazia parte do

"grupo dos doze", manifestou sua discordância a muitos dispo

sitivos da minuta. Em conseqüência, foi necessário que se ad-

mitisse discutir oitenta emendas, das quais sessenta foram vo

tadas e trinta adotadas.

Alguns dos principais pontos de discordância merecem uma

breve abordagem, deixando-se â parte os de ordem técnica,poli

tica e os relativos ã administração de salvaguardas.

Esses pontos de discordância foram o desarmamento, a so

berania e a discriminação.

5.2 - Do desarmamento

0 preâmbulo da carta das Nações Unidas diz: "to save
succeedings generations from the scourge of war
which twice in our lifetime has brought untold
sorrow to mankind.?

Grande parte das discussões, na Conferência do Estatuto,

girou em torno do desarmamento nuclear.

A maior pressão foi exercida pelos países da Europa Orî

ental por entenderem que o controle da energia nuclear deve-

ria ser acompanhado ou precedido da proibição da produção e

do uso de armas nucleares. Muitos Estados objetavam quanto ao

sistema de salvaguardas previsto no Estatuto, alegando que o

controle proposto, ou seja o poder da AIEA para criar um sis-

tema de salvaguardas, não contemplava os seguintes aspectos:

19 a continuação dos programas nucleares dos Estados Nu^

cleares;

29 os programas dos Estados com potencial capaz de obter
armas nucleares;
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39 a possibilidade destes mesmos Estados procurarem assis

tência externa para seus programas de desenvolvimento

pacífico, enquanto internamente dedicariam toda sua

capacidade a um programa nuclear militar.

Os argumentos eram procedentes, realmente, mas,admitia-se

que o objetivo do sistema de salvaguardas da AIEA poderia au

mentar a confiança mútua e fornecer experiência política e téc

nica na aplicação dos controles de desarmamento.

O Secretãrio-Geral das Nações Unidas afirmava:

"As Nações Unidas terão um profundo e constan-
te interesse no sistema de salvaguardas e con
trole previsto pela Agência Internacional de
Energia Atômica. Nenhum sistema será considera
do satisfatório, a menos que estruturado por
acordos feitos pelas Nações Unidas, dentro da
área pela qual é ela responsável".

0 problema do desarmamento, aliás, continua a preocupar as

Nações Unidas e a despeito dos progressos alcançados ainda

constitui um dos mais sérios problemas enfrentados pelas gran

des potências, em que pese a habilidade com que as negociações

SALT são conduzidas.

5.3 - Da Soberania

Este, talvez, seja o argumento que encontrou maior res so

nância quando da discussão do Sistema de Salvaguardas da Agên

cia, pois considerava que a aplicação das salvaguardas consls

tia num ato de ingerência nos mais variados campos da vida dos

Estados.

As salvaguardas não poderiam jamais colocar um Estado

numa situação de dependência política, econômica ou militar,
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de outros estados ao permitir que agentes de um organismo in

ternacional, embora.reconhecido por eles, realizasse a tarefa

de inspecionar suas atividades nucleares, numa atuação tipica

mente policial.

Contrária a essa posição, levantaram-se argumentos tradjl

cionais tais como o de que na assinatura de qualquer acordo

internacional está implícita a aceitação da ingerência exter-

na. Por outro lado, a tecnologia do século XX era e seria de

tal forma internacionalizada nos próximos anos, que se torna

va indispensável a cooperação e o entendimento de muitos para

o beneficio de todos. Finalmente, observa-se que era necessã

rio lembrar â Conferência do Estatuto que a preocupação pri-

mordial deveria ser não tanto a de preservar as prerrogativas

nacionais mas, acima de tudo, salvaguardar a segurança inter

nacional.

Houve quem lembrasse a conveniência de ser adotado o

principio expresso pelo Primeiro Ministro Nehru no sentido de

que toda a assistência técnica deveria ser canalizada através

das Nações Unidas, como única organização que não padecia de

suspeitas, em qualquer parte do mundo, de basear o seu traba

lho em preferências políticas, expressas ou ocultas.

Além do argumento de que a adesão a um acordo internado

nal implicava na abdicação de uma parcela de sua soberania,

indispensável para que fossem observadas as obrigações assumi

das no acordo, salientava-se que um Estado, embora tivesse ma

nifestado sua adesão ao Estatuto da AIEA, ficava completamen

te livre para solicitar ou não a assistência técnica para seu

programa nuclear doméstico. Não havia, portanto, qualquer com
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prometimento de um Estado signatário do Estatuto de vincular

seu programa nuclear à assistência técnica da AIEA e, conse-

qüentemente, submeter-se ao seu Sistema de salvaguardas.

O artigo XI.F.4 da minuta do Estatuto exigia que a Agên

cia, ao celebrar um acordo com um Estado ou Estados interessa

dos em determinado projeto, deveria:

"incluir cláusula de que o projeto estará su-
jeito a salvaguardas previstas no artigo XII,
devendo as respectivas salvaguardas serem e£
pecifiçadas no acordo".

Ficava, portanto, patente que somente a assinatura de um

acordo entre a AIEA e um Estado que solicitasse assistência

técnica, obrigaria esse Estado a submeter-se às salvaguardas.

Essa sistemática prevaleceu e, como tal, foi preservada

na atual redação do Estatuto.

5.4 - Da Discriminação

Tanto o Plano Baruch e o Relatório Acheson - Lilienthal,

quanto a proposta de Eisenhower (1953) traziam no seu bojo um

sistema de controle na aplicação pacifica da energia nuclear

mas não chegava, contudo a se constituir numa discriminação.

0 argumento da discriminação baseava-se no fato de que

os países possuidores de armas nucleares e aqueles em via de

obtê-las, dispensariam qualquer ajuda por parte da AIEA. Esca

pavam, por isso, âs salvaguardas da Agência e seus programas

poderiam se desenvolver livremente, sem qualquer restrição,

mesmo sendo eles membros da AIEA.

Os pedidos de assistência técnica seriam, pois,provenien
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dos países em desenvolvimento e, em conseqüência, as salvaguar

das teriam aplicação somente na Asia, na Africa e na América

Latina cujos países não estariam siquer em condições de fabri-

car armas nucleares.

Contra essa posição expendiam-se argumentos, afirmando

que a AIEA fora criada para beneficio de todos os Estados, nu

cleares ou não, que poderiam solicitar assistência para proje-

tos de energia nuclear de finalidades pacificas, mediante reem

bolso e, mediante análise e aprovação do projeto pela Junta de

Governadores.

O artigo XI.E previa, expressamente:

"a equitativa distribuição de materiais e ou
tros recursos disponíveis pela Agência", aten
didas, "as necessidades especificas das áreas
subdesenvolvidas do mundo".

Por ocasião da discussão do Estatuto, todos os países re

presentados, â exceção talvez de cinco, estavam desenvolven

do programas nucleares com assistência técnica externa que

exigiram ou viriam a exigir alguma espécie de controle ou su

pervisão, na forma de salvaguardas, aplicadas em decorrência

de acordos bilaterais ou por uma agência internacional,quan

do previsto.
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CAPITULO VI - A AIEA - ORGANIZAÇÃO

6.1 - Do Estatuto

O Estatuto da AIEA foi aprovado em 23 de outubro de 1956

pela "Conferência Sobre o Estatuto da Agência Internacional

de Energia Atômica", realizada na sede das Nações Unidas, em

Nova York.

O primeiro Estato atômico a ratificar o Estatuto foi á

União Soviética.

Para o reconhecimento da AIEA era necessário o depósito

de 18 instrumentos der atificação, sendo que dentre esses 18,

três deveriam ter sido depositados pelos seguintes Estados:

Canadá, França, Estados Unidos, Reino Unido ou União Soviéti

ca.

Desta forma, a primeira sessão da Conferência Geral rea

lizou-se na cidade de Viena, sede do novo Organismo, de 19 a

23 de outubro de 1957.

Nascia, assim, o organismo que seria o depositário das

esperanças e do futuro pacífico da energia nuclear e que, se

por um lado era recebido com ceticismo por uns, representava,

contudo, para uma grande maioria, a esperança de um mundo me

lhor.

0 artigo XXI, letra E previa que o Estatuto entraria em

' vigor quando dezoito Estados houvessem depositado os instru-

mentos de ratificação, desde que entre eles figurassem, pelo

menos, três dos seguintes: Canadá, Estados Unidos da Améri-

ca/ França, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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Previa-se que os instrumentos de ratificações e de acei_

tação que fossem depositados posteriormente surtiriam efeito

a partir da data em que fossem recebidos (Art. XXI-E).

Desta forma, satisfeitas essas exigências, o Estatuto en

trou em vigor em 29 de julho de 1957.

6.2 - Emendas

Posteriormente foi emendado duas vezes.

A 31 de janeiro de 1963 entrou em vigor a emenda relati^

va ao Art. VI-A/que versava sobre a composição da Junta de Go

vernadores.

A 19 de junho de 1973 foram introduzidas diversas emen-

das às letras A, B, C e D do mesmo artigo VI, envolvendo alL

terações que visaram, igualmente, modificar a composição da

Junta de Governadores.

No fundo, essas emendas se constituíram em pressões exer

cidas pelos países em desenvolvimento, objetivando conseguir

uma maior participação nas decisões da Junta de Governadores.

Essa reivindicação persiste até os dias presentes,(1979)

quando uma nova proposta de alterações do art.VI está em cur

so, visando modificar a participação principalmente, dos pa£

ses africanos e asiáticos.

6.3 - Estrutura

Os três principais órgãos da Agência são:

1) - A Conferência Geral, na qual todos os Estados Membros da
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AIEA se reúnem uma vez por ano para analizar o trabalho da

AIEA, estabelecer as diretrizes para futuros programas e apro

var o orçamento anual.

2) - A Junta do Governadores é o órgão executivo da Agência na

qual 34 membros, representantes dos respectivos Governos, se

fazem representar através de um "Governador".Doze são designa

dos pela própria Junta, 22 são eleitos pela Conferência Geral.

A Junta reune-se de 3 a 4 vezes por ano para aprovar o

programa e discutir o orçamento que serão submetidos â Confe

rência Geral da AIEA; aprova todos os acordos de importância;

toma decisões e, geralmente, executa as funções da AIEA, sub

metendo-as posteriormente â Conferência Geral.

Dentre as decisões tomadas pela Junta de Governadores,du

rante o ano de 1979, destacou-se a decisão relativa ã revisão

dos princípios e regras gerais de operação que regulam a con

cessão de assistência técnica pela AIEA.

Por maioria de votos, o documento foi aprovado e tornou-

se conhecido como "The Guiding Principles and General Opera-

ting Rules to Govern the Provision of Technical Assistance by

the Agency".

A votação contou com 22 votos a favor, 4 abstenções e 3

contra. Os votos contrários foram dos três países cujos pro-

gramas nucleares se encontram bastante avançados ou em vias

de sê-lo, sem, contudo, se constituírem em programas que des

frutem de absoluta autonomia tecnológica. É o caso da Argenti^

na, do Brasil e da índia.
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Outras decisões que marcaram a atuação da Agencia duran

te o ano foram as relativas ao fornecimento de peritos e equi

pamentos com recursos próprios da AIEA.

Ocorre que os pedidos de assistência técnica encaminha

dos â AIEA, nem sempre podem ser por ela atendidos, devido

precisamente ã falta de recursos.

A AIEA tem procurado atender ao maior número possível de

pedidos, programando curses regionais de forma a minimizar

/ cursos e usar dos recursos e tecnologia existentes em áreas

próximas.

A participação da AIEA no INFCE, por outro lado, foi a£

sunto que preocupou a Junta, tendo em vista que, muito embora

a AIEA pudesse fornecer a infra-estrutura já existente no Se

cretariado da AIEA, houve necessidade de se fazer com que os

países participantes contribuissem com recursos adicionais.

A discussão do Artigo seis 1.2 do Estatuto, cuja propo£

ta de modificação vem se arrastando desde 1977, reflete a pre

ocupação dos países em desenvolvimento em conquistarem, den

tro da Junta, uma representação mais equâmine. O assunto pro

nete, ainda, muita discussão e, sem dúvida, a atual situação

criada pelo Iran, e pela Russia ao invadir o Afganistão, deve

rá se refletir na posição que os países irão tomar.

A situação do SAC - Scientific Advisory Commmittee -

cujos membros são indicados para um mandato de dois anos - é

sempre uma das tarefas políticas bastante delicadas da Junta.

Hoje em número de quinze, os membros indicados representam a

mais respeitada expressão de valores humanos da área nuclear



51

no mundo. Cabe-lhes assessorar o Diretor Geral, sem qualquer

vinculação com o Governo ou pais a que pertencem, constituin

do-se numa escolha "Intuito Personnae" feita pelo Diretor Ge

ral, mas dependendo sempre do crivo da Junta de Governadores.

Enfim, além de decisões de caráter transitório, a Junta

decidiu designar os novos membros para nela servirem em 1979-

80, ficando assim constituída:

Argentina

Austrália

Canadá

Egito

França

República Federal da Alemanha

índia

Itália

Japão

Russia

Inglaterra
\
V Estados Unidos

Desde outubro de 1979, a Agencia transferiu-se para sua

J nova sede às margens do Danúbio, integrando-se no "Vienna In

ternational Centre".

3) O SECRETARIADO é chefiado diretamente pelo Diretor Geral

que executa os programas aprovados pela AIEA e estabelece os

programas e orçamentos para o futuro. 0 Secretariado está or

ganizado em cinco departamentos. Quatro deles são dirigidos

por Vice Diretores Gerais e um, o Departamento de Salvaguar
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das e Inspeções, é dirigido por um Inspetor Geral. O Secreta

riado conta atualmente com 1500 funcionários.

O Secretariado tem seu apoio no asses soramento que lhe

é fornecido pelo pessoal científico e técnico, de reconhecida

idoneidade e capacidade internacionais, selecionado entre os

existentes nos Estados Membros. Desta forma, a Agência possui

o SAC - Agency's Scientific Advisory Committee - um comitê ei

entifico composto de quinze membros, que prestam assistência

e asses soramento ao Diretor Geral nos programas em geral.

6.4 - SAC - Scientific Advisory Committe

Em junho de 1972 o Diretor Geral da AIEA propôs â Junta

de Governadores que o número de membros do SAC fosse elevado

de dez para doze membros, muito embora houvesse proposta de

que o número ideal para compor o Comitê seria de quinze mem

bros. A pesar desse aumento, o Comitê permaneceria como um

dos menores grupos de assessoramento, dentro da família das

Nações Unidas.

Na reunião da Junta, de Fevereiro de 1979, o Diretor-Ge

ral propôs que o número de membros passasse de 12 para 15,

com um mandato para cobrir o período de 20 de Fevereiro de

1979 a 19 de fevereiro de 1982.

Desta forma, o SAC ficou constituído dos seguintes mem

bros:

C. Castro Madero Argentina

F. Culler United States of America

I. Dostrovsky Israel

M.A.N El Guebeily Egypt



B. Goldschaddt

L. Gutierrez-Jodra

W. Haefele

&

J. Jennekens

Malu wa Kalenga

W.C. Marshall _

J. Ninczewski

W. Murata

H.H. Sethna

I. Ursu

A.A. Vasiliev
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France

Spain

Federal Republic of Germany

Canada

Xaire

United Kingdom of

Great Britain

and Northern Ireland

Poland

Japan

India

Romania

Onion of Soviet Socialist

Republics
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CAPÍTULO VII - A I E A - FUNÇÕES

7.1 - Promoção da Energia Nuclear - AIEA e UNDP

O trabalho da Agência consiste, primordialmente, em pro

mover os usos pacíficos da energia nuclear e estabelecer nor

mas para o uso adequado dessa energia (Estatuto-Art.II).

Assim, a atividade promocional consiste no trabalho que

a Agência desenvolve para fomentar a troca de informações ,prin

cipalmente entre os países cientificamente mais desenvolvidos,

cujo estágio de desenvolvimento, no campo das atividades nu-

cleares e no emprego de técnicas sofisticadas exigem a infra-

estrutura de um sistema de informações eficaz e rápido. O tra

balho promocional abrange, desta forma, a disseminação de to

da a gama dos diversos usos pacíficos da energia nuclear.

£ através da Assistência Técnica que a Agência, em conso

nância com o UNDP - United Nations Development Programe-pres_

ta auxilio, seja em forma de ensino, formação de pessoal ou

assessoramento, aos países em desenvolvimento. Estudos sobre

as futuras necessidades energéticas de um pais e a conveniên

cia de que essas necessidades sejam atendidas através da ins_

talação de centrais nucleares; o emprego da radiação para

controlar e erradicar pragas nocivas ã agricultura; o uso de

radioisõtopos na medicina, na agricultura, na hidrologia, são

apenas algumas áreas nas quais a promoção da energia nuclear

é realizada com mais freqüência.

Com a finalidade de promover a troca de informações cien

tlficas, a Agência patrocina, anualmente, a realização de sim

põsios internacionais e um número maior de reuniões de gru-
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pos de peritos, painéis e reuniões de grupos regionais de es

tudo coro vistas ã mais completa atualização das técnicas nu

cleares.

7.2 - INIS - International Nuclear Information System

A agência, tendo em vista o que prevê seu Estatuto, tem

como uma das funções básicas:

..."Fomentar o intercâmbio de informações cien
tificas e técnicas sobre a utilização da
energia atômica para fins pacíficos" - Es-
tatuto - Art. Ill - 3.

A fim de atender a essa finalidade, a Agência criou, em

1970, o INIS, um sistema de Coleta e disseminação de informa

çóes nucleares que foi o primeiro sistema operacional de in-

formações a empregar a técnica da preparação do "input" des_

centralizado combinado com o processo centralizado de informa

ção.

As Informações são coletadas pelos Estados Membros e en

caminhadas ã sede da Agência, em Viena. Ali, as informações

são examinadas, checadas e devidamente classificadas median

te o emprego de modernos métodos de computação. A informação

é, então, redistribuída aos centros nacionais de informação

para uso por organizações ou indivíduos interessados.

0 escopo principal do INIS é prestar informações em pra

ticamente todos os aspectos dos usos pacíficos da ciência e

da tecnologia nucleares.

Algumas das áreas cobertas pelo INIS:

- Física geral
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- Física de alta energia

- Física Nuclear e de Neutrons

- Química

- Materiais

- Ciências da Terra

-Efeitos biológicos da radiação

- Fontes de radiação e isôtopos

- Aplicações de isôtopos e da radiação

- Engenharia

- Reatores Nucleares

- Tipos de Reatores

- Instrumentação

- Administração de Rejeitos

- Economia

- Direito Nuclear

- Salvaguardas

- Documentação Nuclear, e ainda muitas outras áreas.

Atualmente, (1979) mais de cinqüenta países em 13 organ!

zações internacionais participam do INIS, fornecendo-lhe"input?

Estima-se que eles são responsáveis por 95% das publicações

mundiais sobre ciência e tecnologia nuclear.

0 "output" do sistema consiste de fitas magnéticas que

fornecem descrições bibliográficas, palavras-chaves e resumos

de todos os documentos recebidos pelo sistema, além de um jor

nal contendo resumos, denominado "INIS Atomindex". Ambos são

distribuídos duas vezes por mês.

Desta forma, o INIS mantém todos os Estados Membros perma

nentemente atualizados e a par das ultimas publicações e con
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quistas na área nuclear.

O sistema permite, ainda, o acesso a textos completos da

literatura não convencional, como relatórios» especificação ds

patentes, teses, etc, através de microfichas - que podem con

ter num pedaço de filme 96 páginas, preparadas na central do

INIS e disponíveis para os Estados Membros mediante assinatu

ra ou por meio de pedidos individuais.

O INIS beneficia os Estados Membros tornando acessíveis

os resultados das pesquisas científicas em processamento, evi

tando a duplicação de esforços tanto em pesquisas quanto em

informações. Nesse aspecto, são particularmente beneficiados

os países em desenvolvimento que obtêm informações sobre os

mais recentes desenvolvimentos da ciência nuclear de uma for

ma econômica e eficaz que não obteriam de outra forma.

É, também, através de programas de treinamento do INIS,

que o pessoal dos centros de informação, nos países em desen

volvimento, é treinado nas técnicas mais avançadas do manu-

seio de informações.

7.3 - Divisão Conjunta FAO/AIEA

Em 1964, a FAQ - United Nations Food an Agriculture Or

ganization - e a AIEA, decidiram criar uma Divisão conjunta

denominada "Divisão-Conjunta de Energia Atômica para a Alimen

tação e a Agricultura". O objetivo dessa divisão foi patroci

nar e coordenar a pesquisa para desenvolver melhores varieda

des de colheitas, obtendo melhores condições de plantio, pro

tegendo as plantações contra as perdas decorrentes de pragas
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e de ataques e prevenir a poluição ambiental preservando os

alimentos para o consumo humano.

Mais de 200 projetos anuais» envolvendo essas áreas, são

implementados pela AIEA.

7.4 — Atividade Regulatori- w. Agência

A fim de possibilitar o comércio e promover o desenvolvi

mento dos usos da energia nuclear de forma segura, é essenei

ai que sejam observadas medidas de segurança aplicáveis de

forma genérica e uniformemente. Para tanto, é indispensável

que essas medidas sejam consubstanciadas em normas,preparadas

e emitidas por uma autoridade internacional, como tal reconhe

cida.

A Agência procura desincumbir-se dessa função, dispensan

do especial atenção âs atividades básicas e ã regulamentação

de transportes. Essas normas são revisadas periodicamente a

fim de serem atualizadas de acordo com a evolução da tecnolo

gia jnuclear.

O maior problema para a execução dessas normas ê o da ob

tenção da certeza de que serão aceitas e aplicadas na práti

ca.

A Agência edita uma série de normas em forma de guias e

manuais, que não pretende tornar obrigatórios, mas que tem co

mo objetivo, apenas, servir de guia e de orientação aos paí-

ses em desenvolvimento. Um dos aspectos mais importantes na

segurança nuclear é o da precisão das medidas de radioativida

de. Para tanto, os Laboratórios da Agência distribuem amos-
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tras-padrão de radionuclldeos que os laboratórios e os hospi

tais podem usar para calibrar seus instrumentos.



N O T A S

1 - No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear possui

um CIN - Centro de Informações Nucleares, vinculado ao

INIS: Rua General Severiano, 90 - Botafogo - Rio de Ja

neiro - CEP - 22.294.
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CAPÍTULO VIII - AIEA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1 - Introdução

Quando do encerramento da primeira Conferência Geral, em

1957, a AIEA possuía 59 Estados Membros.

Atualmente, (1979), o número de Estados Membros é de 110,

na sua maioria países em desenvolvimento. E essa maioria ê a

grande beneficiaria da Assistência Técnica da Agência.

Os países nuclearmente desenvolvidos, tais como EUA, Rus-

sia, Xvgl&tserra, Mmtanha e Japão, muito pouco têm a exigir da

Agência em matéria de Assistência Técnica pelo fato de já te

rem atingido um grau de desenvolvimento bastante avançado em

relação ã maioria dos países em desenvolvimento» Surgem, até,

manifestações de que, tendo a Agência pouco a lhes oferecer, se

ria o caso de se retirarem dela, não fora o enorme poder polí-

tico que, por seu intermédio, podem exercer.

A atividade de Assistência T'*Tiica é exercida pelo depar;

tamento de Assistência Técnica e Publicações1, mediante solici

tação dos Estados Membros. Consiste, basicamente, em assessora

mento, fornecimento de equipamentos e de treinamento realizado

em estabelecimentos ou instalações do próprio Estado solicitan

te, sob a orientação de peritos fornecidos pela Agência, ou em

estabelecimento de outros Estados Membros através de coordena-

ção feita pelo Departamento que exerce a responsabilidade admi

nistrativa desta atividade.

A Assistência Técnica é financiada por contribuições vo-

luntárias dos Estados Membros; por fundos fornecidos pelo UNDP
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- United Nations Development Programme - por doações em espé

cie, tais como subvenção de equipamentos» fornecimento de boi

sas de estudo e de peritos e através de "funds-in-trust".2

8.2 - Formas de Assistência Técnica

A Assistência Técnica da AIEA é fornecida de três for-

mas: peritos, equipamentos e bolsas de estudo do tipo I e ti

po II.

A bolsa tipo I, é financiada diretamente pela Agência en

quanto a tipo II consta de doações em espécie postas ã dispo

sição da AIEA pelos Estados-Membros.

A cooperação que é solicitada pelos países membros, atra

vês da Assistência Técnica, se concentra em determinadas ã-

reas, entre as quais se destacam:

B.3 - Controle de qualidade em projetos de energia nuclear

Os governos interessados na introdução da energia nu-

clear em seus sistemas de geração elétrica, contam com os ser

viços de Assistência Técnica da Agência, principalmente no

que concerne as áreas criticas de um programa nuclear envoi

vendo a questão de segurança, custos, distribuição de tarefas

e o planejamento das necessidades para obter uma fonte de ele

tricidade segura e confiável.3

A industria tem dedicado, nos últimos cinqüenta anos, ej*

pecial cuidado à segurança dos equipamentos e sistemas de pro

dução industrial, com o objetivo de conseguir maior capacida

de de produção a preços mais baixos.Nesse sentido, foram ado
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tadas normas orientadoras e aparelhos de medição altamente so

fisticados. Com o advento da automação e os avanços da eletrô

nica operou-se verdadeira revolução tecnológica nesse setor

tendo em vista obter» a par da maior produtividade, melhores

Índices de segurança.

£ difícil estabelecer-se uma comparação entre o grau de

segurança exigido por uma indústria qualquer e a indústria nu

clear, onde a segurança ocupa prioridade um. Enquanto na in-

dústria convencional os processos operacionais são detalhada

mente estudados para se obter a certeza de que os produtos ma

nufaturados alcançarão padrões ideais, na indústria nuclear

os parâmetros para se obter segurança, são enormemente mais

precisos e exigentes e constituem a preocupação maior.

A operação de uma usina nuclear esta associada a certos

riscos inerentes. Assim, o "design" da usina, a construção e

a operação, estão sujeitos a rigoroso controle e fiscalização

por parte das autoridades nacionais através de um órgão regu-

lador em cuja jurisdição se constrói uma usina nuclear.

8.4 - Órgão Regulador

Normalmente esse controle é exercido por um órgão especí

fico do governo, cuja função ê instituir, implementar e impor

normas de segurança e padrões para todas as fases de um proje

to nuclear.

A obrigatoriedade da obediência a normas e padrões de se

gurança, impostas por essa autoridade, na construção,montagem

e operação de uma usina nuclear, inspira a certeza e a con-
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fiança de que uma usina nuclear, ao entrar em operação, não

trará conseqüências nocivas ã vida humana, â saúde e ao meio

ambiente.

£ da mais relevante importância no contexto regulatõrio

da energia nuclear a existência de padrões de segurança nucle

ar e sua adequação aos programas nucleares de cada governo.

O órgão regulador sujeita o projeto de construção de cada

usina nuclear a uma rigorosa revisão, antes de emitir a licen

ça de construção, apoiando esse procedimento em inspeções pe-

riódicas e testes de estrutura, antes de emitir a licença. A

finalidade dessas medidas tem em vista, além de garantir que a

usina está sendo construída de acordo com o projeto aprovado,

assegurar-se, na fase operacional, que a operação se está pro

cessando dentro das rigorosas normas consagradas pelos atuais

operadores de usinas nucleares no mundo.

Na ausência de um corpo de normas de segurança abrangen-

tes, a revisão de um projeto de usina nuclear exige investiga

ção completa, com acesso a todos os sistemas e componentes do

reator. Nesse caso, a segurança da usina estará na dependência

direta da capacidade e da experiência dos inspetores, além de

ser indicada a adoção, em caráter provisório, de normas inter

nacionais ou de normas adotadas pelo país de origem da tecnolo

gia.

8.5 - Padrões de Segurança

obtenção de padrões de segurança durante a construção

irp.ex., o órgão regulador pode usar vários métodos,

Na

do reator p.ex., o órgão
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dentre os quais, os dois mais comuns, são:

a) - Revisão do "design" e constatação da conformidade da

execução com o projeto inicial, mediante o uso de

testes e inspeções periódicas ao sitio;

b) - Auditagem e revisão documental, complementando a

atuação, guando necessário, por vistorias e inspe-

ções "in loco". Este método exige o envolvimento de

quantos trabalham no projeto, obrigando-os a documen

tar todo seu trabalho de forma sistemática.

A maior porte dos Estados membros envolvidos num programa

nuclear, adota o segundo método.

Ê evidente, que ao se optar por esse método, é necessário

a adoção de padrões de especificações, na linguagem técnica

"standards", que contenham todas as exigências indispensáveis

ã aprovação de um projeto de usina nuclear.

8.6 - Controle de Qualidade

O emprego de um sistema de controle de qualidade com o

objetivo de garantir que todas as etapas previstas e relaciona

dss «com tan projeto de usina nuclear estão sendo executados na

forma planejada, é conhecido como o Q A programa (Quality As

surance programme).

O órgão regulador emprega o sistema de controle de quali-

dade tendo em vista compatibilizar todas as tarefas básicas

previstas no projeto com os padrões e especificações dos compo

nentes do reator, permitindo detectar,em tempo ̂qualquer irregu
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laridade e sua retificação.

0 controle de qualidade envolve, ainda, atividades de

inspeção, de testes, de vigilância e de monitoração que exi-

ge, para sua execução, pessoal altamente qualificado e recru-

tado dentre profissionais dos países membros.

A Agência se preparou para prestar esse tipo de assistên

cia desde 1973. Para tanto, elaborou um programa que envolve

códigos de segurança e normas para localização de reatores, -

"design" de reatores, operação de usinas nucleares e organiza

ção de órgãos reguladores, que permitem aos países interessa

dos compatibilizar essas disposições com a legislação nacio-

nal.

Recentemente a Agência publicou o "Code of Practice on

Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants" que re

presenta um importantíssimo trabalho, por ela prestado aos

países membros.

Já se beneficiaram do serviço de assessoramento em con

trole de qualidade da AIEA, o Brasil, o México e a Turquia.

Outros países receberam cursos de treinamento em Q A cujo

objetivo é treinar engenheiros nas normas e na execução de

programas de Q A.

A AIEA tem, por outro lado, estimulado a realização de

seminários regionais e interregionais, usando, para tanto, os

recursos existentes nessas áreas e associando-os ao envio de

peritos por ela fornecidos.

A tecnologia da energia nuclear tem sido paulatinamente

desmistifiçada e a energia nuclear está em vias de se tornar
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fonte tradicional de energia a despeito dos esporádicos im

pactos que a opinião pública manifesta em decorrência de inci^

dentes nucleares, de movimentos de preservação do meio ambien

te e de associações contrárias ao uso da energia nuclear.

Porisso, a permanente preocupação da AIEA tem sido a de

manter o elevado nível de segurança até hoje observado na in-

dústria nuclear, através da Assistência em Q A e atividades

correlatas tornando-a, desta forma, uma indústria confiável e

segura não somente perante os técnicos e operadores mas princi

palmente perante o grande público, muitas vezes mal informado.

8.7 - Novos princípios de Assistência Técnica

Em sua reunião de Fevereiro de 1979 a Junta de Governado

res da AIEA aprovou o documento denominado "Princípios Orienta

dores e Regras Gerais de Operação das Atividades de Assistên-

cia Técnica."

Este documento, na sua essência, apôs ser discutido entre

os integrantes da Junta de Governadores durante dois anos, tem

como objetivo conciliar, por consenso, duas posições nitidamen

te claras.

De um lado, a posição dos países em desenvolvimento, que

tem em vista obter da maneira menos complexa o acesso á tecno-

logia nuclear.

De outro, os países exportadores de tecnologia, visando

colocar um sistema de normas e regulamentos por eles elabora-

dos, no contexto do ordenamento legal da AIEA. O objetivo pr:L

mordial seria impedir ou limitar o acesso dos países em desen



67

volvimento ãs "áreas sensíveis", como tais considerados o ci-

clo integral e autônomo do combustível nuclear. Enfim, uma

forma velada de não proliferação.

0 consenso esbarrou, no entanto,numa emenda apresentada

pelos Estados Unidos, por meio da qual, a prestação de assis

tência técnica pela AIEA foi submetida a critérios constantes

doJENP, constituindo-se numa mera transcrição da linguagem u

sada «aquele Tratado. Os países não signatários (Argentina ,Bra

sil e índia) reconheceram nessa emenda uma manobra que visava

ampliar a linguagem do Estatuto da AIEA inserindo nele concei^

tos e definições no TNP. Por proposta do Brasil, a emenda

americana foi submetida a votação obtendo 22 votos a favor,

três contra, com quatro abstenções e cinco ausências.

Observe-se que dos 34 membros da Junta, vinte e seis

são signatários do TNP. A votação não atingiu, pois, os dois

terços.

8.8 — Laboratórios

A AIEA, para atender seus programas de Assistência Téc

nica, mamtém quatro laboratórios: em Trieste, Mônaco,Seiber£

dorf e o SAL - Sefegniards Analytical Laboratory.

0 Laboratório do Centro Internacional de Física Teórica

- (Trieste Centre) - em T- -este, é financiado por meio de con

tribuições provenientes do Orçamento Regular da AIEA, da UNES

CO e do Governo Italiano. Conta, ainda, com contribuições da

SIDA e do UNDP, destinadas a cobrir despesas com seminários

e ao financiamento da participação de técnicos de institutos

de países em desenvolvimento.
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Contribuem, também, para o programa de Assistência

ca da AIEA o Departamento de Energia da Dinamarca e o Instî

tuto Nacional de Física Nuclear da Itália.

0 Laboratório do Centro Internacional de Trieste recebeu,

durante o ano de 1978, a visita de aproximadamente 1300 cien

tistas a maior parte deles provenientes de países em desenvol

vimento.

8.9 - Princípios Reguladores

Em inalo ãe 1973, por ocasião da reunião do Comitê de Ad

ministração e de Orçamento foi sugerida a atualização do do

cumento "Guiding Principles and General Operating Rules to

Govern the Provision of Technical Assistance by the Agency"5,

publicado pela AIEA em 1960 a pedido da Conferência Geral.

Essa revisão se fazia sentir devido principalmente ao rã

pião desenvolvimento do uso da energia nuclear e ao .aumento

constante de solicitações de assistência técnica nesse campo.

Foram, então, consideradas Resoluções da ECOSOC e da

UNDP que serviram de base para criar as condições necessárias

â adoção dos atuais "Guiding Principles" que se constituem no

manual de Assistência Técnica, onde são estabelecidos os prin

cípios que regem o fornecimento de Assistência Técnica pela

AIEA.

8.10 - Aplicação de salvaguardas em Assistência Técnica

A Junta de Governadores, em sua reunião de 24 de setem-

bro de 1977, apreciou proposta apresentada pelo Brasil,Egito,
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la AIEA em conexão com a concessão de Assistência Técnica.6

O parágrafo 49 do jov. 1853 estabeleceu o campo de aplî

cação de salvaguardas indentificando quatro áreas considera-

das como "áreas sensíveis" e relevantes na aplicação de salva

guardas:

a - enriquecimento de urânio

b — reprocessamento de combustível usado

c — produção de água pesada

d - taanuseio de plutonlo, incluindo manufatura do pluto

nio e a mistura do combustível urânio/plutonio.

£sta lista deverá, de acordo com o documento que a ado

tou, ser revista de tempos em tempos, pela Junta de Governado

«es, â luz da experiência obtida.

8*11 - Recursos Financeiros

Os recursos destinados ã Assistência Técnica são bastan

te limitados. Mesmo assim, a Agência concede, anualmente, en

tre 430 a 450 bolsas de estudo, patrocina a presença de perto

de 200 peritos e de professores visitantes; organiza cerca de

15 projetos regionais e interregionais, procurando utilizar

os recursos existentes nas áreas geográficas mais próximas em

países possuidores de tecnologia avançada.

Cerca de três milhões de dólares anuais, em equipamentos

e outros fornecimentos, são canalizados para os países em de

«envolvimento. Aos cientistas destes países é dada a oportuni^

dade de visitarem os centros nucleares dos países mais avança
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dos a fim de se familiarizarem com as últimas conquistas da

tecnologia na área nuclear.

No bojo dos programas de assistência técnica está sempre

presente a preocupação primordial da Agência no sentido de

transferir tecnologia e conhecimentos relativos aos usos pací^

ficos da energia nuclear de forma a capacitar os países rece

bedores da assistência técnica a se lançarem em seus próprios

programas nucleares de maneira eficiente e segura, atendidas

as necessidades domésticas e o grau de capacitação já atingi-

do.

Entretanto, a maior atividade da Agência, na área de as_

sistência técnica, se concentra na série de cursos de treina-

mento, de planejamento e implementação de projetos de energia

nuclear que tiveram início em 1975. A duração destes cursos é

de 12 a 15 semanas e são de dois tipos. Um, de planejamento e

implementação e o outro de construção e operação de usinas nu

cleares. São realizadas na França, na República Federal da

Alemanha, na Russia e nos Estados Unidos.

Ainda, o programa regular de assistência técnica da Agên

cia, a pedido dos Estados Membros, vem atendendo ao forneci-

mento de pequenas quantidades de materiais nucleares.

8.12 - Pesquisa

A coordenação da pesquisa, se reveste na forma de assi£

téncia aos laboratórios nos diversos países, orientando-os em

projetos específicos considerados de interesse para o país e

compatível com o estágio de desenvolvimento já alcançado. Des
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ta forma, essa assistência consiste, em alguns casos, na roelho

ria dos métodos do uso de fertilizantes e no desenvolvimento ,

pela radiação, de novas e melhores variedades das colheitas.

Outro importante papel da Assistência Técnica é o de pro

porcionar aos países, individualmente, serviços de assessora-

mento em problemas de segurança, de viabilidade econômica bem

como de incentivo na troca, entre si, de informações e experi

éncias.

-Embora-sejam numerosos e diversificados, os tópicos de

maior interesse, são os que envolvem as reservas de minério de

urânio, experiência na operação-dos diversos tipos de reator

atualmente em uso, etc. A desalinização da água do mar, usan

«do tecnologia nuclear, é outra área que despertou grande inte-

resse.

Há países que não se lançaram, até o momento, em progra

mas nucleares mais audaciosos e se limitaram ao emprego de ra

dioisõtopos e de técnicas de radiação nas suas múltiplas apli

caçoes, principalmente na agricultura, na medicina, na hidrolo

gia e em programas de irradiação de alimentos.
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1 - 0 atual (1979) Diretor ê o brasileiro Dr. Hélio F.S.

Bittencourt Diplomata de carreira. Conselheiro do HRB.

2 - "Funds-in-trust" - são contribuições complementares fei-

tas ã AIEA pelos Estados para integralizar projetos es_

peclficos.

3 - os documentos da AIEA 6C (XIX)/(INF/154 contém, nos para

grafos 24-38 informações sobre o uso de técnicas nuclea

res na indústria e na hidrologia e o documento GC (XXI)

INF/169 - parágrafos 33-37 - traz informações sobre o

uso de agentes radioativos na medicina e em ensaios in

vitro, enquanto o documento GC (XXII)/INF/177 - parágra

fo 31-48 - trata da aplicação de isõtopos e radiação na

agricultura.

4 - No Brasil o órgão regulador é a Comissão Nacional de

Energia Nuclear, por força das Leis 4.118 de 27 de agos-

to de 1962 e 6.189 de 16 de dezembro de 1976. O Monopõ

lio da União está, no Brasil, dividido entre a CNEN, co

mo órgão superior de orientação, planejamento,supervisão,

fiscalização e de pesquisa cientifica e a NUCLEBRAS e

subsidiárias, como órgãos de execução.

5 - GC (IV)/Res/65.

6 - Doe. Gov/1853.
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CAPÍTULO IX - SALVAGUARDAS

9.1 - Origem da palavra

A palavra "salvaguarda", conforme definição do dicioná

rio de Seguiér, significa "proteção concediâa por uma auto ri

dade qualquer".

Segundo o Prof. Celso Lafer , em seu artigo "Salvaguar

das: o Direito Internacional e a Reforma Política":

^Salvaguarda, em português vem do francês sauvegarde -

«auf (salvo) - garde (guarda)

SAUF - salvo, em francês como em português, tem a sua

raiz no latim "Salvare", de onde vem salvar, quer dizer, ti

.xar ou livrar do perigo; pôr a salvo, pôr em segurança.

GARDE - Guarda, em francês como em português, tem raiz

germânica. "Wardôn", do alto alemão "Warten", significa procu

xar com a vista, olhar. Dai, em francês, "regarder", e em ita

liano "guardare". Daí, também, o provérbio: "quem olha, toma

conta", que dâ o sentido atual de guardar, em português.

Salvaguarda, portanto, etimologicamente, exprime olhar

para livrar do perigo para pôr em segurança. A historicidade

da palavra,por tan to, mostra a sua relação com a noção de segu

rança e com a vigilância necessária para a sua manutenção".

JO jnesmo autor diz, ainda, que Salvaguarda é termo de Dl

reito Internacional e que Lafayette definia-o como sendo uma

'"proteção que os chefes militares concedei», em bens das pesso

as ou da propriedade, dentro dos liai três de seu comando, con

tra os ataques e operações de »u* própria tropa" •
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Observe-se, pois, que o conceito envolve proteção dispen

sada a bens ou pessoas, amigas, neutras ou Inimigas que, por

uma razão toda especial, são objeto da tutela - a salvaguar

da - de chefes militares.

Já no campo do Direito Internacional Público, salvaguar

da é terno que designa proteção contra um perigo, como é o ca

so da Convenção de 31 de maio de 1929 sobre a Salvaguarda da

vida Humana no Mar que tem a acepção preclpua de perigo de vi

da.

9.2 - Salvaguardas da AIEA

Ho caso especifico das salvaguardas da AIEA, o termo não

£ muito preciso eis que envolve uma gama bastante extensa de

atividades que vão desde atividades nacionais e internado

nais, Incluindo o conceito de propriedade internacional do

Plano Baruch, a administração e o controle de materiais nucle

ares, além de um sistema de fiscalização e inspeções no aabí

to de acordos com a AIEA. O termo é, ainda, usado para descre

ver regulamentos e restrições impostas por um país fornecedor

de material nuclear as suas exportações.

O objetivo primeiro da AIEA ê o de promover e facilitar

os usos pacíficos da energia atômica para o bem estar da numa

nidade. As salvaguardas internacionais foram instituídas não

-.«amo um fim em si mesmo ras, unicamente, como um meio para a£

segurar que a assistência técnica de origem auclear, fornecjL

da pela AIEA ou através dela, não seria desviada para fins

militares.

Tanto a assistência técnica para a aplicação da energia
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nuclear para fins pacíficos quanto o desenvolvimento do siste

•a de salvaguardas evoluíram muito lentamente.

As transferências internacionais de material físsll para

usos pacíficos da energia nuclear estiveram, por longos anos,

sujeitas às salvaguardas através de acordos bilaterais contra

o uso militar.

Em 1950, foram criados sistemas regionais de salvaguar

das por duas organizações: a EURATOH - European Atomic Energy

Community e a ENEA - European Nuclear Energy Agency da OECD -

Organization for Economic Cooperation and Development.

9.3 - Salvaguardas Internacionais

"Salvaguardas internacionais" é um conceito relativamen

te novo no Direito Istersacionsl c constitua us dos aspectos

«ais importantes das atividades da AIEA.

O Estatuto da AIEA prevê, no Art. II - OBJETIVOS -:

"A Agência procurará acelerar e aumentar a con
tribuiçâo da energia atômica para a paz, a sa
üde e a prosperidade do mundo inteiro e se*
assegurará, na medida de .suas possibilidades,
que a assistência prestada por ela própria,
a seu pedido ou sob sua direção em controle,
não seja utilizada de maneira a contribuir pa
ra fins militares". (O Grifo é do Autor).

Na parte deste artigo que prevê que a AIEA "se assegura

rã", está inserta a previsão de que medidas cautelares - que

em última análise constituem o sistema de salvaguardas * se

rio aplicadas para que a assistência por ela prestada através

do Programa Regular de Assistrncia Técnica, ou a que for pre£

tada a seu pedido ou sob sua direção ou controle não seja uti,

llzada de maneira a contribuir para finalidades militares.
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Assim, a finalidade das salvaguardas da AIEA ê, antes e

acima de tudo, a de prevenir o desvio ou o emprego do materi

ai nuclear para usos militares er particularmente, para armas

nucleares ou outros dispositivos nucleares de explosão.

As salvaguardas são aplicadas por meio de inspeções rea

lixadas por inspetores da AIEA e de seus relatórios que permi

tem detectar, imediatamente, qualquer desvio de material nu

clear.

Desenvolveram-se, primeiramente, em bases bilaterais. No

começo da industria nuclear, as nações desenvolvidas nuclear-

«ente costumavam exigir salvaguardas sobre suas exportações

4e material nuclear para outros países. Consistiam em clãusu

Ias especiais introduzidas nos acordos de cooperação bilate

ral, reservando-se o direito de verificar os usos que o país

recipiente fez do material fIssil que lhe foi remetido a fim

-de evitar o possível uso para finalidades militares.

Ho inicio dos anos sessenta, os Estados Unidos iniciaram

a transferencia da administração dós acordos bilaterais para

a AIEA, ao mesmo tempo em que Estados-Membros, voluntariamen

te, submetiam suas instalações ás salvaguardas da AIEA. Conco

mi tan temente, a AIEA aplicava salvaguardas ao material e à a£

sistência técnica por ela fornecida aos Estados Membros a fim

de se assegurar que tais serviços não estavam sendo usados pa

jra.quaisquer prrpôsitos militares.

Hessa ocasião, as salvaguardas podiam ser aplicadas so

mente ao material ou ã usina nuclear que se pretendia salva

guardar de possível tiesvio para fins militares..Isso permitia

a um país qualquer, possuir um reator sob salvaguardas e, ao
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lado deste, um outro reator, construído exclusivamente com

tecnologia e material nacionais ou, então, cora a ajuda de um

pais que não exigia salvaguardas e, desta forma, possibilita

va usá-lo para finalidades não pacificas.

O primeiro país que decidiu submeter às salvaguardas da

AIEA todas suas atividades nucleares foi o México, em 1968.

Com isso, atendia ainda as obrigações contraídas em virtude

do Tratado de Tlatelolco.

S.4 - Definição de "Military Purpose"

O Estatuto não define o que seja "finalidade militar".

Torna-se difícil estabelecer os verdadeiros limites em

que a energia de origem nuclear deverá ser considerada a ser

viço de finalidades pacificas -ou a serviço de finalidades mi

litares.

A -mesma energia, empregada para propulsionar um navio de

guerra, pode propulcionar um navio mercante.

Por ocasião da Conferência do Estatuto, duas definições

foram apresentadas.

Uma, dizia: "Finalidade militar, significará a produção,

o teste ou uso de artefato nuclear, termo nuclear ou radlolõ

gico".

-A-segunda, estabelecia: "os únicos usos da -energia atônd

ca que devem ser considerados como finalidades não pacificas

são os resultantes de aplicações militares da explosão atômi

ca e da toxicidade de produtos radioativos".

Ambas as definições foram, contudo, retiradas e, assim
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o Estatuto é e pernanece omisso a respeito.

9-5 — Salvaguardas; Sistema de alerta

Devido â aplicação cada vez maior da energia nuclear e

seu largo potencial futuro de aplicações, busca-se uai sistema

eficaz contra a proliferação de armas nucleares.

Para que esse sistema funcione e seja realmente eficaz

seria necessário que os países soberanos optassem» sem reser

vas, pela não produção de armas nucleares e pela adoção de um

sistema de salvaguardas aceito por todos» Indistintamente.

As salvaguardas, por si, não representam qualquer garan

tia contra a produção de armas nucleares.

Mesmo a concordância das nações em não utilizar a ener

gia nuclear para fins militares não é garantia suficiente do

seu não emprego para fins militares.

Mais do que a simples adesão ás salvaguardas Intsrnacio

nais, através de um acordo com a AIEA, é indispensável a boa

fé nacional do país e de seu povo, uma atitude consciente e

decidida de só usar a anergia nuclear para finalidades pacífi

cas através de suas múltiplas aplicações produtivas.

£ indispensável que se considere que as salvaguardas não

são um remédio infalível contra a proliferação, mas apenas um

sistema de alerta no caso de um país, ou grupo de países ter

adquirido o domínio da tecnologia nuclear e desvirtuar seu em

prego, aplicando-o em objetivos militares.

Registre-se, ainda, o fato de que desde o início da era

dos controles, em 1945, não se operou um esperado aprimoramen
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to 4as salvaguardas devido a uma série de razões militares,po

liticas e econômicas.

9.6 - Acordos de salvaguardas

O consenso dos participantes manifesta-se através da as

sinatura de acordos onde as cláusulas costumam ser específi

cas e expressamente definidas.

O Estatuto não é uri código de coerçãb imposto aos Esta-

dos Membros. Constituie-se, antes, num mero instrumento para

-a adoção de controles mas deixa a cada Estado a plena liberda

de para decidir se se submete a tais controles e em que exten

são o fará. Essas decisões são expressas por meio de acordos

de salvaguardas firmados entre os Estados interessados e a

Agência.*

O Estatuto e seu sistema de salvaguardas não impedem nem proi

bem a aquisição de armas ou material nuclear nem mesmo de e-

^uipamentos para fabricá-los.

A França e a índia, por exemplo, eram membros da Agência

quando explodiram seus artefados nucleares, bem-como os Esta

dos Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha também eram

membros que continuaram e continuam, até hoje, suas explosões.

O objetivo maior, tanto do Estatuto como do sistema de

salvaguardas, é o de assegurar que os projetos específicos,as

instalações e o material nuclear não sejam desviados para fi

nalidades militares.
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9.7 - Salvaguardas e transferência de tecnologia

A transferência de tecnologia no campo nuclear está,atual̂

-aente, sujeita ao sistema de salvaguardas da AIEA consubstancia

«do no documento INFCIRC/66/Rev.2 - Sistema de Salvaguardas da

Agência.

Todo o acordo de Cooperação firmado entre dois Estados de

verá, de conformidade com o INFCIRC/66/Rev.2, estar acobertado

por um acordo de Salvaguardas do qual participa necessariamen-

te a

Orna vez firmado esse acordo, segue-se a assinatura dos Ar

xanjos Subsidiários ao Acordo, são firmados separadamente en-

tre a AIEA e cada parte envolvida no Acordo. O Arranjo Subsidy

ário consiste num documento que especifica os procedimentos ge

néricos de salvaguardas estabelecidos no Acordo Básico.

Segue-se, então, a assinatura dos anexos aos Arranjos Sub

sidiários que consiste em um ajuste para cada instalação subme

tida a salvaguardas da AIEA.

Fica assim, estruturada a base legal e prática para a

aplicação de salvaguardas pela AIEA aos países não signatários

do TNP.

A aplicação de salvaguardas ccisiste em operações de Con-

tabilidade, Contenção e Vigilância e Inspeção.

•A -Contabilidade permite obter, a qualquer -momento, a iden

tidade, a composição, a quantidade e o local onde se encontra

ò material nuclear.

A Contenção e a Vigilância complementam a atividade Conta
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bil, mediante o uso de selos destinados a confirmar o materl

ai e mediante o uso de câmaras fotográficas. Tais dispositi-

vos permitem registrar qualquer movimentação do material salL

vaguardaâo e são empregados face à impossibilidade prática de

se estabelecer uma vigilância por meio de pessoas.

A Inspeção consiste na visita de-inspetores da AIEA aos

locais onde deve ser encontrado o material sujeito a salva-

guardas a fim de constatar a conformidade dos registros e re

latõrios de Contabilidade.

A aplicação do sistema de salvaguardas da AIEA é uma ta

xefa complexa. Sua crescente importância se-consubstancia na

contribuição que traz para a segurança regional e internado

nal bem como para a aceitação da energia nuclear por parte da

opinião publica e dos governos.

No ano de 1978, havia cinco Estados não possuidores de
i

/ armas Nucleares (NNW) mas operando instalações nucleares não

sujeitas âs salvaguardas da AIEA - Egito, India, Africa do

/ Sul e Espanha. Havia três outros Estados operando instalações

não sujeitas a salvaguardas, capazes de fabricar materiais pa ;

ra anuas nucleares.

No entretanto, na aplicação de salvaguardas, até o ano

de 1978, a AIEA não registrou qualquer discrepância que indi-

casse desvio de quantidades significativas de material nucle

ar salvaguardado, para a fabricação de artefato nuclear.



N O T A S

- Revista do Instituto dos Advogados Brasileiros - Ano XII,

N9 54 - 19 semestre 1978 - p.58-59.
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CAPÍTULO X - AIEA - POSIÇÃO NO CONTEXTO MONDIAL

10.1 - AIEA - Comissão Preparatória

Por ocasião da abertura â assinatura do Estatuto da AIEA,

cm 26 de outubro de 1956, foi criada uma Comissão Preparató-

ria que exerceu suas funções até a entrada em vigor do Esta tu

to.

Esta Comissão foi constituída, juridicamente falando,não

se sabe ao certo se pela Conferência Sobre o Estatuto,através

•da aprovação unânime do texto do Estatuto, inclusive seu Ane

xo, ou, pelos Estados que assinaram o Estatuto através do ato

de assinaturas.

A primeira destas hipóteses parece ser a mais aceitável,

tuna vez que, o Anexo entrou em vigor aptoaaticamanta "no pri

neiro dia em que o Estatuto «stiver aberto para assinatura",1

independentemente se quaisquer Estados quizessem assinar ne£

se dia ou mais tarde.

Dentre as funções atribuídas ã Comissão Preparatória,

constantes do Anexo I do Estatuto, incluia-se:

"c) - A Comissão Preparatória:
1. ...
2. .
3. .
4. .
5. .

6. Formulará, para a primeira reunião da Junta
de Governadores, recomendações sobre as cláu
sulas de um acordo relativo â sede da Agéncia7
no qual se definam a condição jurídica da
Agência e os direitos e obrigações que existi
rao nas relações entre a Agência e o Governo
do país onde for estabelecida a sede".
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10.2 - AIEA e o Governo Austríaco

O Governo escolhido foi a Austria e, com ele, a Comissão

Preparatória celebrou, em 24 de julho de 1957, através da tro

ca de cartas, um acordo, relativo à fixação da Comissão Prepa

ratõria em Viena e a realização da Primeira Reunião da Junta

de Governadores e da Primeira Conferência Geral. o acordo

desde 19 de março de 1958, estipulava, relativamente I sede

da Agência, o seguintes

"O Governo garante ã AIEA e a AIEA aceita do
Governo, o uso permanente e a ocupação de uma
sede central que poderá, de tempos em tempos,
ser regulada em ajustes suplementares a serem
concluídos entre a AIEA e o Governo".

«ais tarde, em 1950, e em 196o, o Governo Austríaco ofe

receu â AIEA, para escolha, alguns locais que poderiam servir

como sede permanente da Agência. A área escolhida seria dada

a AIEA, sem onus, mas as construções que fossem feitas seriam

atendidas peão orçamento regular da organização que assim, se

tornaria proprietária dos prédios.

Em fevereiro de 1967, o Governo Austríaco, através da

Junta de Governadores, fez oferta de um local âs margens do

Danúbio, propondo-se a construir ali uma sede permanente para

a AIEA, com recursos do próprio Governo.. Uma vez concluída a

sede, o Governo a colocaria a disposição da Agência, por um

período de 99 anos, mediante o aluguel simbólico de um shil-

ling por ano. Idêntica-proposta fora apresentada às Nações

Unidas para a sede da UNIDO.

Em 15 de junho de 1967 a AIEA manifestou-se aceitando o

oferecimento do Governo Austríaco, devendo estar definitiva
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aente instalada na nova sede até 19 de novembro de 1979.

O Governo Austríaco fez realizar uma concorrência inter

nacional para o projeto de construção dos edifícios que deve

rio compor a sede permanente da AIEA, tonando em consideração

as necessidades e exigências apresentadas pelos diversos de

partamentos da Agência, tendo selecionado o projeto apresenta

do por um arquiteto austríaco.

Do custo da construção o Governo Austríaco participara

com 65%, enquanto a administração da Cidade de Viena térã a

seu cargo os restantes 35%.

A nova sede da AIEA, ficará inserida do complexo VIC

{Vienna International Centre) cujos custos totais estão orça

dos era dez milhões de shillings.
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10.3 - AIEA - Organização Internacional Especializada

A Agência Internacional de Energia Atômica constitui-se

numa das organizações internacionais especializadas da ONU,eu

ja carta, em seu artigo 57 descreve as organizações especially

zadas como aquelas "criadas por acordos intergovernamentais e

com amplas responsabilidades internacionais, definidas em

seus instrumentos básicos, nos campos econômico, social,cultu

ral, educacional, sanitário e conexos", acrescentando, ainda,

que "serão vinculadas âs Nações Unidas, de conformidade com

as disposições do art. 63".

O poder de iniciativa para a criação destas organizações

é conferido â própria ONU, de conformidade com o art.59 da

Carta.os chamados acordos intergovernamentais são, Jia verdade,

tratados internacionais elaborados pelo Conselho Econômico e

Social e aprovados pela Assembléia Geral da ONU que estabele

cem as relações entre tais organismos e a ONU (art.63).

Assim, a AIEA está subordinada â ONU. Apôs cada Conferên

cia jGeral, realizada normalmente no mês de setembro, deve en

viar relatórios á Assembléia Geral e ao CES - Conselho Econô-

mico e Social. Seu orçamento é comunidado â ONU. O Secretário

Geral da ONU participa das discussões na AIEA, porém, sem di

reito a voto.

Como organização especializada, apesar de sujeita à auto

ridade da ONU, goza a AIEA de certa autonomia:

a) - desenvolve atividade própria no caapo internacional;

b) - tem sede diferente da ONU
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Recorde-se que em 1946 os EUA propuseram que todas as or

ganizações especializadas tivessem sede em Nova York o que nã>

foi aceito e sofreu a oposição de inúmeros países;

c) - possui membros que que não são da ONU»

d) - sua estrutura administrativa à autonomia;

e) - tem orçamento próprio que é examinado pela Assem-

bléia Geral e que pode fazer-lhe recomendações(art.

17, alínea 3a-.);

f) - possui personalidade internacional.

numa definição simples, embora incompleta, Abdullah EL

ERIAN diz que uma organização internacional é:

"uma associação de Estados... ««+»*>e5ecida p_or
tratado, possuindo uma const!^OX^ÓO «. órgãos
comuns e tendo uma personalidade legal distin
ta da dos Estados Membros".

As principais características de uma organização interna

cional são, entretanto, encontradas na definição de Ângelo

Piero Seremi que diz:

"Organização internacional é uma associação vo
luntãria de sujeitos de direito internacionalT
constituída gor ato internacional e disciplina
da nas relações entre as partes por normas dê
direito internacional, que se realiza em um en
te de aspecto estável que possui um ordenamen
to jurídico interno próprio e é dotado de ór-
gãos e institutos próprios, por meio dos quais
realiza as finalidades comuns de seus membros
mediante funções particulares e o exercício de
poderes que lhe foram conferidos".

Aplicando-se esta definição a AIEA constata-se que a

Agência possui todas as características nela enumeradas.

Primeiramente, porque a AIEA é uma associação voluntária,
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gra, são '..' Estados que ao ingressarem na AIEA, "sponte sua",

adquireia o "Status" de membro. £ de se salientar que, mesmo

certas organizações, como a Organização para a Libertação da

Palestina, embora considerada ilegal por alguns e sem persona

lldade internacional plena e não reconhecida, é, contudo,adnd

tida âs Assembléias Gerais da AIEA,podendo manifestar-se, em-

bora sem direito a voto. Participam das discussões na Assem-

bléia ou Conferência, fazem propostas, criando, assim, a figu

xa do membro associado, a exemplo do que ocorre nas Comunida-

des Européias.

O ato institutivo da AIEA foi um ato internacional apro-

vado pela Assembléia Geral da ONU em 1954.

As organizações, ao se constituírem em um "ente de aspec

to estável", passam a ter uma personalidade internacional in

dependente da de seus membros. A AIEA foi reconhecida ofi,

cialmente pelo mundo internacional, em 1957.

Da mesma forma que as sociedades de direito privado po£

suem seu estatuto, a AIEA possui o seu, que regula as -rela-

ções entre os seus órgãos e que se constitui no regulamento

interno que disciplina sua atuação. Hoje, a AIEA é uma organi.

zação inter-governamental autônoma, com sede em Viena,Austria.

Está vinculada â ONU por força de um acordo que a reco-

nhece como:

"agência sob a égide das Nações Unidas respon
sável pelas atividades internacionais relatl
vas aos usos pacíficos da energia atômica".



10.5 - AIEA e a ONU

En discurso proferido por ocasião do Vigésimo aniversário

•àa AIEA, em Viena, o Dr. Kurt Waldheim, Secretário Geral das

Nações Unidas, disse que a moderna Historia da Humanidade ha

via testemunhado, nas ultimas três décadas, talvez o mais rãpl

do e revolucionário passo de mudanças de qualquer tempo. Isso,

porque dois dos mais significativos acontecimentos de nosso se

culo haviam ocorrido em 1945: o primeiro, o despertar, na vio

lência, da era atômica e o segundo, a criação das Nações Uni-

das.

Desta forma, as Nações Unidas surgiram das cinzas da Se

<junda Guerra com o compromisso e a missão precípua de livrar a

-humanidade do flagelo da guerra.

Beccnheceu-se, desde o inicio, a necessidade de ser con-

trolado o tremendo poder do átomo canalizando-se seu emprego

para finalidades construtivas e usos pacíficos visando melho-

rar as condições de vida da humanidade.

Além de ser o órgão da família das Nações Unidas responsa

vel pelas atividades internacionais relativas aos usos pacífi

cos da energia atômica, a Agência mantém vinculação direta com

a Assembléia Geral da ONU e o Conselho de Segurança. Esta vin-

culação é decorrente da relevância do trabalho de salvaguardas

na segurança internacional.

A AIEA reporta-se, também, ao Conselho Econômico Social

da ONU em questões de interesse daquele Conselho.

A AIEA opera muito estreitamento com agências irmãs como

a FAO com a qual possui uma Divisão Conjunta. Programas que en
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trás organizações tais como a OMS e a UNESCO, respectivamente

nos campos de radioproteçio e da física teórica.

Além dessas organizações que fazem parte da família das

Nações Unidas, a Agência mantêm intenso relacionamento e coo-

peração com organizações regionais de energia atômica como a

ENEA - Europen Nuclear Energy Agency da OECO e a EURATOM,esta

representando o ramo nuclear das Comunidades Européias e o

"Joint Institute for Nuclear Research" em Dubna, próximo a

Moscou.



N O T A S

1 - Estatuto da AIEA - Art. XXI - letra 6

2 - GOV/INF/2 e CG l/INF/3 - 19 Agosto 1957

3 - INFCIRC/15/rev. 1, par.I, art.II. Seção 3,

4 - Fonte: GOV//INF/360 - Tradução do autor.
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CAPITULO XI - TNP - DO TRATADO DE NÃO PROLIFERAÇÃO DE ARMAS

NUCLEARES

11.1 - Introdução

O objetivo das Nações Unidas, em matéria de desarmamen

to, sempre foi o de estabelecer as condições indispensáveis

que permitissem chegar a um acordo efetivo e genérico sobre a

proibição de armas atômicas, de hidrôgeneo e demais armas de

destruição em massa.

Sendo as Nações Unidas o foro internacional para receber

os reclamos das Nações, nada mais lógico que para esse foro

fossem canalizadas as apreensões quanto aos efeitos da proli

feração das armas nucleares.

Assim, a delegação da Irlanda, em 17 de outubro de 1958,

apresentava â Assembléia Geral da ONU, um projeto de resolu

ção sobre o perigo de uma possível difusão das armas nuclea_

res.

Esta proposta ficou conhecida como a "proposta irlande_

sa" mas, na ocasião, não encontrou a receptividade necessária

para ser discutida no âmbito das Nações Unidas. Serviu, contu

do, como germen das discussões que se verificaram de 1959 a

1961, quando todos os Estados, em especial os possuidores de

armas nucleares, foram instados a empenhar seus esfor

ços no sentido de celebrarem um acordo internacional em decor

rência do qual os Estados possuidores de armas nucleares assu

miriam determinados compromissos.

Fundamentalmente, esses compromissos consistiam, de par



90

te dos Estados possuidores de armas nucleares, na abstenção

de ceder o domínio de armas nucleares e de transferir as in

formações necessárias para fabricá-las, aos Estados não possu

idores. Os Estados não possuidores dessas armas, por outro Ia

do, se comprometiam a não fabricá-las e a não adquirir de

qualquer forma o domínio de tais armas.

No ano de 1961, ainda, a Assembléia Geral criou o Comitê

de Desarmamento das Dezoito Nações que teve papel preponderan

2
te nas negociações do TNP.

Btn setembro de 1968 foi realizada em Genebra a Conferên

cia dos Estados não possuidores de armas, nucleares, sendo

que nos três anos precedentes a questão da proliferação foi

discutida a fundo.

Finalmente, em 19 de j olho de 1968, a Assembléia Geral

aprovava o texto integral do Tratado de Não Proliferação de

Armas Nucleares através da Resolução 255 (1968) do Conselho

de Segurança.

11.2 - Desarmamento

A palavra desarmamento é utilizada, geralmente, em dois

sentidos: para designar a redução de armamentos ou ainda a su

pressão de armamentos.

Na verdade, a realidade é bem outra uma vez que se trata

de um posicionamento idealístico e até utópico, pois conforme

observa Van Dike, "os governos necessitam sempre de ter algum

poder armado ã sua disposição".

Observa o professor Celso Mello em seu "Curso de Direito
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Internacional Publico, pg. 825 - 29 volume, o seguinte:

"Atualmente o mundo internacional procura tor
nar efetivas as duas noções. Tem-se procurado
distinguir desnuclearização de não prolifera
ção, salientando-se que esta pode existir sem
aquela. Assim sendo, quando um Estado tei ar
mas nucleares em outro sob seu controle, exis
te uma não proliferação, mas não uma desnude
arização (Delcoigne E Rubinstein) . ~"
Outras distinções têm sido apresentadas: a)
não proliferação visa a impedir novos produto
res de armas nucleares;
b) não disseminação visa a evitar o_ aumento
do número de estados possuidores (nao produto
res) de armas nucleares. A nao disseminação
não exclui a colocação de amas nucleares em
um Estado sob o controle do Estado que as ins_
talou.
c) não nuclear!zação ê o estado no qual ja
mais foi produzida ou depositada arma nuclear
e se pretende manter essa situação;
d) desnuclearização "deveria" qualificar a re
núncia de um estado ou região nuclearizada a
qualquer atividade nuclear (Ph. Bretton e J.
P. Chaoudet). Proliferação vertical é quando
uma potência que jatem armas, melhora o seu
arsenal. Proliferação horizontal é aumentar
os produtores de armas nucleares. Estas dis
tinções apresentadas pelos doutrinadores nem
sempre estão consagradas de modo claro na prã
tica internacional_e como se pode ver nem sem
pre são unifonr.es"0.

Merece ser observado o número e espécie de causas que de

terminam o desarmamento. Segundo Van Dike, embora existam mui

tos outros, os principais motivos que levam os Estados a pro

porem o desarmamento são:

a) poupança, b) eliminar o perigo de uma guerra, reduzindo a

tensão internacional c) reduzir o poder de destruição na guer

ra d) obter vantagem militar e) obter propaganda favorável a

ele, etc.

A carta da ONU não se referiu a questão do desarmamento,

comoo fazia o Pacto da SDN. Entretanto, o Conselho de Seguran

ça, no seu primeiro mês de funcionamento, criou a Comissão
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das Nações Unidas de Energia Atômica e a Assembléia-Geral, em

ui

7

1946 (1- sessão) recomendou a criação de uma outra comissão

para tratar dos armamentos convencionais.

£ de se mencionar ainda as negociações do SALT(Strategic

Arms Limitation Talks). São consideradas armas estratégicas

as armas nucleares, porque os seus efeitos de destruição ul

trapassam o campo de batalha (Bretton e Chaudet).

£ inegável e reconhecida mundialmente a disputa que exis

te em torno da desnucleariazaçao entre as grandes potências e

as demais. As primeiras., exercendo de fato o monopólio das ar

mas nucleares e empregando todos os meios para impedir que os

demais consigam, através da pesquisa, o domínio da tecnologia

nuclear que os habilitará, mais dia menos dia, a construírem

seus próprios artefatos nucleares. Por outro lado, as peque

nas Potências, hoje conhecidas como países em desenvolvimen

to, lutam para preservar sua liberdade de pesquisa para utili^

zá-la na paz e fugirem ã dependência estrangeira numa área de

tamanha importância para a humanidade.

Para um Estado ser uma potência nuclear, não lhe basta,

no entanto, possuir armas nucleares. São indispensáveis os ve

tores;, capazas de transportar os engenhos até os objetivos.

A AIEA, por sua vez, não cuida do desarmamento. Quando

muito, "na medida em que lhe seja possível, se assegurará de

que a assistência que preste, ou a que se preste a seu pedi.

do, ou sob sua direção e controle, não seja utilizada de modo

a que contribua para fins militares". (Art. II - Objetivos -

Estatuto AIEA)
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£ a função das salvaguardas internacionais da AIEA.

11.3 - Disposições polêmicas do TNP

As mais polêmicas e discutidas disposições do Tratado de

Não proliferação de Armas Nucleares estão consubstanciadas

nos seus artigos I, II e III.

Diz o artigo I do TNP-:

"Cada Estado possuidor de armas nucleares que
seja Parte deste Tratado se compromete a não
transferir a quem quer que seja armas nuclea
res ou outros dispositivos nucleares explos_i
vos nem o controle sobre tais armas ou dispo
sitivos explosivos, seja direta ou indireta
mente; e a não ajudar, incentivar ou induzir
de qualquer forma a um Estado não possuidor
de armas nucleares a fabricar ou adquirir de
outra forma armas nucleares ou outros disposi^
tivos nucleares explosivos, nem o controle so
bre tais armas ou dispositivos explosivos".

Para os efeitos deste Tratado, um Estado possuidor de ar

mas nucleares ficou definido como um Estado que já havia fa

bricado e feito explodir uma arma nuclear ou outro dispositi

vo nuclear explosivo antes de 19 de janeiro de 1967.

0 compromisso de não transferir armas nucleares para ou

trem está conceituado de forma muito detalhada no artigo pri

ire-riro do TNP. for-outro lado, os Estados Possuidores de Armas

Nucleares se comprometem, também, a não ajudar a nenhum Esta

do não possuidor de armas nucleares a adquiri-las de qualquer

forma bem como outros dispositivos nucleares explosivos nem o

controle sobre uma e outras.

Jã o artigo II do TNP, diz:

"Cada Estado não possuidor de armas nucleares
que seja parte no Tratado, se compromete a



94

não receber de quem quer que seja qualquer
transferência de armas nucleares ou outros dis>
positivos nucleares explosivos nem o controle
sobre tais armas ou dispositivos explosivos,
seja direta ou indiretamente;
a não fabricar nem adquirir de outra forma a£
mas nucleares ou outros dispositivos nucleares
explosivos;
e a não procurar receber ajuda alguma para a
fabricação de armas nucleares ou outros dispo
sitivos nucleares explosivo?".

Como se depreende dos dispositivos acima, fica estabele

cido, reciprocamente, o compromisso de os Estados, não possui^

dores de armas nucleares não virem a adquiri-las, bem como de

não receber ajuda para tal fim.

A perfeita exação dos compromissos assumidos neste Trata

do fica assegurada através da aplicação das Salvaguardas In

ternacionais da AIEA, em decorrência dos acordos que serão ce

lebrados com aquela Agência em consonância com seu Estatuto.

O Tratado ficou aberto á assinatura em 19 de julho de

1968 em Moscou, Washington e Londres, capitais dos três Gover

nos depositários, tendo entrado em vigor em 5 de março de

1970, depois de ser ratificado pelas três potências deposita

rias, a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos,e,

por outros 40 Estados signatários.

Em fins de 1975, noventa e sete Estados faziam parte do

Tratado.

Dois Estados possuidores de armas nucleares, França e

China, não fazem parte do Tratado. A China manifestou que a ü
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nica solução aceitável consiste na proibição completa e na

destruição total das armas nucleares. Já a França, adota pos_i

ção semelhante a favor, porém, de uma proibição dos testes

que embora seja completa, seria contudo, insuficiente.

Cumpre se assinale que a preocupação internacional pelos

efeitos das precipitações radiativas resultantes dos testes

de armas nucleares já havia conduzido as Nações Unidas a crjL

ar, em 1955, portanto, dois anos antes da criação da AIEA, o

Comitê4 Cientifico das Nações para o estudo dos Efeitos das Ra

diações Atômicas. Este Comitê, desde sua criação, organizou

um sistema mundial de medição da radioatividade que publica

informações periódicas.

Embora seja um Tratado incompleto, não deixou de ser be_

néfico.

0 Tratado sobre o Espaço Ultraterrestre esteve aberto ã

assinatura em 27 de janeiro de 1967 e entrou em vigor em dez

de outubro do mesmo ano. Na verdade, veio estruturar, em ba

ses jurídicas, a resolução da Assembléia Geral das Nações Unî

das de 17 de outubro de 1961 - RES/1884 (XVIII).

Esta Resolução concitava os Estados a que se abstivessem

de colocar em órbita quaisquer objetos que transportassem ar

mas nucleares ou outras espécies de armas de destruição em

massa. Em decorrência dos dispositivos desse Tratado ficou

proibida a instalação de tais armas nos corpos celestes ou no

espaço ultraterrestre.

Desta forma, o estabelecimento de bases militares, tes_

tes com qualquer tipo de armas e a realização de manobras mi
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litares ficaram proibidas nos corpos celestes, porém, não em

outros lugares do espaço ultraterrestre.

Note-se que o México foi o primeiro pais que decidiu sub

meter ãs Salvaguardas da AIEA todas suas atividades nuclea

res, em 1968, em decorrência das obrigações que tinha contrai

do em virtude do Tratado de Tlatelolco.

11,4 - TH> e as Salvaguardas

Dois objetivos caracterizam a atuação da AIEA.

O primeiro, quando diz que o Organismo "procurará acele

rar e aumentar a contribuição da energia atômica para a paz,

a saúde e a prosperidade no mundo inteiro ..." (Art. II, Ca

put, Estatuto).

Jã na parte final do artigo II do Estatuto, foi inserido

o segundo grande objetivo que, em essência, cuida das salva

guardas que a Agência deve aplicar no sentido de que

"na medida em que lhe seja possível se assegura
rã de que a assistência que preste, ou a que
se preste a_seu pedido, ou sob sua direção ou
controle, não seja utilizada de modo que contri
bua para finalidades militares".

É curioso notar-se que, mesmo antes de entrar em vigor o

TNP, as salvaguardas já eram aplicadas em vários países em de

corrência de acordos bilaterais com a AIEA.

0 fato e que a grande maioria dos países exportadores de

material nuclear exigiam a aplicação de salvaguardas sobre os

materiais, equipamentos ou instalações nucleares que exporta

vam.
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Por volta dos anos 60, registrou-se uma tendência mundi_

ai no sentido de submeter âs salvaguardas da AIEA, por meio

de acordos bilaterais, todas as tra~ ições envolvendo materjl

ais nucleares, da mesma forma como são aplicadas salvaguardas

a toda a assistência prestada pela AIEA.

Alem do mais, qualquer pais pode aceitar voluntariamente

as salvaguardas da Agência que podem ser aplicadas a determi

nadas instalações nucleares, ou, a materiais nucleares ou,ain

da, ã totalidade do ciclo do combustível.

11.5 - TNP - O trabalho das Dezoito Nações

Durante o período compreendido entre 1962 e 1968 as nego

ciações se realizaram em Genebra, no seio do Comitê de Desar

mamento das Dezoito Nações.

Este Comitê* era constituído dos seguintes países: Birmâ

nia, Brasil, Bulgária, Canadá, Checoslovaquia, Egito, México,

Nigeria, Polônia, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do

Norte, Romania, Suécia e União das Repúblicas Socialistas So

viéticas.

Inicialmente, o objetivo deste Comitê foi o de encontrar

soluções destinadas a conseguir o desarmamento, mediante o e£

tudo de propostas apresentadas pelos Estados Unidos da Améri_

ca e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambos

apresentaram projetos de desarmamento geral e completo.

Em 1962, apresentavam, contudo, uma declaração conjunta

estabelecendo os princípios estabelecidos para as negociações

do desarmamento.
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Não chegaram, porém, a um consenso no que dizia respeito

ao escalonamento do processo de desarmamento bem como sobre a

delicada questão de serem conservados meios nucleares para de

fesa durante o período de desarmamento gradual da capacidade

ofensiva nuclear.

Observe-se que o Comitê dos Dezoito não fora criado com

o objetivo precípuo de tratar da Proscrição de Armas Nuclea^

res, senão do desarmamento. A proliferação, apenas fazia par

te do item 5 de seu programa.

No entretanto, em 1965, tanto os Estados Unidos como a U

nião Soviética apresentaram projetos de. tratado de não proli

feração de armas nucleares.

Em agosto de 1967 foram apresentados dois projetos idên

ticos. Em conseqüência, em Janeiro de 1968,vinham a lume duas

versões revisadas, também idênticas.

Note-se que oito Estados não alinhados faziam parte des

se grupo desempenhando um papel muito ativo nas negociações,

fazendo a.s vezes de contrapeso frente âs superpotências na de

fesa dos direitos dos Estados não possuidores de armas nuclea

res.

Seus objetivos poderiam resumir-se na busca de um equiH

brio de obrigações mútuas, aquisição de progressos palpáveis

com vistas ao desarme e obtenção de garantias de segurança

por parte das potências não possuidoras de armas nucleares.

A renúncia da posse de armas nucleares pelos não nuclea

res, exigia, em contrapartida, que os Estados possuidores de

armas nucleares lhes dessem garantias. Garantias contra um e
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ventual ataque por parte de um Estado possuidor de armas nu

cleares.

Outro aspecto que foi objeto de prolongadas discussões

foi o da utilização das explosões nucleares para fins pacifi^

cos (EKP). A maioria do Comitê julgou conveniente que essas

explosões fossem submetidas a um regime internacional de for

na a permitir a seus países lançar raio dos benefícios postos

à disposição por meio desta tecnologia.

Os oito Estados não alinhados apresentaram ainda a chama

da "petição de progressos tangíveis". Entre as medidas previs

tas figurava a proibição completa das experiências, a cessão

de toda produção de materiais físseis, a interrupção da fabril

cação de armas nucleares e a redução e conseqüente eliminação

de todas as armas nucleares existantes.

Em suma, os Estados ponderavam que, se estavam dispostos

a renunciar ao direito de se «quinarem com armas nucleares,

devia-se, por outro lado, compensá-los mediante a adoção de

outras medidas que lhes proporcionassem segurança. E esta for

ma de garantia foi assegurada.

11.6 - A garantia da segurança

0 TNP não trazia no seu texto qualquer garantia de segu

rança digna desse nome para os Estados não possuidores de ar

mas nucleares que renunciassem ao direito de fabricar ou ad

quirir armas nucleares.

Os três Governos depositários- Estados Unidos, Reino Uni_

do e União Soviética - chegaram â conclusão que a garantia 1.
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deal deveria ser dada dentro do contexto da Carta das Nações

Unidas. Em conseqüência, em 19 de junho de 1968 o Conselho de

Segurança adotou sua Resolução 255, através da qual ficou as_

segurado que aos Estados não possuidores de armas nucleares

que fossem alvo de ataques ou fossem ameaçados de um ataque

com armas nucleares, seria dada ajuda.

11.7.- Conferência de Genebra dos Países não Possuidores de

Armas Nucleares

Com o objetivo primordial de examinarem a segurança dos

Estados não possuidores de armas nucleares, sua cooperação na

prevenção da proliferação de armas nucleares e sua cooperação

para assegurar o progresso sem obstáculos na esfera nuclear,

inclusive o acesso mais livre possível a equipamentos, mater̂ L

ais e dados nucleares, reuniram-se em agosto de 1968 os Esta

dos não possuidores de armas nucleares.

A Conferência realizou-se em Genebra, sob a égide das Na

ções Unidas, presentes 96 delegados de países não possuído

res de armas nucleares.

O tema dominante foi o flagrante desequilíbrio entre os

países signatários do TKP, no que tange âs obrigações assumi

das pelos Estados possuidores de Armas Nucleares e pelos não

possuidores.

Em resumo, a Conferência conseguiu alguns objetivos bajs

tante representativos como sejam: delimitação de zonas desnu

clearizadas, cessação da produção de materiais físseis desM

nados a armamentos e a redução e conseqüente eliminação de to

das as armas nucleares existentes.
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Esta mesma Conferência votou a favor da adoção imediata

de medidas destinadas a promover o desenvolvimento das técni

cas nucleares, particularmente nos países em desenvolvimento,

contando-se, para tanto, com a principal responsabilidade e o

suporte financeiro dos Estados nucleares a fim de garantirem

sua execução através do Programa das Nações Unidas para o De

senvolvimento (PNUD) e por meio do Banco Internacional de Re

construção e Fomento (BIRF).

Foi proposta, ainda, a criação de fundos destinados â e

xecução de projetos nucleares em países em desenvolvimento,

sob os auspícios da AIEA, sendo parte destinada ao fornecimen

to de materiais físseis especiais e parte a oferecer doações

e empréstimos a juros baixos.



N O T A S

1 - A/Res/1665 (XVI)

2 - A/Res/1722 (XVI)

3 - A/Res/2346 (XXII)

4 - S/RES/2373 (XXII) Esta resolução foi aprovada por 95 votos

a favor e 21 abstenções: somente quatro nações votaram

contra: Albania, Cuba, República Unida da Tanzânia e Zam

bia.

5 - Os tratados de paz de 1947 com a Itália, Bulgária, Finlân-

dia, Hungria, Rumania, proíbem a estes países de possuírem,

experimentarem e fabricarem armas nucleares. A mesma proi-

bição figura no tratado de paz com a Austria de 1955.

6 - APUD - Celso Mello - Curso de Direito Internacional Públi-

co - pp.826-827.

7 - Idem Ibidem, op. cit. p.826-827

8 - Resolução 2153 B (XXI) da Assembléia Geral.
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CAPITULO XII - TRATADO DE TLATELOLCO

12.1 - Introdução

1 ~
A Carta das Nações Unidas impõe a todos os Estados Mem

bros o dever de evitar, em suas relações internacionais, a

ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou

a independência política de qualquer Estado (Art. 2 - 4 da

Carta das Nações Unidas).

Este principio foi consagrado pela própria Assembléia Ge

ral através da Resolução 2625 (XXV) quando o reconheceu como

"princípio fundamental do Direito Internacional".

Apresenta, no entanto, aspectos especiais quando as ar

mas empregadas ferem do tipo não convencional, referidas no

Protocolo de Genebra de 1925 e, especificamente armas nuclea

res.

Por outro lado, parece evidente que o objetivo final e a

razão deste acordo se for considerada a época em que se reali.

zou, quando não existiam armas nucleares, é a mesma que exis-

te hoje para declarar a ilicitude do uso dessas armas.

0 que interessa,fique clary,é que o uso de armas de des

truição ma^siça e indiscriminada, foi reiteradamente repudia

do pela comuLidades internacional e que seu repudio constitui

uma tradição que vai desde o Protocolo de Genebra até as mais

recentes Resoluções da ONU.

A realidade internacional, entretanto, apresenta um espe

táculo em que se verifica o brutal exercício do poder que pa

rece não ter limites.
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Diante desse quadro, ê de se indagar se há de servir pa

ra algo tratar de impedir, mediante normas jurídicas, a utili^

zação de armas nucleares.

Diz o Embaixador Hector Gros Espiell, Secretário Geral

da OPANAL:

"A proibição da guerra atômica especialmente
referida a América Latina, não é uma utopia
idealística mas uma verdade que nós, latino-
americanos, nos impusemos em nosso próprio
benefício e que, salvo no caso não previsí-
vel de uma política internacional louca, hã
de ser escrupulosamente respeitada"2

Calcado nestes princípios e com esse espírito, foi pro-

posto o Tratato de Tlatelolco -que aspira, em seu Preâmbulo, a

servir de modelo para que se estabeleça a desnuclearização

militar de "outras regiões geográficas onde exiis

tem condições análogas" (§ 13 do Tratado).

12.2 - Antecedentes

É de se recordar que outras iniciativas, com o mesmo ob-

jetivo do Tratado de Tlatelolco,haviam sido propostas anteri-

ormente, porém, sem lograr êxito.

Destacam-se, entre outras, as seguintes iniciativas:

a) Plano Rapacki

Foi apresentado diversas vezes perante a Assembléia

Geral da ONU. A primeira, pelo próprio Rapacki, em 2 de outu

bro de 1957, quando era ministro de Assuntos Exteriores da Po

lônia. Posteriorinent3, o plano foi .eiterado através do memo-

randum de 14 de fevereiro de 1958; em 4 de novembro desse mea

ano; em 28 de março de 1962, e, novamente, pela Alemanha Ori-
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en tal, versão modificada, em 29 de fevereiro de 1964.

Fundamentalmente, o plano previa a criação de uma zona

desnuclearizada que cobriria, de inicio, os territórios da

Polônia, Checoslovaquia, a Republica Federal da Alemanha e a

Republica Democrática da Alemanha, com possibilidade de co-

brir outros territórios.

Na acepção jurídica, não configurava um Tratado pois se

constituiria de Declarações unilaterais de cada um dos Gove:r

nos envolvidos, porém, com força de acordos internacionais.

Presumia,no entanto, que a França, os Estados Unidos, a

Grã-Bretanha e a União Soviética, haveriam de assumir o com-

promisso de respeitar o estatuto da zona desnuclearizada.

0 Plano não conseguiu se concretizar.

b) Plano Kekkonen

Foi o resultado de diversas iniciativas apresentadas pe

Io Presidente da Finlândia, a partir de 1963, com o objetivo

de criar uma zona desnuclearizada formada pelos países escan

dinavos (Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia).

A idéia não vingou, não somente pelo fato de que Noruega

e Dinamarca eram membros da OTAN, mas, também, pela falta de

apoio sueco. Além disso, Noruega e Dinamarca não permitiam a

presença de armas nucleares em seus territórios, em tempo de

paz.

Embora tenha sido reapresentada em 2 de novembro de 1972,

esta iniciativa ainda assim, não obteve êxito.
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c) - A Africa, por sua vez, apresentou sua iniciativa de

criação de uma zona âesnuclearizada que foi o objeto de aten-

ção e apoio reiterado pela Assembléia Geral das Nações Unidas

através das Resoluções 1652 (XVI) e 2033 (XX).

O assunto foi objeto de uma resolução por parte da Conf£

rência dos Estados independentes da Africa (Abdis Abeba, maio

de 1963).

d) - O Oceano Indico, pela Resolução 2832 (XXVI) da As-

sembléia Geral das Nações Unidas, foi declarado "para sempre

Zona de Paz".

Esta declaração foi conseqüência de um apelo as grandes

potências para que realizassem consultas junto aos Estados r.L

beirinhos com a finalidade de eliminar, nessa área, a possibi

lidade de colocação de armas nucleares.

d) - A Rumania foi, igualmente, a autora de uma proposta

de criação de uma zona ntilitarmente desnuclearizada nos Bál-

cãs. A proposta foi apresentada por ocasião da reunião do Co

mite de Desarmamento de Genebra, em 16 de março de 1972,tendo

sido reapresentada, em 25 de abril e em 3 de agosto.

A proposta Rumena contou com o apoio da Russia no Comitê^

em 28 de março de 1972.

Essas iniciativas, embora se reconheça seu grande inte-

resse e o fato de terem contado com o apoio da Assembléia Ge

ral das Nações Unidas e da Conferência dos Estados não possui

dores de Armas Nucleares, não obtiveram êxito.

O Tratado de Tlatelolco, ainda hoje, se constitui num ca

so único de zona militarmente desnuclearizada que tem como su
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porte um tratado internacional multilateral em pleno vigor.

Isso foi possível, mercê de diversas circunstâncias, en

tre as quais a tradição jurídica e política comuns, a ausên-

cia de ermas nucleares na região e os antecedentes de cooperai

ção internacional em outras áreas.



N O T A S

1 - Assinada em São Francj-áco, a 26 de junho de 1945. Em vi-

gor desde 24 de outubro de 1945.

2 - H. G. Espiell - Opanal - Mexico 1973. "Em torno ai Trata

do de Tlatelolco y Ia Proscricion de Ias Armas Nucleares

en Ia America Latina.
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CAPITULO XIII - PRINCIPAIS TRATADOS

13.3 - Tratados que influenciaram o TNP

Diversos tratados, entre os anos sessenta esetenta,foram

concluídos tendo ei» vista limitar o emprego de armamentos. To

dos tiveram, de uma forma ou de outra, influência sobre o TNP,

ora incorporando a este dispositivos já existentes, ora esta-

belecendo critérios para a tomada de novas decisões.

13.2 - Tratado da Antártica - 23 de junho de 1961

A Antártica foi descoberta em 1961» ^

O Tratado da Antártica, aberto ã assinatura em 19 de de-

zembro de 1959, entrou em vigor em 23 de junho de 1961. Reser

vava a região Antártica para fins exclusivamente pacíficos e

proibia toda e qualquer atividade militar em sua área,tais co

mo manobras militares e testes de quaisquer armas.

O Tratado não se opunha, no entanto, ã realização de in

vestig&ções .meramente científicas com finalidades pacíficas

mesmo que, para sua execução, fosse necessário o emprego de

pessoal e equipamentos militares.

Em 1949 os Estados Unidos tomaram a iniciativa de propor

uma jurisdição internacional sobre o continente, porém, sem

êxito.

A medida que realmente conseguiu unir os países interes-

sados na Antártica foi a proposta de realização do Ano Geofí-

sico Internacional, em 1957, quando um grupo composto inclusî

ve de cientistas americanos e soviéticos estudaram, em conjun
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tof o território, estabelecendo correlação entre as medidas e

as descobertas por eles feitas.

Esta cooperação foi alimentada pelo espírito de Genebra,

onde dois anos antes, Eisenhower e Kruschev se haviam reunido

conseguindo criar um espírito de compreensão e de esperança

no sentido de se obter colaboração internacional através da

cooperação técnica.

Contudo, para evitar problemas políticos, o Ano Geofísi-

co Internacional fora cuidadosamente considerado oficioso.Não

houve, por isso, tratado e todas as atividades foram realiza

das através de organizações científicas atuando oficiosamente.

O resultado foi, que, daí surgiram pressões no sentido de

manter a Antártica aberta para as explorações científicas e a

investigação.

Como decorrência, os Estados Unidos propuseram uma confe

rência internacional que cc realizou em 1S5C e durante o ano

seguinte, tendo, após muitos meses de preparação, redundado

no Tratado da Antártica, firmado em 1958, por doze países: Ar

gentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelân

dia, Noruega, África do Sul, União Soviética, Reino Unido e

Estados Unidos.

Devido a natureza inóspita da Antártica foi estabelecido

um sistema de inspeção que assegura a cada parte o direito

de visitar e supervisionar as instalações de pesquisa das de

mais.

Os Estados Unidos realizaram inspeções "in situ" em 1964,

1967 e 1971.
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O Tratado reserva a região Antártica para fins exclusiva^

mente pacíficos e proíbe toda atividade militar tal como mano

bras militares e teste de quaisquer armas.

O Tratado não se opõe, no entanto, a realização de inves_

tigaçoes cientificas com fins pacíficos mesmo quando exija o

emprego de pessoal e equipes militares.

13.3 - Tratado do Espaço Cósmico

0 Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos

Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a

lua e demais corpos celestes, foi firmado em 7 de janeiro de

1967, em Londres, Moscou e Washington*

Inspirou-se o Tratado nas perspectivas que a descoberta

do espaço cósmico pelo homem oferecia â humanidade e no inte

resse que representava para ela a exploração e o uso do espa-

ço cósmico oara fins pacíficos.

Os Estados - Partes do Tratado,se comprometeram "a não

colocar em órbita objeto portador de armas nucleares ou de

qualquer outro tipo de armas de destruição em massa, a não

instalar tais armas sobre os corpos celestes e a não colocar

tais armas de nenhuma maneira, no espaço cósmico". (Art. IV).

Ficou, assim, estabelecido que os Estados-Partes utiliza

riam a lua e os demais corpos celestes exclusivamente para

fins pacíficos.

Este Tratado, na prática, codificou o disposto nas Reso

luções 1962 (XVIII), 1884 (XVIII) e na Resolução 110 X n ) da

Assembléia Geral das Nações Unidas.
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13.4 - Tratado de Moscou

Outro Tratado, firmado em Moscou em 1963, e que teve co

roo objetivo principal a conclusão de um acordo de desarmamen

to geral e completo sob estrito controle internacional, em

conformidade cora os objetivos das Nações Unidas, buscou obter

a cessação de todas as explosões experimentais de armas nucle

ares e por um paradeiro à contaminação do meio natural por

substâncias radioativas.

Trata-se do "Tratado de Proscrição das Experiências com

Armas Nucleares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e sob a Água",

firmado em Moscou em 1963.

Dele não fazem parte a França e a China. A França alega

que o banimento puro e simples não é suficiente. A China, por

entender que a única solução é a proibição completa e a conse

quente destruição das armas nucleares.Seria a única solução

aceitável.

13.5 - Tratado do Fundo do Mar

0 Tratado do Fundo do Mar foi aberto para assinatura em

11 de fevereiro de 1971 e entrou em vigor em 18 de maio de

1972.

Reconhecia que a humanidade tem interesse comum no pro-

gresso da exploração e da utilização do fundo dos mares e dos

oceanos para finalidades pacíficas e que, portanto, se impu-

nham medidas contrarias ã colocação de artefatos nucleares no

fundo dos mares e oceanos.
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Artefatos nucleares ou quaisquer outras armas de destrui

çãb em massa bem como instalações destinadas a estocar,testar

e usar tais armas não poderiam ser colocadas no leito do marr

na superfície dos oceanos e no subsolo e além do limite exte-

rior da zona do fundo dos mares definida no Artigo II do Tra-

tado.

0 Artigo II considerava que o limite ali referido deve

ria coincidir com o limite exterior da zona na Convenção de

Genebra de 29 de abril de 1958.



112

CAPITULO XIV - ACORDO BRASIL X REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

14.1 - Definição tecnológica

Entre as prioridades estabelecidas pelo Governo Brasilei.

ro no II PND constou a preparação do Brasil para a década dos

anos 80, de forma a habilitar a capacidade nacional de produ

çio de energia, a participar significativamente do processo

de geração de energia elétrica de origem nuclear.

Não possuindo uma tecnologia própria, suficientemente pro

vada e, a fim de minimizar o "gap" tecnológico existente no

domínio da tecnologia nuclear, o Brasil teve que optar, entre

as fontes conhecidas e provadas de energia, pela fonte de orJL

gem nuclear.

Por outro lado, a crise do petróleo, desencadeada pelos

países árabes em 1973, serviu de alerta para o Brasil em espe

ciai, tendo em vista que baseara seu crescimento industrial

em um conbustivel não renovável, de custo incontrolável e dis

ponibilidade duvidosa.

Prevendo-se o esgotamento das reservas mundiais de petrõ

leo conhecidas, e, ainda, ante a incerteza da descoberta de

novas reservas no país, mais acentou-se a necessidade de

optar pela energia nuclear.

Estudos técnicos realizados em 1973-74, patentearam a ne

cessidade de colocar em operação, até 1990, aproximadamente

10.000.000 kw de potência nuclear a fim de complementar a ca

pacidade hídrica.

Considerou-se, também,o fato de que a decisão para a
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construção de uma usina nuclear deve ser feita, no mínimo com

dez anos de antecedência.

E o Governo tomou essa decisão ao definir a política nu-

clear, apôs considerar o nelhor rendimento técnico e segurança

operacional do tipo de reator a ser utilizado, e, após levar

em consideração a experiência de países possuidores de tecno-

logia mais avançada.

Assim, definiu-se o Brasil, pelo reator a água leve e

urânio enriquecido, quando foram ponderadas as necessidades

do combustível indispensável â concretização do programa, a

fim de evitar a dependência externa e a repetição da situação

gerada pelo petróleo, bem como assegurar a transferencia,para

o país, da tecnologia completa do ciclo do combustível de for

ma a tornar o Brasil autônomo, em matéria nuclear, dentro do

menor prazo possível.

Possuindo o Brasil, em seu território, apreciáveis indica

ções geológicas , restava escolher o parceiro ideal capaz de

vir a complementar a disposição brasileira de realizar o mais

ambicioso programa nuclear da América Latina.

Em março de 1977, ao publicar o chamado "Livro-Branco" ,

que contém o Programa Nuclear Brasileiro como documento que

visava proporcionar esclarecimento público, dizia o Presiden

te Ernesto Geisel que o Programa:

"conta com o aooio unânime da vontade nacional
e se baseia no^nosso esforço próprio, con j\'gado
com a cooperação externa e na aceitação de sal̂
vaguardas que garantem sua estrita aplicação
pacífica".
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14.2 - A Escolha da República Federal da Alemanha

Tornou-se necessário, então, buscar no âmbito internado

nal, entre os países possuidores da tecnologia de reatores a

água leve e urânio enriquecido, aquele que pudesse atender aos

propósitos nacionais.

Surgiram duas opções imediatas: Estados Unidos e Euro-

pa.

A primeira opção foi,desde logo, descartada.

Ê o Presidente da Nuclebrãs, Embaixador Paulo Nogueira

Batista, em depoimento perante a Comissão de Minas e Energia

do Senado Federal, em 9 de outubro de 1975, em Brasília, quem

explica porque:

"A exigência brasileira de acesso às tecnologias
de enriquecimento de urânio e de reprocessamento
de plutônio -elementos indispensáveis a um pro-
grama nuclear realmente independente - afastaram
desde logo a possibilidade de um entendimen-
to com firmas norte-americanas. Prevalecem naque
le país restrições, inclusive rte ordem legal, a
transferência para o exterior desses tipos de
tecnologia. Não se admite sequer a exportação de
usinas de enriquecimento ou de reprocessamento ,
mesmo sob a forma de operações "turn-key". A úni
ca abertura que contemplam é a participação ex-
clusivamente financeira de firmas estrangeiras
em usinas de enriquecimento no território norte-
americano, sem qualquer acesso ã tecnologia, po
rém, tais firmas teriam apenas garantia de forne
cimento da produção, na proporção da respectiva
participação financeira".

Já nos horizontes da Europa raiava um sol de mais espe-

ranças e de possibilidades mais favoráveis.

Iniciaram-se, então, negociações com a França que encon

traram obstáculos e deixaram como opção a República Federal

da Alemanha, cujo esquema de cooperação foi estabelecido em
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reunião realizada em Brasília, em julho de 1974, entre o Mi

nistro das Minas e Energia do Brasil e o sub-Secretãrio da

Pesquida Tecnológica da RFA.

0 Brasil já possuía um programa de cooperação no campo

nuclear, com a Alemanha, baseada no Acordo Geral sobre Coope-

ração nos Setores da Pesquisa Científica e do Desenvolvimento
2

Tecnológico, de 1969 que previa "o fomento, com finalidades

pacíficas, da colaboração entre ambos os países, nos domínios

da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico".

Dentre os diversos campos considerados pelo Acordo, figu

rava, em primeiro lugar, o da "Energia Nuclear e Desenvolvi

mento da Tecnologia Nuclear" (art. 19, letra a).

Dois fatores foram decisivos nas negociações com a RFA:

"a disposição brasileira de adquirir um conjunto de oito cen-

trais nucleares e a resolução brasileira de admitir a partici^

pação alemã na pesquisa e lavra do urânio em troca da partici

paçco brasileira nao cciãcntc ncc equipamentos para a instala

ção de usinas de enriquecimento e reprocessamento mas, também,

no acesso âs tecnologias respectivas".

0 Brasil sempre manteve um estreito e sólido relaciona-

mento comercial e sõcio-cultural com a Alemanha, cujas raízes

são encontradas nas migrações alemãs que se radicaram no sul

do pais, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do

Sul.

Não foi, portanto, somente a partir de 1975, com a con-

clusão do acordo nuclear com a República Federal da Alemanha,

que o Brasil teve como parceiro aquele país.
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A Alemanha ocupa, hoje, o segundo lugar na ordem de im

portância de investidores estrangeiros no Brasil, sendo sû

perada apenas pelos Estados Unidos. Mais de 500 empresas da

Alemanha Ocidental, estão, hoje, estabelecidas no Brasil, ten

do partido de uma cooperação intensa e extensa no setor econô

mico, representada pelo Acordo Geral concluído em 1969 que te_

ve o propósito de iniciar uma "comunidade de investigação cien

tifica e desenvolvimento tecnológico."

14.3 - Assinatura do Acordo

0 Acordo sobre a Cooperação no Campo dos Usos Paclfi -

cos da Energia Nuclear, foi assinado em Bonn, a 27 de junho de

1975, pelos Ministros das Relações Exteriores dos dois países.

Após ter sido aprovado pelo Congresso Nacional, entrou em vî

gor a 18 de novembro de 1975.

Juntamente com o Acordo foi, também, firmado em Bonn, um

protocolo industrial entre os Ministros das Minas e Energia

do Brasil e da Pesquisa e Tecnologia da RFA, aprovando as dî

retrizes específicas para cada área de cooperação das quais

se originaram contratos entre as Empresas Nucleares Brasilei

ras .SA (NUCLEBRÃS) e empresas alemãs, que visam, além da for

mação de "joint ventures", a transferência de tecnologia e de

equipamentos.

Como Estados-Membros da Agência Internacional de Energia

Atômica e a fim de garantir as finalidades pacíficas, o açor

do fixou os seguintes princípios:

"afirmação do princípio de não-proliferação das
armas nucleares
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-obrigação de submeter âs salvaguardas da Agên
cia Internacional de Energia Atômica (AIEA) to
dos os equipamentos, instalações e materiais
nucleares, assim como as informações tecnológi^
cas transmitidas;
- compromisso de não reexportar os referidos
itens, a menos que o terceiro país recipiente
tenha igualmente assinado um acordo de salva
guardas com a AIEA;
- compromisso de não reexportar equipamentos ,
instalações e materiais sensíveis, bem como de
não transmitir informações tecnológicas relê
vantes, exceto se a Parte Contratante fornece
dora der seu consentimento;_
- compromisso de dar proteção física aos equi-
pamentos, instalações e materiais nucleares
para resguardá-los da interferência indevida
de terceiros". (0 Programa Nuclear Brasileiro
p. 15 - março 1977 - Livro Branco).

14.4 - Política Nacional de Energia Nuclear

A Política Nacional de Energia Nuclear embasou seus obje

tivos na obtenção da "colaboração de países mais adiantados

no assunto, para estabelecer uma técnica nacional e implantar

uma indústria nuclear em nosso território1.1

Para tanto, tornava-se imprescindível que fossem celebra

dos acordos visando a implantação da indústria nuclear no Bra

sil.

A fim de que as negociações nesse sentido chegassem a

bom termo, era necessário que fossem satisfeitas condições e£

peciais:

"- recursos humanos em qualidade e quantidade
mínima que permitissem a transferência de te£
nologia, não só no aspecto científico como
nos tecnológicos e gerencial;
- capacidade da indústria nacional na produ
ção de componentes pesados, com especifica-
ções especiais, da tecnologia nuclear mais
avançada;
- garantia de um mercado de grande vulto no
setor nuclear, tornando possível considera-
ções de escala industrial, por meio de um pl£
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no aprovado de instalações de reatores de po
tência;
- respaldo político e financeiro do Governo
Brasileiro".

0 presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear,

prof. Hervasio Guimarães de Carvalho, ao se pronunciar sobre

o acordo de cooperação nuclear com a República Federal da Ale

manha afirmou:

"A análise das condiçoas políticas internacio
nais indicava, no entanto, que a criação, no
Brasil, de uma indústria nuclear integrada
com tecnologia avançada, abrangendo a fabricai
ção de reatores e do combustível em todas
suas etapas, limitava o número dos países que
poderiam negociar com o Brasil.
Desenvolvendo-se há alguns anos, o intercâm-
bio têcnico-científico no setor nuclear tinha
permitido avaliações mútuas das possibilidadas
e sondagens não oficiais, por parte de autori^
dades brasileiras, da viabilidade de instala-
ção, no Brasil, de indústria nuclear.
Mas, somente a determinação do atual Governo
de tomar medidas no sentido da urgente e in
tensiva preparação nuclear, mediante absorção
de tecnologia a mais avançada, permitiu dar
os passos decisivos para as negociações de um
acordo integrado e abrangente.
Dos países interessados na assinatura do açor
do nuclear com o Brasil, a República Federal
da Alemanha era o único que oferecia as condi_
ções exigidas para o desenvolvimento do nosso
programa nuclear".

E quanto ã capacidade nacional de assimilação da tecnolo

gia a ser importada dentro do acordo,vaticinou o prof.Herva-

sio:

"Se os técnicos brasileiros conseguirem ab
sorver a tecnologia alemã, e certamente o fa_
rão, poderá haver, futuramente, o desenvolvi-
mento de tecnologia autóctone".

Por ocasião da assinatura do Acordo, o Governo Brasilei-

ro, em nota oficial,afirmava que a conclusão do Acordo era
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"motivo de júbilo e até mesmo de orgulho pa
ra o povo brasileiro, não só pelos benefí-
cios que serão alcançados pelo país no se
tor energético, como também, pelas relêvan
tes conseqüências que advirão especialmente
para o desenvolvimento sócio-econômico da
Nação".



N O T A S

- Poços de Caldas (MG), Figueiras (PR) e Itataia (CE) en

tre outras.

2 - Promulgado pelo Decreto 65.160 de 15/09/69
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CAPÍTULO XV - PROBLEMAS DO ACORDO

15.1 - Manifestações PRÓ e CONTRA o Acordo

O Acordo, pela forma como foi conduzido, suscitou man.1

festações pró e contra em todo o país, mas, principalmente e

de forma mais direta, entre os políticos, os cientistas e os

representantes da indústria.

O Congresso Nacional, através da Mensagem n9 250, de

1975, do Poder Executivo, apreciou o texto do Acordo firmado

entre os Governos da República Federativa do Brasil e a Repú-

blica Federal da Alemanha sobre a cooperação no campo dos

usos pacíficos da energia nuclear.

No Relatório, considerou-se que o Acordo com a Alemanha

foi a mais importante decisão do Parlamento Brasileiro,depois

da aprovação da Petrobfas, "podendo gerar conseqüências im-

previsíveis ao desenvolvimento, â segurança a ã soberania na

cional.11

Quanto ã política nuclear, o relatório afirmava que ca-

bia defini-la entre a escolha de um desenvolvimento autônomo

para a energia nuclear brasileira, em condições de interdepen

dencia, ou, pura e simplesmente "conformar-se com uma eterna

e definitiva dependência nuclear".

Ate a assinatura do Acordo com a Alenanha, a política

nuclear brasileira baseava-se nas diretrizes contidas na Expo

sição de Motivos n9 772 de 25 de novembro de 1953, aprovada

pelo Presidente Vargas.

O Programa então traçado, abrangia as atividades do CNPq
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que, no seu contexto cobria a parte nuclear e consistia no

seguinte:

"a) Intensificação das providências que se fJL
zerem necessárias para ampliar a formação de
pessoal estabilizado, em qualidade e quantida
de adequadas.
b) Intensificação das medidas conducentes à
descoberta de novas fontes de matéria-prima u
tilizável no-aproveitamento industrial da
energia atômica.
c) Considerar, como objetivos fundamentais de
nossos esforços, no sentido de solução,os pro
blemas de reatores nucleares, as diretrizes
que nos foram respectivamente sugeridas pelos
Professores J. Robert Oppenheimer, a primeira?
e Paul Harteck e WilheIra Groth, a segunda, a
saber:
1 - reator de simples efeito, destinado ã pro
dução de energia, utilizando como combustível
nuclear o urânio nuclearmente puro, e com mo
derador de grafita;
2 - reator utilizando o urânio levemente enri
quecido com combustível nuclear, e água comum
como moderador.
d) Contrato de cientistas e tecnologistas ame
ricanos, possuidores de real conhecimento da
tecnologia dos reatores, a fim de orientar o
Conselho, em relação ao problema de sua espe-
cialidade, e tendo em vista a construção d
reatores de simples efeito, de acordo com a
sugestão do Professor Oppenheimer.
e)Aquisição imediata, na Alemanha, das ultra-
centrífugas, para a produção de urânio enri-
quecido pelo processo aperfeiçoado por Groth,
Beyerle e outros.
f) Contrato com tecnologistas alemães, para
colaborar conosco, no Brasil, na obtenção do
urânio enriquecido, notadaniente os Professo-
res Groth, Beyerle, bem como os assistentes
técnicos e os auxiliares que se fizerem neces
•••SSTÍOE à montagem de uma primeira instalação-*
piloto, em local para isso escolhido.
g) Seja o Conselho Nacional de Pesquisas auto
rizado a tomar as medidas necessárias para
construir o primeiro reator proposto pelo
prof.Grcth, a que alude o item c.
h) Seja iniciada, onde melhor convier, a cons_
trução do primeiro laboratório do Instituto
Fluminense de Tecnologia, devendo esse labora
tório ser equipado para a produção de urânio
enriquecido.
i) Aquisição dos equipamentos e matérias-pri-
mas para a produção de hexafluoreto de urânio
e outros materiais que se fizerem necessários
ao presente programa,relativo ao enriquecimen
to do urânio. ~"
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j) Seja o Conselho autorizado a estudar e a
construir um pequeno reator transportável ,
dentro dos princípios preconizados pelos re
centes tecnologistas, que, para isso, indT
cam o urânio enriquecido. Esse reator, caso
assim indique a experiência poderia ter pri
oridade sobre aquele a que se refere o item
1, da alínea c, destas conclusões,
k) Prosseguimento dos ensaios destinados â
obtenção do hexafluoreto de urânio, a par-
tir do minério do urânio.
1) Promover, de acordo com as condições que
se fizerem mais favoráveis ao caso brasilei^
ro, a instalação de reatores experimentais,
para pesquisas e treinamento de pessoal.
Bi) Promover e estimular a instalação de in
düstrias destinadas ao tratamento do miné-
rio utilizado no aproveitamento da energia
atômica.
n) A política geral da energia atômica obe-
decera, em relação aos seus itens cardeais,
ao princípio de distribuição por várias fon
tes, a que possamos recorrer, de modo a ser
observado o seguinte esquema: (segue-se o
esquema transcrito linhas atras, constante
da Exposição de Motivos Secreta n? 32, de
12-10-1952, aprovada pelo C.S.K. e pelo Pre_
sidente da Republica).
o) Reatores atômicos, quer para a produção
de energia^ quer para fins experimentais,
p) Ampliação de nossas equipes de cientis-
tas e tecnologistas, problema fundamental ,
cuja prioridade sobreleva aos demais,
q) Recurso â ciênxria e ã tecnologia dos Es;
tados Unidos da América, era primeiro lugarT
da França, da Itália, da Inglaterra, da Ale
manha, Suiça, Escandinávia, Canadá, e, pois
sivelmente, da índia e Japão."

0 Brasil possuía, assim, um programa incipiente que re-

fletia a perfeita noç&o daquilo que precisava ser feito para

sair do ponto morto em que se encontrava.

15.2 - Duas correntes: Urânio Natural o Urânio Enriquecido

Uma, defendia a linha de reatores adotada pelo Canada,

índia e Argentina, de reatores a urânio natural e água pesa-

da. Eram os reatores CANDU, cuja "principal característica é"
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a flexibilidade e a possibilidade de absorção de melhoramen-

tos na evolução da tecnologia de transmissão do calor (refr:L

geração a vapor de água leve, CANDU-BLW e o material orgâni-

co, CAKDU - OCR) além da reconhecida vantagem do moderador a

água pesada" (Virgílio Tavora, vol. I p. 62).

Esse tipo de reator se distingüia por sua alta eficiên

cia nuclear e pela queima de urânio natural que permite usar

o próprio plutônio como combustível.

Assim, a índia, como o Canada, país rico em tõrio e que

adotou esse tipo de reator, conseguiu, de um lado a produção

de energia e, de outro, a produção de plutõnio. Este, é obti

do como sub-produto na utilização da tecnologia do urânio nai

tural e não é encontrãvel no comercio internacional, pelas

implicações militares que envolve.-

A Argentina, por sua vez, iniciara suas atividades em

1950, com a criação da CNEA - Comissão Nacional de Energia

Atômica, tomandc-ES c primeiro país Latino-Air.cricano a usar

a energia nuclear destinada a atender a demanda de energia

elétrica.

A defesa dos reatores a urânio natural foi assumida por

cientistas brasileiros como Marcelo Damy de Souza Santos,José

Goldemberg, Cesar Lattes, Euzébio Rocha e outros.

Consideravam que os reatores a urânio natural produzem

plutônio de qualidade adequada para o emprego em explosivos

pacíficos ou militares. E como exemplo, apresentavam o reator

franco's Phoenix, ligado a rede elétrica francesa que ê alimen

tado a plutQnio produzido em Marcoule, na França, nos reato-

res a Urânio Natural.
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Desta forma, acrescentavam, o plutônio, objeto de restri^

ções das salvaguardas, não ê, hoje, material destinado exclu-

sivamente a fins militares.

Mas, a manifestação concludente quanto à opção brasileJL

ra pelos reatores urânio enriquecido e água leve, foi, sem dü

vida, estudo divulgado em junho de 1974 pela CNEN - Comissão

Nacional de Energia Nuclear. Este estudo dava "as razões de

ordem geral pelas quais o Governo Brasileiro, através de con

corrência internacional, optou pela instalação, em Angra dos

Reis, de um reator PWR, de água leve e urânio.enriquecido."

0 estudo da CNEN examinava em profundidade cinco tópicos

distintos: "Linhas de Reatores", "Economicidade dos Reato-

res", "Enriquecimento de Urânio", "Água Pesada" e "Plutônio".

Buscava, inicialmente, responder a duas perguntas imediai

tas formuladas pela imprensa, pelos políticos e pelos cientiis

tas brasileiros: qual a linha de reatores que serã mais utjL

lizada até o ano 2.000 e por que, e, ainda, que outras op-

ções haviam.

O trabalho da CNEN previa que até o ano 2.000 haveria,no

mundo,uma potência instalada de 1.667.000 MW (e) gerada por

reatores a ãgua leve (LWR), representando 60% da capacidade

instalada.

"Os reatores a Égua leve" - acrescentava o estudo "ainda

mesmo que os "breeders" obtenham a competitividade desejável,

manterão ate o ano 2.010 uma taxa de crescimento de 40.000 KW

(e) por ano, garantindo, assim, a continuidade da industria

nuclear deste tipo de reator por um período de 40 anos."
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Por outro lado, "a linha de reatores a água leve e urânio en

riquecido ê a mais empregada. Cerca de 86% de todos os reato-

res de potência em operação no mundo, além de ser a linha de

maior experiência de funcionamento continuado". Sua localiza

ção esta concentrada nos EUA, mas estão em funcionamento ou

em construção na Alemanha, no Japão , na Inglaterra, na Fran-

ça, na Espanha e em outros países da Europa.

Os reatores a água pesada e urânio natural, todavia, não

representam senão 3,5% da potência mundial instalada. Estão

localizados no Canadá, Argentina, Paquistão, Israel e índia.

0 argumento que mais freqüentemente se ergue contra os

reatores a urânio enriquecido e água leve ê a dependência que

estabelecem para o reprocessamento e o enriquecimento do ura

nio, processos que exigem usinas altamente sofisticadas e in

vestimentos avultados a par de apurada tecnologia.

Não é, parece,o caso do Brasil que, através do acordo

com a RFA, deverá obter o ciclo completo do combustível nu-

clear e, desta forma, conseguir, a médio prazo, sua indepen-

dência no setor.

16.3 - 0 Monopólio do enriquecimento

Até recentemente, os serviços do enriquecimento para ex

portação estavam na dependência exclusiva de um único país:

os EUA e, de uma única tecnologia, a difusão*

Em conseqüência desse monopólio, os EUA exerceram decisjL

va influência sobre as políticas nucleares de outros países

em vias de se lançarem em programas nucleares.
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A Russia ofereceu serviços de enriquecimento ã Europa

Ocidental e dois consórcios Europeus se constituíram a fim de

colocar em funcionamento instalações próprias de enriquecimen

to.

Um consórcio - EURODIF - congrega a França, a Espanha, a

Bélgica, a Itália e a Suécia com a:- seguintes participação:

França - 47,5%

Itália - 22,Jl

Suécia - 10%

Bélgica - 10%

Espanha - 10%

Esta fábrica deveria produzir 4.700.000 unidades de tra

balho separativo (UTS), em 1979, correspondente a 1.000 tone-

ladas de urânio enriquecido a 3%, atingindo 9.300.000 de UTS,

em 1981, equivalente, aproximadamente, a 2.000 toneladas de

urânio enriquecido do mesmo teor.

Outro consórcio - a URENCO - é integrado principalmente

pela Alemanha, Inglaterra e Holanda, contando ainda, coro a

participação do Japão, Estados Unidos da América, Austrália,

Canadá, Suécia, Itália, França, Espanha, Bélgica e Grã-Breta-

nha. Deveria produzir, em 1976, 100 toneladas de urânio enri

quecido devendo atingir 500 toneladas em 1980 e 2.000 toneIa

das pelo ano de 1985 (1) As usinas da URENCO funcionam na Ho

landa e na Inglaterra e usam a mais recente tecnologia de cen

trifugação, enquanto a usina da EURODIF funciona na França e

optou pelo processo da difusão gasosa.

A disponibilidade de serviços de enriquecimento para

atender aos programas nucleares previstos até 1974 íoram in-
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tensificados quando os EUA anunciaram que não mais assinariam

contratos de enriquecimento e que alguns dos contratos jã fir

mados seriam honrados somente se a reciclagem do plutonio se

tornasse genérica.

Esta decisão foi uma das razoes pelas quais o Brasil de_

cidiu adquirir o ciclo completo do combustível â RFA, inserin

do-o no contexto do acordo (2)

16.4 - A Lei Anti-Proliferação

A propósito, cabe mencionar o que ê realmente a Lei Anti

proliferação aprovada pelo Congresso Americano e sancionada

pelo Presidente Carter no dia 10 de março de 1978.

Determinava, inicialmente, que num prazo de 30 dias, to

dos os países usuários de urânio enriquecido americano comuni^

cassem â Casa Branca a disposição de renegociar seus contra-

tos com Washington ã luz dos princípios baixados com a nova

lei.

Foram atingidos, diretamente, tanto o Brasil quanto a

Alemanha.

Ambos são clientes dos EUA em contratos para o forneci-

mento de urânio. O Brasil, para o abastecimento da Usina Alva

ro Alberto, em Angra dos Reis, comprado â Vfestinghouss e a ser

operada por Furnas Centrais Elétricas.

A Alemanha, para o abastecimento de várias centrais jã

em operação na RFA.

A Lei Anti-Proliferação compreende seis capítulos e mais

de uma centena de artigos. Sua versão final, depois de um ano
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de debates, é bem mais suave do que o projeto inicial apresen

tado por um grupo de parlamentares, entre eles o Deputado por

Nova York, Jonathan Bingham, que pleiteava a suspensão do for

necimento de urânio à Alemanha caso o Governo de Bonn não re

visasse o Acordo assinado com o Brasil.

No seu caput, a lei Anti-Proliferação diz:

"0 congresso acha e declara que a proliferação
de artefatos nucleares, bem como o acesso ã
capacidade para produzir ou adquirir esses ar
tefatos, representa uma grave ameaça aos inte-
resses da segurança dos Estados Unidos e ao pro
cesso internacional de busca da paz mundial ê"
do desenvolvimento. Acontecimentos recentes dão
ênfase ao aspecto iminente dessa ameaça e a ne
cessidade imperativa de se ampliar o grau de
eficiência de salvaguardas e contratos interna
cionais sobre as atividades nucleares de forma
a impedir a proliferação."

Parece, . entretanto, que o ponto crucial e que devera

originar maior debate, i a disposição contida no Item d do

primeiro capitulo, ao sujeitar os países que contrataram o

fornecimento de urânio a "aceitarem salvaguardas da AIEA so

bre todas as suas atividades nucleares pacíficas',' além do

compromisso de

"não fabricar qualquer explosivo, a não montar
nenhuma nova usina de reprocessamento ou de en
riquecimento sob sua jurisdição de fato ou dê
jure, bem como a colocar qualquer instalação
existente debaixo do patrocínio e da inspeção
internacional".

Este último dispositivo atingiu, de forma direta o Bra

sil, a Alemanha e a índia.

Enfim, a Lei Americana implicou numa concreta e ampla

renegociação de acordos jã assinados, o que eqüivale a mudar

as regras do jogo depois de iniciado, erguendo complexas dis
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cussões na área do Direito Internacional e ensejou a criação

do ZAFCE.

16.5 - Pressões

Enquanto as autoridades brasileiras, considerando que,

em vista do acordo já ter estrutura jurídica definida, não po

deriam ser colocados sob salvaguardas adicionais nem a usina

de reproces samento, nem a de enriquecimento, na Alemanha, acre

ditava-se que a lei tinha como alvo, precisamente o acordo nu

clear.

Mas tanto a RFA, quanto o Brasil, resistiram estoicamen

te â pressão americana e mundial, e, a despeito dos debates

políticos, militares e científicos que a questão nuclear sus

citou no Brasil e no mundo, somados mais recentemente ao inci

dente de Three Miles Island, na Pensilvânia, e, ainda, ã pro

vocação da opinião pública através de livros e filmes como

"SÍndrome da China", o acordo continua a ser implementado.

16.6 - Contestação Nuclear

Um aspecto da energia nuclear ê, atualmente, objeto de

estudo e de preocupação de quantos labutam na área: a contes-

tação nuclear que se constata no mundo inteiro e de forma sis

temática na Europa e nos EUA.

O menor acidente ocorrido numa central ê visto com len-

tes de aumento e explode em manchetes nos jornais e meios de

comunicação gerando protestos e campanhas anti-nucleares que

servem, não raro, a interesses meramente eleitoreiros ou co-

merciais.
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As causas estariam na desinformação da opinião publica,na

emotividade e no medo que a energia nuclear gera por ter sido

usada, ao ser descoberta, para fins bélicos e, por ser algo

misterioso, ainda desconhecido, mesmo em países em desenvolvi-

mento.

Um programa dirigido para a educação das massas, visando,

de forma permanente e eficaz preparar as mentes em formação pa

ra receber os benefícios da energia nuclear, através de •.- suas

múltiplas aplicações pacíficas, parece-nos, seria um dos pa-

péis relevantes que estaria reservado à AIEA no futuro.

Como organismo internacional, pertencente ã família das

Nações Unidas, capaz de reunir em seu seio os Estados-Membros

nela representados e engajados em programas nucleares, bem como

os países desenvolvidos e em desenvolvimento na ãrea nuclear ,

enfim, como único organismo capaz de aglutinar o que existe de

mais representativo em assunto de tamanha importância, é de se

esperar que a AIEA venha a corresponder às expectativas que a

humanidade nela deposita no sentido de "procurar acelarar e au

mentar a contribuição da energia atômica para a paz, a saúde

e a prosperidade no mundo inteiro", conforme estabelecem os

"objetivos" de seu Estatuto, no Artigo II.



N O T A S
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CAPITULO XVI - ENERGIA NUCLEAR DO BRASIL

16.1 - A Comissão Nacional de Energia Nuclear - Antecedentes-

Organização

0 Conselho Nacional de Pesquisas - criado pela Lei N9

1.310 de 15 de janeiro de 1951 - foi o órgão que, por primei^

ro, no Brasil, se dedicou ao "incentivo ã pesquisa e prospec

ção das reservas existentes no País de materiais apropriados

ao aproveitamento da energia atômica, quais sejam, os mine

rios de urânio, tõrio, cadmio, litio, berilo e boro e os pro

dutos resultantes de seu tratamento, bem como a grafita e ou

tros materiais".

Ao mesmo tempo, ficava proibida a exportação, por qual.

quer forma, de urânio e tõrio e seus compostos e minérios,

salvo de governo para governo, ouvidos os õrgaõs competentes.

(Artigo 49).

Seguiu-se a criação da Comissão de Exportação de Mate

riais Estratégicos, através do Decreto n9 30.583 de 21 de fe

vereiro de 1952, no âmbito do Ministério das Relações Exterio

res, que recebeu competência para efetuar as vendas de urânio

e tõrio e seus compostos e minérios.

Em 1953, foi criado o IPR - Instituto de Pesquisas Ra

dioativas, vinculado ã Universidade de Minas Gerais, com sede

na cidade de Minas Gerais e que se transformou no Centro de

Desenvolvimento da Energia Nuclear - CDTN, atualmente subor

dinado ã Nuclebrãs.

Foi a primeira instituição brasileira que se dedicou ex

clusivamente â pesquisa e aplicação nucleares.
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Posteriormente e com a finalidade de desenvolver pesqud

sas sobre a energia atômica para fins pacíficos, alem de con

tribuir para a formação, em ciência e tecnologia nucleares,de

cientistas e técnicos provenientes das várias unidades de Fe

deração, estabelecendo bases, dados construtivos e protótipos

de reatores destinados ao aproveitamento da energia atômica,

para fins industriais, foi criado o IEA - Instituto de Ener

gia Atômica de São Paulo - pelo Decreto N9 39.872 de 31 de

agosto de 1956. O IEA passou, a partir de 1979, a designar-se

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN.

Finalmente, pelo Decreto N9 40.110 de 10 de outubro de

1956, foi criada a CNEN - Comissão Nacional de Energia Nu

clear, diretamente subordinada a Presidência da República a

quem foi confiada a tarefa de "propor as medidas julgadas ne

cessãrias à orientação da política geral da energia atômica

em todas as fases e aspectos".

Este decreto foi regulamentado pela lei 4.118 de 27 de

agosto de 1962, aprovada pelo Decreto n? 51.726, de 19 de fe

vereiro de 1963.

Com o advento do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro

de 1967, foram estabelecidas novas diretrizes para a reforma

administrativa. A CNEN, através do Decreto n9 60.900, de 26

de junho de 1967, foi vinculada ao Ministério das MinaseEner

gia, como órgão da Administração Indireta, situação que perdu

ra até a presente data.

A Lei n<? 6.189, de 16 de dezembro de 1974 veio alterar a

Lei n9 4.118, transformando a CBTN em Nuclebrãs.
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16.2 - Competência

0 Decreto n9 75.569/75 aprovou a Estrutura Básica da CNEN

e a Portaria MME-419/75 aprovou seu Regulamento Interno.

Em conseqüência do disposto na Lei n9 6.189, a CNEN pas_

sou a ter as seguintes competências:

- Assessorar o Ministro das Minas e Energia, quanto:

a) - ao estudo das medidas necessárias ã formulação pelo

Presidente da República, da Política Nacional de

Energia Nuclear;

b) - ao planejamento da execução da Política Nacional de

Energia Nuclear.

- Promover e incentivar:

a) - a utilização da energia nuclear para fins pacíficos

nos diversos setores do desenvolvimento nacional;

b) - a formação de cientistas, técnicos e especialistas

nos setores relativos â energia nuclear.

- Expedir normas, licenças e autorizações relativas â:

a) - instalações nucleares;

b) - posse, uso, armazenamento e transporte de material

nuclear;

c) - comercialização de material nuclear, minérios nu

cleares e concentrados que contenham elementos nu

cleares.
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- Expedir regulamentos e normas de segurança e proteção rela

tivas:

a) - ao uso de instalações e de materiais nucleares;

b) - ao transporte de materiais nucleares;

c) - ao manuseio de materiais nucleares;

d) - ao tratamento e â eliminação de rejeitos radioati_

vos;

e) - à construção e à operação de estabelecimentos desti^

nados a produzir materiais nucleares e a utilizar

energia nuclear.

- Opinar sobre a concessão de patentes e licenças relaciona

das com a utilização da energia nuclear.

- Promover a organização e a instalação da laboratórios e ins

tituições de pesquisa a ela subordinadas, técnica e admiriis

trativãmente,bem como cooperar com instituições existentes

no Pais com objetivos afins.

- Especificar:

a) - os elementos que devem ser considerados nucleares/

além do urânio, tõrio e plutônio;

b) - os elementos que devem ser considerados material fér

til e material físsil especial ou de interesse para

a energia nuclear;

c) - os minérios que devem ser considerados nucleares.

- Fiscalizar:
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a) - o reconhecimento e o levantamento geológico relacio

nados com minerais nucleares;

b) - a pesquisa, a lavra e a industrialização de mine

rais nucleares;

c) - a produção e o comércio de materiais nucleares;

d) - a indústria de produção de materiais e equipamentos

destinados ao desenvolvimento nuclear.

Pronunciar-se sobre projetos de acordos, convênios ou com

promissos internacionais de qualquer espécie, relativos ã

energia nuclear.

Licenciar, autorizar e fiscalizar, a construção e a opera

ção de instalações nucleares, nas formas e condições estabe

lecidas na Lei n9 6.189/74:

Sujeitar à sua prévia autorização, a transferência da pro

priedade ou posse das instalações nucleares; a alteração

técnica da instalação e modificação do método de operação.

Verificar o preenchimento dos requisitos legais e regulamen

tares relativos ã energia nuclear, do atendimento às normas

por si expedidas e da satisfação das exigências formuladas

pela Política Nacional de Energia Nuclear.

Fiscalizar a operação das usinas nucleoelétricas, em conjun

to com o Departamento de Ãguas c Energia Elétrica, nas re£

pectivas áreas de atuação.

Licenciar e fiscalizar o comércio de materiais nucleares,

compreendendo as operações de compra, venda,importação, eg»

préstinto, cessão e armazenamento.
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- Estabelecer os preços dos materiais nucleares, periodicamente.

- Estabelecer os estoques e exercer o controle de materiais férteis

e físseis especiais, necessários a execução do Programa Nacional

de Energia Nuclear, assim como autorizar a exportação de produtos

que contenham elementos em coexistência com outros elementos ou

substâncias de maior valor econômico.

- Aplicar o produto dos 1/2% provenientes dos dividendos das ações

da Petrobrãs e da Eletrobrás, pertencentes â União, exclusivamen

te no desenvolvimento da tecnologia nuclear, diretamente ou medi^

ante convênio, na forma legal, com a Nuclebrás.

Os meios concedidos ã CNEN para desempenho das competên

cias acima são:

- Contratar serviços de pessoas físicas, públicas ou privadas;

- Celebrar convênios;

- Firmar contratos no País ou no estrangeiro para financiamento de

suas atividades, mediante autorização do Poder Executivo;

- Conceder recursos e auxílios. A CNEN terá participação niajoritã_

ria na direção das instituições que vier a criar.

16.3 - Nuclebrás - Competência - Subsidiárias

A Nuclebrás tem como atribuições:

a) - realizar a pesquisa e a lavra de jazidas de minérios nu

cleares e associados;

b) - promover o desenvolvimento da tecnologia nuclear median

te a realização de pesquisas, estudos e projetos refe-

rentes a:

i - tratamento de minérios nucleares e associados bem como

produção de elementos combustíveis e outros materiais de

interesse da energia nuclear;

ii - instalações de enriquecimento de urânio e de reprocessa

mento de elementos combustíveis nucleares irradiados;
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iii - componentes de reatores e outras instalações nu

cleares.

c) - promover a gradual assimilação da tecnologia nu

clear pela indústria nacional;

d) - construir e operar:

i - instalações de tratamento de minérios nucleares e

seus associados;

ii - instalações destinadas ao enriquecimento de urânio,

ao reprocessamento de elementos combustíveis irra

diados bem como ã produção de elementos ' combustí

veis e outros meteriais de interesse da industria

nuclear.

e) - negociar, nos mercados interno e externo, equipamen

to, materiais e serviços de interesse da indústria

nuclear.

f) - dar apoio técnico e administrativo ã CNEN.

g) - comercializar, com exclusividade, materiais nuclea

res compreendidos no âmbito do monopólio, observada

a existência dos estoques para a execução do Progra

ma Nacional de Energia Nuclear e das reservas de

minérios nucleares, de seus concentrados ou de com

postos químicos de elementos nucleares, estabeleci-

da por proposta da CNEN e determinada pelo Presiden

te da República, ouvido, também, o Conselho de Se

gurança Nacional. A exportação, no caso, fica a car

go da Huclebrãs, que a efetuará no mais alto grau

de beneficiamento possível.
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h) - desempenhar suas funções, diretamente ou através

de subsidiárias, por convênio com órgãos públicos,

por contratos com especialistas e empresas priva

das, ou associações com outras entidades, observada

a Política Nacional de Energia Nuclear.

Para consecução do objeto social a empresa poderá:

i - realizar, diretamente ou em cooperação com entida

des governamentais e privadas, estudos científicos,

tecnológicos, econômicos e jurídicos, pertinentes

ãs suas atividades;

ii - promover e apoiar a formação, treinamento e aperfei^

çoamento de profissionais necessários ãs suas ativi^

dades.

Para execução das suas atividades, a Nuclebrãs poderá

constituir subsidiárias, mas de maneira que detenha, no míni^

mo e em caráter permanente, 51% (cinqüenta e um por cento)

das ações com direito a voto, e sempre por autorização do Pre

sidente da República.

A administração da empresa ê composta de um presidente e

de, no máximo, seis diretores, sendo um superintendente, to

dos nomeados pelo Presidente da República. 0 mandato dos dire

tores é de quatro anos.

Para aplicação em programas relacionados com pesquisa,

lavra e avaliação de reservas de minérios nucleares, a Nucle

brás recebe 2% (dois por cento) da receita proveniente da ar

recadação do Imposto flnico sobre Lubrificantes e Combustí^

veis Líquidos e Gasosos.
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Em decorrência do Acordo Nuclear Brasil - Republica Fede

ral da Alemanha foram constituídas subsdiãrias, entrando como

parceiros firmas da RPA. Sao as seguintes as "joint ventures"

e suas características:

NUCLAM - NUCLEBRÃS AUXILIAR DE MINERAÇÃO S.A.

Capital autorizado: Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzei_

ros)

Composição acionária: Nuclebrás: 51%

Urangesellschaft: 49%

Composição Administrativa: Diretoria Executiva - 2 membros re

sidentes no Brasil com mandato de um ano;

Conselho de Administração - 4 membros, sendo o Presidente

da Nuclebrás o Presidente do Conselho de Administração.

Os demais membros são eleitos para um mandato de um ano.

Prazo de vigência da sociedade: 15 anos, a partir de 18 de de

zembro de 1975, sujeito a prorrogação até o término dos

projetos em andamento.

Sede e foro: Município do Rio de Janeiro.

Objetivos: prospecção, pesquisa, desenvolvimento e exploração

de depósitos de urânio, bem como extração,beneficiamento,

processamento, adequação para o comércio e venda à Nucle

brás, nos termos da Lei 6.189/74. As áreas de atuação

são indicadas e delimitadas pela Nuclebrás, não podendo,

as mesmas, estar incluídas nas áreas de Reserva Nacio

nal de minérios nucleares, excluindo as áreas em que a

Nuclebrãs já esteja operando. As áreas indicadas e del̂ L

mitadas pela Nuclobrás para a realização das atividades
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da sociedade terão sua extensão reduzida em 50%, a cada

dois anos.

NUCLEI - NUCLEBRÃS ENRIQUECIMENTO ISOTÕPICO S.A.

Capital autorizado: Cr$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de

cruzeiros).

Composição acionária: Nuclebrás: 75%;

Steag Ag: 15%;

Interatom GmbH: 10%

Composição administrativa: Presidente - o mesmo da Nuclebrãs.

Superintendente - eleito por quatro anos.

Diretor Técnico - eleito por quatro anos e

Diretor Administrativo - eleito por quatro anos.

Prazo de vigência da sociedade: indeterminado.

Sede e foro: Município do Rio de Janeiro.

Objetivo: construção de uma usina de demonstração de enrique

cimento de urânio no Brasil, baseada no processo de jato

centrifugo.

NUCLEN - NUCLEBRÃS ENGENHARIA S.A.

Capital autorizado: Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cru

zeiros).

Composição acionária: Nuclebrás: 75%

KWU - Kruftwerk Union Aktiengesellsxhaft: 25%.
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Composição administrativa: Presidente - o mesmo da Nuclebrás..

Diretor Superintendente: eleito por quatro anos.

Diretores: três, eleitos por quatro anos.

Prazo de vigência da sociedade: indeterminado.

Sede e foro: Município do Rio de Janeiro

Objetivos: realização de serviços de engenharia para usinas

nucleares e projetos relacionados. A realização dos refe

ridos serviços deverá atender aos seguintes objetivos:

a) obtenção de toda a tecnologia relativa ao Sistema Nu

clear Gerador de Vapor;

b) desenvolvimento no Brasil da capacidade de projeto e

engenharia de usinas nucleares, pela subcontratação

de outras companhias brasileiras de engenharia, para

completar os serviços da companhia;

c) promoção da indústria brasileira para a fabricação de

componentes para usinas nucleares.

NÜCLEP - NUCLEBRÃS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.

Capital autorizado: Cr$ 292.800.00,00 (duzentos e noventa e

dois milhões e oitocentos mil cruzeiros).

Composição acionária: Nuclebrãs - 75%

KWU - Kraftwerk Union Aktiengesellschaft: 8%

GIIH - Gutehoffnungshutte Sterkrade Aktiengeselláchaft: 8%

e

VAL - Vereinigte Osterreichsche Eisen Und Stahlwerke

Alpine tlontan Aktiengesellschaft: 8%.

Composição administrativa: Presidente - o mesmo da Nuclebrãs,

Superintendente - eleito por quatro anos.
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Diretor Técnico - eleito por quatro anos e

Diretor Comercial e Administrativo - eleito por quatro

anos.

Os meios concedidos ã CNEN para desempenho das competên

cias acima são:

- Contratar serviços de pessoas físicas, públicas ou pri

vadas;

- Celebrar convênios;

- Firmar contratos no País ou no estrangeiro para finan

ciamento de suas atividades, mediante autorização do

Poder Executivo;

T Conceder recursos e auxílios. A CNEN terá participação

majoritária na direção das instituições que vier a

criar.

16.4 - Legislação Nuclear Brasileira

1 - DECRETO N9 42.155 de 26 de outubro de 1956 (DOU de

3 de setembro de 1957) - Tratado de Constituição da

Agência Internacional de Energia Atômica;

2 - LEI N9 4.118 de 27 de agosto de 1962

"Dispõe sobre a Política Nacional de Energia Nu

clear, criada a Comissão Nacional de Energia Nu

clear e dã outras providências".

NOTA: Alterada pela LEI N9 6.189/74, tendo sido revo

gados os art. 49, 59, 32, 33, 34, 35 e 37 e

respectivos parágrafos.
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3 - DECRETO N9 59.309 de 27 de agosto de 1957 - publica

do no DOU de 4 de outubro de 1966 - Trata do acordo

sobre Privilégios e Imunidades da AIEA.

4 - DECRETO N9 "63.705 de 29 de novembro de 1968

Acordo tripartite entre Brasil - EUA - AIEA •»«»-sobre

aplicação de salvaguardas.

NOTA: Alterado pelo Decreto 71.207/72

5 - LEI 5.740 de 19 de dezembro de 1971

Autoriza a Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN

- a constituir a sociedade por ações, Companhia Bra

sileira de Tecnologia Nuclear CBTN e dá outras pro

vidências.

6 - DECRETO N9 71.207 de 5 de outubro de 1972 - Substi.

tuiu o Tratado Brasil - EUA de 8 de julho de 1965,

promulgado pelo Decreto 61.517/67.

Trata do Acordo de Cooperação Relativo aos Usos Ci.

vis da Energia Atômica entre o Brasil e os Estados

Unidos da América e a Emenda ao Acordo entre a AIEA,

o Brasil e os EUA para a aplicação de Salvaguardas.

7 - DECRETO N9 74.600 de 7 de junho de 1972.

Trata da Regulamentação da Entrada de Navios Nuclea

res em Águas Brasileiras e sua Permanência em Portos

brasileiros.

8 - LEI N9 6.184 de 16 de dezembro de 1974.

Altera a Lei n9 4.118 de 27 de agosto de 1962 e a

Lei 5.740 de 19 de dezembro de 1971, que criaram,
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respectivamente, a CNEN e a CBTN que passou a denomjl

nar-se Empresas Nucleares Brasileiras S.A - NÜCLEBRÂS

e dá outras providências.

9 - DECRETO N9 76.695 de 19 de dezembro de 1975.

Trata do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pací̂

ficos da Energia Nuclear entre o Brasil e a Alemanha.

10 - DECRETO N9 51.726 de 19 de fevereiro de 1963.

Aprova o Regulamento para Execução da Lei N9 4.118

de 27 de agosto de 1962.

11 - DECRETO LEGISLATIVO N9 50/1967

Aprova o Tratado para Proscrição de Armas Nucleares

na America Latina de 14 de fevereiro de 1967.

NOTA: Este tratado é conhecido como o Tratado do Me

xico ou Tratado de Tlatelolco.

Há, também, Resoluções da AIEA que são adotadas pelo Brji

sil como Estado-Membro da AIEA.

1 - Resolução INFCIRC/66/Rev. 2 de 16 de setembro de 1968

Estabelece o Sistema de Salvaguardas da AIEA aprova^

do pela Junta de Governadores em 1965, provisoria-

mente estendido em 1965, 1966 e 1968.

2 - GC (V)/INF/39, denominado Documento dos Inspetores.

Entrou em vigor, na AIEA, em 29 de junho de 1961.

3 - GOV/1116 de 21 de fevereiro de 1966.

Trata da aplicação da Salvaguardas em relação aos ar

ranjos bilaterais.
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16.5 - Recursos Humanos

Em depoimento perante a Comissão de Minas e Energia da

Câmara dos Deputados, em 1975, o Presidente da Comissão Nacio

nal de Energia Nuclear, Prof. Hervasio Guimarães de Carvalho,

afirmava que os EUA, para obterem a r cnologia que dominavam

por volta de 1975 ocuparam 4,5 milhõei- :*«s homens/ano e 60 bî

lhões de dólares. Assim, concluia aq. 'Ia autoridade, "comes

nossos recursos humanos, com os nossos meios, vamos levar um

tempo tão longo para obter esse grau de independência. E não

dispomos de petróleo, de carvão, nem de gás. Poz isso, somos

obrigados a optar pela energia nuclear como inevitável alter

nativa".

Quanto ã formação de recursos humanos para a energia nu

clear, o Presidente daquela autarquia afirmava perante a CPI

sobre o Acordo Nuclear que a "CNEN não permitiu que a Univer

sidade viesse ao seu encontro; a Comissão foi ã Universidade,

instalando nos "Campi" universitários os institutos de pesqui^

sa nuclear: - IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nu

cleares, no Campus universitário, em São Paulo; IEN - Insti/

tuto de Energia Nuclear, na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro;

IPR - Instituto de Pesquisas Radioativas de Belo Horizonte".

Hoje, o programa de formação de pessoal está confiado ao

PRONUCLEAR.
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1 - 0 Brasil adotou-o em decorrência do Acordo Trilateral

Brasil-EUA-AIEA, através do Decreto 63.705/68.
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CAPITULO XVII - INFCE - INTERNATIONAL FUEL CYCLE EVALUATION

17.1 - Origens

O INFCE teve origem numa proposta do Presidente Carter,

feita em abril de 1978, como conseqüência de sua política nu

clear.

Antecedendo esta proposta, realizou-se em Washington, de

19 a 21 de outubro, uma Conferência Plenária da qual partici^

param quarenta países e quatro organizações internacionais.

Os membros desta Conferência fixaram os objetivos, o e£

copo e a organização do INFCE.

17.2 - Da Criação do INFCE

0 Presidente Carter ao estabelecer sua política do pro-

grama nuclear americano, afirmava:

"Não há, atualmente, dilema mais difícil para
resolver do que aquele relativo ao uso da
energia nuclear, Muitos países vêem a energia
nuclear como a única oportunidade real, no sé
culo atual, de reduzir a dependência do seu
bem estar econômico do óleo estrangeiro - uma
fonte de energia de disponibilidade incerta ,
de preços crescentes e não renovável. Os EUA,
em contraste, tem sua maior fonte domestica
de energia - o carvão - mas o seu uso não o-
correrã sem sacrifícios e nossos planos pre
vêem o uso da energia nuclear como uma parti-
cipação na nossa produção de energia".

0 outro lado do dilema, é, como o Presidente disse:

"o risco que as etapas componentes do proces
so nuclear acarretarão na fabricação de ex
plosivos ou de armas atômicas."

Desta forma, surgiu a necessidade de se realizar uma ava
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liação tão completa quanto possível no sentido de identificar

como melhor minimizar os riscos da proliferação e, ao mesmo

tenpo, assegurar-se de que os usos pacíficos da energia nu-

clear continuassem como fonte disponível de energia.

Apôs várias reuniões, chegou-se, em outubro de 1977, a

um acordo que produziu um Comunicado Final que estabeleceu os

objetivos, delineou o escopo, em um documento que tomou o no

me de "Terms of Reference".

0 acordo básico e os objetivos incluem:

- Todos os estados interessados e organizações interna-

cionais relevantes, podem participar;

- Todos os participantes terão oportunidade de contri-

buir para o trabalho;

- Consideração especial será dada às necessidades especjC

ficas e as condições nos países em desenvolvimento;

- 0 INFCE c unt estudo técnico c analítico c não uma nege

ciação;

- A avaliação será realizada com espírito de objetivida-

de;

- Os resultados serão apresentados aos Governos para sua

consideração;

- Nenhum Governo será pressionado pelos resultados;

- Os estudos deverão estar completados em dois anos ou

menos.
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17.3 - Oito Grupos

Oito grupos de Trabalho foram criados para implementar os

itens de trabalho.

A fim de coordenar o trabalho dos grupos, de um ponto de

vista técnico, foi criado um Comitê de Coordenação Técnica.

Os grupos de Trabalho contam com a participação de repre

sentantes de dois ou três países. O Comitê de Coordenação Téc

nica é composto de representantes daqueles mesmos países que

servem como co-presidèntes.

Os oito Grupos de Trabalho e seus países coparticipantes,

são:

1 - Combustível e utilização da água pesada (Canadá,Egito,

índia);

2 - Utilização do Enriquecimento (França, República Fede_

ral da Alemanha, Iran);

3 - Previsão de Fornecimento (Austrália, Filipinas, Sui£

sa) ;

4 - Reprocessamento, Manuseio de Plutônio, Reciclo (Japão,

Inglaterra);

5 - Reatores Rápidos (Bélgica, Itália, Russia);

6 - Gerência de Combustível Usado (Argentina e Espanha);

7 - Adroinistração de Rejeitos e Depósitos (Finlândia, Ho

landa, Suécia);

8 - Alternativas do Ciclo de Combustível e Conceitos de

Reator (República da Coréia, Romania e Estados Unidos)
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Duas sessões plenárias foram previstas, dentro do perío-

do de dois anos de duração do INFCE. Uma em fins de 1978 e

a segunda em fins de 1979.

0 Comitê de Coordenação Técnica se reunirá ao menos de

seis em seis meses e os Grupos de Trabalho se reunirão com

mais freqüência estando livres para realizar suas próprias reu

niões guando mais apropriadas fossem as ocasiões.

17.4 - AIEA e o INFCE

A AIEA é e continua a ser a principal autoridade inter

nacional que trata de assuntos de cooperação e controle no

campo das aplicações pacífica da energia nuclear.

Por essa razão, foi ela escolhida pelos Estados Membros

como a entidade coordenadora do trabalho do INFCE, levada em

conta a grande experiência de seu Secretariado.

As atividades do IKFCE são, pois, atendidas pela AIEA

que lhe fornece assistência técnica e de secretariado, razão

pela qual a maior parte de suas reuniões são realizadas em

Viena, onde a comunicação entre os países membros e feita com

mais eficácia pelos meios da própria Agência.

A fim de cobrir as despesas da AIEA com sua participação

no INFCE, foi estipulada uma Contribuição extra.

A participação da AIEA é visualizada como do maior inte

resse para o INFCE, particularmente nas áreas de salvaguardas,

centros regionais do ciclo do combustível e gerência do plutô

nio.

Todos os países participantes tem desempenhado ativo papel no
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INFCE, inclusive os maiores países nucleares não signatários

do TNP, exceto a China.

Em suma, o INFCE está organizado e seu trabalho vem se

desenvolvendo dentro do esquema previsto.

17.5 - Participação dos USA

A participação americana, como não poderia deixar de ser,

ê a mais ativa.

0 Presidente Carter designou o Embaixador Gerard Smith

como seu principal responsável. Sua atuação reflete a posição

de organismos americanos tais como a ACDA - Arms Control and

Disarmament Agency - o DOE - Department of Energy e o DOS

Department of State.

Além desses organismos, há outros, participantes em gru

pos de suporte técnico-consultivo como a EPA-Environmental

Protection Agency; a NRC - Nuclear Regulatory Comission. As

atividades dos Membros dos Grupos consultivos americanos são

coordenados técnica e organizacionalmente por um "Inter- Agen

cy Coordinator".

A par das atividades do INFCE, o Governo Carter, restru

turou o programa nuclear americano a fim de acelerar o inve£

tigaçio dos ciclos do combustível nuclear que não ensejam o

acesso direto a materiais usãveis em armas. Este programa in

terno de avaliação doméstica que esta sendo levado a efeito

pelo DOA - Department of Energy, introduziu uma nova sigla:

NASAP - Non Proliferation Alternative Systems Assessment Pro-

gram.
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Ê deste programa doméstico que os EUA pretendem extrair

os dados e a analise necessária para seu envolvimento no

INFCE.

Em conseqüência, o NASAP, com seu programa básico de

atividades e outros estudos especiais, serão as fontes que hão

de definir a participação técnica e analítica e a dos EUA no

INFCE.

17.6 - Escopo e Objetivo

Devidamente implementado, o INFCE deverá se constituir

na mais abrangente análise do ciclo do combustível nuclear,

jamais realizada em nível internacional.

As oito áreas são focalizadas para examinar a relativa

resistência â proliferação de Sistemas nucleares alternativos.

O Grande objetivo genérico é assegurar que as avaliações

estão baseadas em dados técnicos confiáveis, dentro de tuna a

nálise razoável.

O risco de proliferação ê a mais significante dimensão e

o mais importante fator de avaliação que faz o INFCE diferen

te de muitas outras análises de tecnologia e de recursos mine_

rais, já feitas no passado.

17.7 - Expectativas

A expectativa maior está em que se consiga um consenso

sobre o regime técnico e institucional que possa viabilizar o

uso da energia nuclear com o nível mínimo do risco de prolife

ração.
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Não é certo que se chegue a esse Consenso. Nem será fácil

consegui-lo.

Contudo, e lícito que se espere do INFCE, no mínimo o se-

guinte :

- completa apresentação e discussão das possíveis alterna

tivas tecnológicas e acordos institucionais;

- um exame objetivo da necessidade e urgência, sob o as_

pecto técnico e econômico, era vários países, em repro-

cessamento, reciclo e comercialização dos reatores

"breeder"; e,

- a identificação de tecnologias alternativas, aplicadas

as salvaguardas e os acordos institucionais que merecem

posterior exploração e consideração.

Enfim, o INFCE poderá ser o mais completo estudo e o mais

avançado levantamento de dados com vistas âs opções futuras

das políticas nucleares dos países carentes de energia, escoi^

mando-se e minimizando os riscos de proliferação.

Foi previsto que o INFCE teria uma vida relativamente cur

ta: dois anos.

Deverá, portanto, se extinguir em 1980 se o contrário não

for decidido nas próximas reuniões.

17*8 - Participação do Brasil

0 Brasil participa do INFCE nos Grupos WGl e WG8.

0 "Working Group 1" trata dos aspectos relativos âs dis_

ponibilidades de combustível e ãgua Pesada. Cabe-lhe efetuar
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um levantamento das necessidades de urânio, tõrio e água pesa

da com base em necessidades mundiais projetadas até o ano

2025. Incluem-se recursos, capacidade de produção e incenti-

vos destinados a estimular a exploração e a produção.

Os objetivos desta área de estudo visam desenvolver pro

jeçoes realísticas elevando seu nível; desenvolver, da melhor

maneira possível, a avaliação das âisponibilidades de recur-

sos e a capacidade de produção; explorar o potencial de depó-

sitos de urânio de mais baixo grau que possam ser considera-

dos como fonte potencial de combustível nuclear, equacionando

problemas e desenvolvendo políticas.

O Working Group 8 - cuida dos ciclos avançados do Combus

tível e das Concepções de reatores.

O escopo deste grupo reside em estudar a utilização, pe

los atuais reatores técnicos, de fontes derivadas, por exem-

plo, do ciclo tório/urânio - 233, da água leve e da concepção

do "torium breeder", de reatores de alta temperatura, do con

ceito de reatores avançados e de reatores de pesquisa.

Para cada reator e para cada concepção do ciclo do com

bustível, o estudo deverá prever sua resistência à prolifera

ção no seu aspecto econômico, ambiental, energético,comercial

e de segurança.

O objetivo primordial é o de assegurar que todas as op-

ções razoáveis sejam exploradas e evitar a defesa leviana de

concepções ainda não testadas.

Posteriormente, este estudo deverá investigar as inova-

ções técnicas viáveis de forma a permitir a utilização do com

bustível nos atuais sistemas para minimizar sous riscos de
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proliferação.

0 INFCE ê mantido através de Contribuições feitas â AIEA,

com a finalidade de custear as despesas do Secretariado no

atendimento de serviços fornecidos ao INFCE.

A contribuição do Brasil, para o INFCE, em 1978, foi de

US$ 9.677.
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CONCLUSÃO

O PODER NUCLEAR

A História da Humanidade revela que o poderia militar foi

considerado, era todos os tempos, como recurso extremo de que

os povos lançaram mão para atingir seus objetivos, fossem eles

meramente defensivos ou com vistas ao espraiamento de seu do-

mínio. 0 objetivo mínimo visava proteger a impermeabilidade do

território.

Desta forma, todo o aumento de poder era, em teoria, pol:L

ticamente eficiente e a força de um Estado era possível de ser

avaliada pela capacidade que possuisse de proteger a própria

população contra um ataque.

A era nuclear colocou por terra essa concepção de poder.

O aumento do poder já não mais representa capacidade de tute-

lar a população.

A incontestável verdade com que se defronta a Humanidade

é que os poderes nucleares são capazes de uma destruição rec£

proca dentro de curtíssimo lapso de tempo. É apenas questão de

decisão. As conseqüências serão rápidas, irreversíveis e fa-

tais. (1)

Em conseqüência, criou-se estranho paradoxo dentro do po

derio militar. A escalada armamentista, em busca do poder, cau

sou a erosão das relações políticas.

As grandes potências nucleares, a despeito de sua crcscen

te superioridade sobre os demais Estados, não possuem capacidai

de para transformar em política o poder de que dispõem.
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Os superpoderosos Estados nucleares se tornam cada dia

mais poderosos.

Em recente visita ao Brasil, o Dr. Abdus Saiam, paquis

tanês, Prêrriio Nobel de Física de 1979, Fundador do Centro de

Física Teórica de Trieste e seu atual Diretor, afirmava: "An

tes de pensar nas bombas atômicas em mãos dos países sub-d£

senvolvidos, devemos nos preocupar com as super-potências-Es-

tados Unidos e Russia - que podem destruir o mundo sem consul

tar ninguém, acionando, apenas um botão".

A questão que surge é a de saber contra quem e em que

circunstâncias seria oportuno usar o potencial armamentista

disponível, mesmo diante de claras violações de direitos numa

nos e de normas de Direito Internacional Publico, como recen

temente ocorreu com a invasão da Embaixada Americana no Iran,

e, do seqüestro de seus funcionários.

Enfim, poder não implica necessariamente prestígio. E i£

so vem alterar a noção convencional de equilíbrio do poder,

eis que, tradicionalmente, a estabilidade pressupunha a exi£

tência de forças equilibradas o que evitava a imposição da

vontade de um Estado sobre os demais.

O equilíbrio era obtido através do poder territorial.

Hoje, este conceito está superado.

O aumento do poder é conseguido por meio de conquistas

desenvolvimentií5tas na area da ciência e da tecnologia, por

exemplo, no âmbito do próprio teriitõrio soberano.

"A China ganhou mais força militar através da
aquisição de armas nucleares do que se tivesse
conquistado toda a Asia Sudoeste. Se a União



157

Soviética tivesse ocupado a Europa Ocidental,
mas continuasse sem armamento^nuclear, esta-
ria menos poderosa do que está agora com seu
arsenal nuclear existente dentro de suas fron
teiras atuais."

Desta forma, quanto mais apavorante se torna um poder ,taii

to mais ilusório ele ê.

"A intimidação se tornou a dominante na politi
ca militarista. Acontece, porém que intimida-
ção depende, acima de tudo, de um critério psi_
colõgico. Procura manter o oponente afastado
de um dado avanço pela imposição de riscos i
naceitãveis. Para fins de intimidação, os cãT
culos do oponente são decisivos. Um logro, um
blefe levado a sério, é muito mais eficiente
do que uma ameaça seria quando tomada por ble
fe. Com finalidades políticas, as medidas vã~
lidas de poderio militar sâo a convicção das
mesmas pelo lado oposto. O critério psicologia
co rivaliza em importância com doutrinas es_
trategicas."

Um tal estado de coisas está a exigir uma nova visão da

política de segurança nacional. Seja ela feita por meio do au-

mento de armas ou do controle bélico, devera necessariamente

levar em conta, entre outros fatores, a definição do interesse

nacional e de segurança nacional bem como o relacionamento en

tre força militar e prestígio político.

Não hã negar que os dois objetivos mais importantes e per;

manentes de um Estado são a sobrevivência e a segurança nacio

nais. Isso não exclui a possibilidade de conflitos de origem

doméstica visando a mudança de regime, a independência, a au

to-determinação, envolvendo, em certos casos, intervenção ex-

terna das superpotências.

Segundo Evan Luand, (2) no entanto, nenhuma nação iniciou

até hoje, guerra contra uma potência nuclear.
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Bis aí, talvez, uma das causas da busca do acesso e £

nio da tecnologia nuclear a qualquer preço, com fins pacíficos,

mas que, dependendo das circunstâncias, poderá ser usada para

outros fins.

No final, contudo, uma tal atitude vem corroborar o secu-

lar "Se vis pacem para bellum".

Resta a humanidade, no atual contexto de tensões a que as

relações internacionais estão submetidas, esperar que a AIEA,

na sua função de assegurar os usos pacíficos da energia nuclear,

cristalize a confiança mundial e possa se configurar um fator

de segurança e paz e, desta forma, possibilitar que os átomos

sejam, como queriam Eisenhower, "Átomos para a Paz.
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(1) O combustível sólido, nos mísseis, permite que em menos de

dez minutos estejam prontos para disparo. As armas estão

em permanente estado de prontidão, em submarinos e depósi-

tos subterrâneos, aguardando apenas a decisão.

(2) David Evan Traut Luanb - "Conflict and peace in the Modern

International System" - Boston - 1968 - in Boletim da So-

ciedade Brasileira de Direito Internacional n? 53 e 54

1971.

(3) Nota do Autor : as transcrições feitas e os conceitos emi-

tidos neste capítulo foram extraidos do lî

vro "Política Externa Americana" - Henry A.

Kissinger - Editora Expressão e Cultura -

Rio - 1969.
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GLOSSÁRIO

Os termos a seguir transcritos foram extraídos do "Glos

sário Nuclear" - da série "Conheça a Energia Nuclear" - Volu

me 4, editado por FURNAS Centrais Elétricas S.A. - Subsî

diária da Eletrobrãs.

•Acelerador - Aparelho para aumentar a velocidade e a energia

de partículas elementares carregadas (por exemplo ele

trons ou protons), através da aplicação de forças elétri^

cas e/ou magnéticas. Alguns aceleradores são capazes de

fazer certas partículas moverem-se com velocidade prõxdL

mas ã velocidade da luz. Como exemplo de aceleradores te

mos: betatrons, aceleradores, Cockcroft-Walton, ciclo

trons, aceleradores lineares, sincrociclotrons, sincro

tons e geradores Van de Graaff.

>Agência - Agência Internacional de Energia Atômica sediada em

Viena. Sigla: IAEA»Sua finalidade é promover a utilização

pacífica da energia nuclear.

•Água Leve - Água comum (H20) - nomenclatura utilizada para di_

ferenciação da água pesada (D20). A água leve, nos rea

tores nucleares, encontra aplicação como refrigerante e

moderador.

•Água Pesada * (Símbolo D-0) - Água contendo uma proporção si£

nificativãmente maior de átomos de hidrogênio pesado(deu

tério) em relação aos átomos de hidrogênio. A água pesa

da é utilizada como moderador em alguns reatores devido

à sua eficáfia na redução da energia de neutrons e tanbán
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devido a sua baixa seção -e choque de absorção de nêu

trons.

A G R - Linha de reatores ingleses (Advanced Gas - Cooled

Reactor - AGR) Reator refrigerado a gás (CO.)* moderado

a grafite e utilizando urânio enriquecido como combustí^

vel.

A I E - Sigla do organismo "Atomic Industrial Forum", compos^

to de representante da indústria americana, com a finali_

dade de coletar dados e promover intercâmbio entre a

indústria nuclear.

A M ü - (Atomic Mass Unit) - Unidade de massa atômica

(uma).

Areia Monazltica - Aglomerado de areias contendo monazita (nti

nério de tório, terras raras e traços de urânio), ilmeni^

ta e zirconita.

Arma Nuclear - Termo genérico para bombas atômicas e bombas

de hidrogênio. Qualquer armamento baseado num explosivo

nuclear.

Artefato Nuclear - Explosivo nuclear utilizado com propósitos

pacíficos, testes ou experimentos. O termo é utilizado

para distinguir estes explosivos das armas nucleares .

Os dispositivos nucleares podem ser utilizados nas gran

des escavações, tais como na construção de canais e por

tos, explorações de minérios, de petróleo, e na produção

de isótopos pesados transurânicos.
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-Átomo - Partícula de matéria indivisível por meios químicos.

É a partícula fundamental dos elementos químicos. Os ele

mentos como ferro, chumbo, oxigênio, diferem um dos ou

tros porque eles contêm átomos de espécie diferente.Exij;

tem cerca de seis sextilhões (6 seguido de 21 zeros ou

6 x 10 ) de átomos numa gota d'água. De acordo com a

teoria atual, um átomo contem ura núcleo interno muito dsn

so e uma região externa muito menos densa, que consiste

em elétrons que gira em torno do núcleo. Os átomos são

eletricamente neutrons. (Compare com elemento, íon, mole

cuia).

B

- Bolo Amarelo - (Yellowcake). Concentrado de ü-,Og de cor araare

Ia.

- Bomba A - Bomba atômica (fissão).

- Bomba Atômica - Bomba cuja energia provém da fissão de elemen

tos pesados como urânio ou plutônio. (Compare com bomba

de hidrogênio).

- Bomba de Fissão - Bomba atômica.

- Bomba de Fusão - Arma atômica utilizando a energia da fusão

nuclear como a bomba de hidrogênio.

- Bomba de Hidrogênio - Armamento nuclear cuja energia provém

principalmente da fusão nuclear.

- Bomba H - Bomba ao hidrogênio.

- Bomba Limpa - Bomba nuclear que produz precipitações radio-

ativas relativamente pequenas. Bomba de fusão.
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Bomba Suja - Bomba de fissão ou outra arma qualquer que libe

ra quantidades relativamente grandes de radioatividade

após a sua explosão.

C

Câmara de Fissão - Dispositivo destinado a detectar neutrons.

Os neutrons provocam fissões no U-235 e o dispositivo

contra os produtos de fissão.

Câmara de Ionização - Instrumento que detecta e mede a radia

ção ionizante através da medida da corrente elétrica cria

da quando a radiação ioniza o gás na câmara tornando-o

condutor de eletricidade.

Candu - Linha de reatorei de origem canadense, refrigerados

e/ou moderados a água pesada. Utilizam tubos de pressão,

calandria, sendo o seu combustível o urânio natural. A

abreviação é derivada de Canadian Deuterium - Uranium

Reactor.

Ciclo - Refere-se ao período entre recargas sucessivas, duran

te o qual a configuração do combustível do reator perma

nece inalterável. O primeiro ciclo termina na primeira

recarga.

Ciclo do Combustível - Série de processos cíclicos envolvidos

no preparo e recuperação do combustível para reatores nu

cleares de potência. Inclui mineração, refino, enrique

cimento, fabricação dos elementos combustíveis, seu uso

num reator processamentos químicos para recuperar e re

converter o material fissionãvel ainda existente no com

bustível usado, e reenriquecimento do material combust£



163

vel para uso no ciclo seguinte.

Ciclo do Tório - Transformações sofridas pelo átomo de tõrio-

232 visando o seu aproveitamento como combustível num

reator nuclear. O tõrio-232 absorve um neutron e por emiss

soes beta transforma-se um U-233 que e um elemento físs

sil.

C N E N - Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão subordi

nado ao Ministério das Minas e Energia, responsável pela

política nuclear do Brasil.

Combustível Nuclear - Material fissionável utilizado ou utili^

zãvel num reator nuclear para produzir energia. 0 termo

ê também aplicável a uma mistura como a do urânio natu

ral, na qual somente pequena parte dos átomos presentes

ê constituída de materiais físseis, se esta mistura for

capaz de manter uma reação em cadeia.

Combustível Usado (Queimado) - Combustível já utilizado em um

reator, e que, sem novo processamento, não pode mais sus_

tentar uma reação em cadeia.

Criticalidade - Estado de um reator nuclear quando ele est:L

ver mantendo uma reação em cadeia.

Crítico - Capaz de manter uma reação em cadeia.

Curie - (Símbolo c ou ei). A unidade básica para descrever a

intensidade da radioatividade, numa amostra de material.

O CURIE é igual a 37 bilhões de desintegrações por segun

do, que é aproximadamente a taxa de decaimento de uma

grama de rádio.
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Um CURIE é também uma quantidade de um nuclídeo contendo

1 ei de radioatividade. O nome é uma homenagem a Marie e

Pierre Curie, que descobriram o radio em 1898.

D

Dessalinizaçao - Produção de água doce pela retirada do sol da

água do mar. Prevê-se a utilização da energia de reato

res nucleares na destilação da água do mar.

Dosímetro - Dispositivo que mede a dose absorvida da radia

ção, por exemplo um distintivo dosimétrico, ou uma cama

ra de ionização.

E

Efeitos Genéticos das Radiações -Efeitos das radiações nos se

res vivos que podem ser transferidos de uma para outra

geração. Qualquer mudança nos genes das células reprodu

tivas causada pela radiação.

Elemento - Uma das 103 substâncias químicas conhecidas. que

não podem ser divididas em substâncias mais simples por

processo químicos. Substâncias na qual todos os átomos

possuem o mesmo número atômico. Exemplos: hidrogênio ,

chumbo, urânio. (Não confundir com elemento combustível).

Elétron - (Símbolo e"). Partícula elementar com 1 (uma unida

de negativa de carga elétrica e massa igual a 1/1837 da

do protón. Os elétrons de um átomo circundam a carga po

sitiva do núcleo e determinam suas propriedades quínii

cas. Existem também elétrons positivos, ou positrons.
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- Energia - Capacidade de produzir trabalho.

- Energia Atômica - Energia nuclear

- Energia Cinêtica - Energia devida ao movimento.

- Energia Nuclear - Energia liberada por uma reação nuclear

(fissão ou fusão) ou por decaimento radioativo.

- Enriquecimento - Enriquecimento isotópico

- Enriquecimento Isotópico - Processo pelo qual a abundância r£

lativa de isótopos de um dado elemento ê alterada, pro

duzindo um produto do mesmo elemento enriquecido num de

terminado isõtopo em outro ou outros. Exemplo:enriqueci

mento de urânio natural no isõtopo Urânio-235.

- Euratom (European Atomic Energy Community) - Comunidade conss

titulda pela Bélgica, França, República Federal da Ale

manha, Itália, Luxemburgo e Holanda, para promover e fa

cilitar a pesquisa nuclear nos Estados Membros, o desen

volvimento de trocas comerciais com outros países, e a

criação de condições da indústria nuclear. Foi estabele

cida pelo Tratado de Roma, em março de 1957, e tem sua

sede em Bruxelas, Bélgica.

- Explosivo Nuclear - Explosivo no qual a energia é provenien

te da fissão ou fusão nuclear.

F

- Fissão - Divisão de um núcleo pesado em duas partes aproxima-

damente iguais (que são núcleos de elementos mais le

ves), acompanhada da liberação de uma quantidade de ener

gia relativamente grande, e geralmente um ou mais niu
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trons. A fissão pode ocorrer espontaneamente, mas usual̂

mente ela ê causada pela absorção nuclear de raios gama,

neutrons ou outras partículas.

Fissão Espontânea - Fissão que ocorre sem haver um estímulo

externo. Muitos isótopos pesados decaem normalmente de;j

ta maneira: Califôrnio-252 e 254. O processo ocorre oca

sionalmente em todos os materiais físseis, inclusive o

Urânio-235.

Fissão Rápida - Fissão produzida por neutrons rápidos. Os ãto

mos de materiais férteis podem sofrer fissão por meio

de neutrons rápidos.

Fonte de Neutrons - Fontes radioativas emissoras de neutrons,

geralmente de rádio-berílio, utilizadas por exemplo na

partida de reatores nucleares.

Fonte de Radiação - Fonte selada de radioatividade, geralmen

te fabricada pelo homem, e utilizada na teleterapia, - ra

diografia, como fonte de potência para baterias, ou em

várias aplicações industriais. Máquinas como acelerado

res, geradores, radio-isotópicos e radionuclídeos naturais

podem ser considerados como fonte de radiação.

Fusão - Formação de um núcleo mais pesado a partir de dois

núcleos mais leves (por exemplo, isótopos do hidrogê

nio), acompanhada da liberação de energia (como na bom

ba de hidrogênio).

G

Grafita - Forma cristalina de carbono, usada, quando pura, co

mo moderador em alguns reatores nucleares, devido ao seu
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baixo numero atômico e pequena seção de choque de absor

ção de neutrons.

H

Hexafluoreto de Urânio - (Símbolo UF C). Composto volátil de

urânio e flúor. O gpas UF, é o fluido processado numa

usina de difusão gasosa, sendo este o gás que sofre o en

riquecimento no isótopo U-235.

I A E A - (International Atomic Energy Agency)

Agência Internacional de Energia Atômica

ION - Átomo ou molécula que perdeu ou ganhou um ou mais ele

trons. Por meio desta ionização o atômo torna-se eletri^

camente carregado. Exemplo: uma partícula alfa que é um

átomo de hélio menos 2 elétrons; um proton, que é um ato

mo de hidrogênio menos um elétron.

Ionização - Processo de adição de um ou mais elétrons, a um

átomo ou molécula, ou de remoção de um ou mais elétrons

de um átomo ou molécula, criando Ions. A ionização pode

ser causada por altas temperaturas, descargas elétricas

ou radiações nucleares.

Irradiação - Exposição â radiação, como num reator nuclear.

Isótopo - Um dos dois ou mais nuclldeos que possuem o mesmo

número atômico (o mesmo elemento químico) mas com âife

rentes pesos atômicos. Uma definicaçáo equivalente é que

os núcleos dos isôtopos têm o mesmo número de prôtons
12 13mas diferentes números de neutrons. Então ,C, * gC e

;;c são isôtopos do elemento carbono. 0 índice inferior
b
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indica os seus números atômicos (iguais) e o índice supe

rior indica os seus números de massa (diferente) ou seus

pesos atômicos aproximados. Isõtopôs, usualmente/ possuem

propriedades químicas iguais, mas algumas propriedades

físicas diferentes.

M

Massa - Quantidade de matéria de um corpo. Muitas veaes utili

zado como sinônimo de peso, que é a força exercida -.por

um corpo sob ação da gravidade.

Massa Atômica - Veja peso atômico, massa.

Material Enriquecido - Material no qual a porcentagem de um

determinado isótopo presente foi artificialmente aumenta

da, de tal forma que, para este isótopo, esta porcenta

gem é maior do que a encontrada na natureza. O urânio en

riquecido contém, porcentualmente, mais átomos do isóto

po ü-235 físsil do que ocorre naturalmente (0,7%):

Material Fértil - Material não fissionável por neutrons térnú

cos, mas que pode ser convertido num material físsil pçs

Ia irradiação num reator. Existem, basicamente dois mate

riais férteis: o Urânio-238 e o Tório-232. Quando esses

materiais férteis capturam neutrons, eles são pareialmen

te convertidos em físseis, respectivamente PlutSnio-239

e Urânio- 233.

Material Físsil - Apesar de muitas vezes utilizar-se o termo

como um sinônimo de "material fissionável", deve-se usa

Io com um sentido mais restrito: somente quando se refe

rir aos materiais que são fissionados por neutrons ter
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micos. Os materiais físseis -mais utilizados são ürânio-

235, Plutônio-239 e Urânio-233.

Material Fissionãvel - Sob esta designação qualificam-se,alem

dos materiais físseis propriamente ditos, os que podem

ser fissionados somente por neutrons rápidos, como o

Urânio-238. O termo é muitas vezes usado para indicar cem

bustível nuclear.

239 233

Material Nuclear Especial - Refere-se ao PU , ü . urânio

enriquecido ou qualquer material artificialmente enrique

cido em qualquer destas substâncias.

Máximo Acidente Postulado - Acidente resultante de uma seqüên

cia possível de acontecimentos acidentais, cujas conse

quências não sejam excedidas pela de ' nenhum outro aci

dente possível, exceto aqueles acidentes cuja probabili

dade de ocorrência seja tão pequena que possam ser consi_

derados incríveis. O tenr.o é utilizado para analisar as

características de segurança do reator. Os reatores são

projetados para sereir mesmo no caso de ocorrência do má

ximo acidente postulado.

Megaton (De Energia) - Energia de uma explosão nuclear que é

equivalente a uma explosão de um milhão de toneladas

(ou 1000 quilotons) de TNT).

Megawatt Térmico - Energia térmica em megawatts (milhões de

watts) produzida pelo reator nuclear.

Moderador - material de baixo peso atômico como a água ordi

nãria, a água pesada, ou o grafite, utilizados no reator

para diminuir alta velocidade dos neutrons, aumentando
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então a probabilidade destes neutrons provocarem a fis

são.

Molécula - Grupo de átomos mantidos juntos por forças quími_

cas. Os átomos da molécula podem ser idênticos, como no

H-, S, e S., ou diferentes como no HJO e CO.» Uma molécu

Ia é a menor unidade de matéria que pode existir por si

mesmo e possuir todas as propriedades químicas.

Monitor - Instrumento que mede o nível de radiação ionizante

numa área.

M W T - Megawatt térmico.

N

- N S S S - "Nuclear Steam Supply System". Sigla do sistema

nuclear gerador de vapor - ilha nuclear.

- Núcleo(do átomo) - Parte central do átomo, com pequeníssima

~12
dimensão (10 cia de diâmetro/ cerca de 1/10.000 do dia

metro do átomo), contendo porém, praticamente/ toda a

massa do átomo. £ carregado positivamente e composto por

protons e neutrons» exceto o núcleo do hidrogênio leve,

que contém um único proton.

Núcleo (do reator) - Porção central de um reator nuclear, con

tendo os elementos combustíveis e usualmente o modera

dor, mas não o refletor.

Nuclídeo - Termo geral aplicado a todas as formas atômicas

dos elementos. Os nuclídeos compreendem todos os isõto

pos de todos os elementos e são diferenciados pelos seus

números atômicos/ massa atômica e estado de energia.
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Oxido Laranja - Trióxido de urânio-UO,.

Peso Atômico - Massa de um átomo relativa aos outros átomos.

Atualmente a base para o cálculo do peso atômico é o car

bono; ao isótopo mais comum deste elemento foi atribui

do o valor arbitrário 12 como seu peso atômico. A unida

de da escala ê pois 1/12 do peso do átomo carbono-12, ou

aproximadamente a massa de um prôton ou de um nêutron.

O peso atômico de qualquer elenientei aproximadamente igual

ao número total de protons e neutrons nos seus núcleos.

Pilha Nuclear - Termo antigo para reator nuclear, este nome

foi usado porque o primeiro reator foi construído em

pilhando blocos de grafita e urânio natural.

Plasma - Mistura gasosa de íons positivos e negativos mas ele

tricamente neutra. Algumas vezes chamado de "o quarto e£

tado da matéria" pois ele se comporta diferentemente de

sólidos, líquidos e gases. Plasmas sob altas temperatu-

ras são usados nas experiências de fusão controlada.

Plutônio (Símbolo Pu) - Elemento metálico pesado, radioativo,

fabricado pelo Homem, com número atômico 94. Seu mais

importante isõtopo é o Plutônio-239 - material flssil

produzido no reator pela irradiação do Urânio-238 com

neutrons. É utilizado como combustível no reator nuclear

e na fabricação de bombas.
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- Prôton - Partícula elementar com carga elementar positiva uni

tãria e massa aproximadamente 1837 vezes a do elétron.

O núcleo de um átomo de hidrogênio leve. Todos os nu

cleos apresentam protons. O número atômico (Z) de um ãto

mo é igual ao número de protons no seu núcleo.

R

- R A D - (Abreviaturas da Radiation Absorbed Dose - dose de ra

diaçio absorvida).

Unidade básica da dose de radiação ionizante obsorvida.

Uma dose de 1 rad significa a absorção de 100 ergs .' de

energia de radiação por grama do material absorvedor.

- Radiação - Emissão e propagação de energia através da matéria

ou do espaço por meio de perturbaçw-; eletromagnéticas

que apresentam duplo comportamento: como onda e como par

ticuias; neste caso as partículas são conhecidas como

fõtons. 0 termo foi estendido para incluir feixes áe par

tícuias com altas velocidades (partículas alfa e - beta/

neutrons livres, radiação cósmica retcj.

- Radiação Cósmica - Radiação proveniente do espaço cósmico.

- Radioisótopo - Isótopo radioativo. Isótopo instável de um ele

luento que decai ou se desintegra espontaneamente/ emitin

do radiação. Mais de 1300 radioisõtopos naturais e arti.

ficiais jã foram identificados.

- Raios Roentgen - Raios - X

- Reação em Cadeia - Reação que estimula a sua própria repeti,

ção. Numa reação de fissão em cadeia, um núcleo de um

material fissil absorve um neutron e fissiona-se, libe
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rando neutrons adicionais. Estes, por seu turno, podem

ser absorvidos por outros núcleos físseis,liberando mais

neutrons. Uraa reação de fissão em cadeia ê auto-susten

tada quando o número de neutrons liberados num determina

do tempo ê igual ou excede o número de neutrons perdidos

pela absorção em materiais não-físseis ou por escape do

sistema, em outras palavras quando o fator efetivo . de

multiplicação for maior ou igual a i .

- Reação Nuclear - Reação produzindo mudança num núcleo atômi

cor tal como fissão, fusão, captura de neutrons, decai^

mento radioativo. O termo serve para distingui-la de uma

reação química que está limitada a mudanças na estrutura

dos elétrons que envolvem o núcleo.

- Reator Atômico - Reator nuclear.

- Reator de Pesquisa - Reator basicamente projetado para fome

cer neutrons eu cutra radiação ionizar.te para fins expe

rimentais. Pode ser utilizado para treinamento, testes

de material e produção de radioisõtopos.

- Reator de Piscina - Reator no qual os elementos combustíveis

estão suspensos numa piscina d'água que serve como re

fletor, moderador e refrigerante. É usualmente utilizado

para pesquisa e treinamento.

- Reator de Potência - Reator projetado para produzir potência

útil, como distinção dos reatores destinados ã pesquisa,

ou na produção de radiação ou de materiais físseis.

- Reator Nuclear - Dispositivo no qual uma reação nuclear em

cadeia de fissão ê iniciada, mantida e controlada. Seu
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componente essencial é o núcleo contendo combustível f ís_

sil. Ele tem usualmente um moderador, um refletor.- blin

dagem, refrigerante e mecanismos de controle.

Reciclagem - Reutilização do material fissil, apôs ter sido

recuperado por processos químicos do combustível usado

do reator, reenriquecido e refabricado em novos elemen

tos combustíveis.

Reprocessamento do Combustível - Processamento do combustí

vel nuclear usado (irradiado) para recuperar o material

fissil não utilizado.

Separação Isotópica - Processo de separação de um isõtopo

do outro ou a mudança de suas abundâncias relativas, por

difusão gasosa, centrifugação, separação eletromagnêti.

ca, ou outro processor Todos os sistemas são baseados

na diferença de massa dos isõtopos. A separação isotopi^

ca é uma fase do Processo de enriquecimento isotópico.

S G H W P - (Steam Generating Heavy Water Reactor).

Reator inglês do tipo água fervente, utilizada urânio

enriquecido como combustível, água leve para refrigera

ção e água pesada como moderador. Possui calandria e tu

bos de pressão.

Símbolo de Advertência para Radiações - Símbolo usado iterna

cionalmente que deverá ser instalado em áreas, equipamen

tos ou materiais onde exista a possibilidade de perigo

devido a radiações. Ê um trevo vermelho purpura em fundo

amarelo.
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Tôrio (Símbolo Th) - Ura dos elementos radioativos naturais,can

numero atômico 90 e encontrado na natureza, cora peso ato

mico aproximado de 232. O isótopo fértil tório-232, é

abundante e pode ser transformado em urânio-233 (elemen

to físsil) pela irradiação con neutrons.

ü

Usina Nuclear de Potência - Dispositivo, máquina ou conjunto

que converte energia nuclear em alguma forma útil de po

tência, como potência mecânica ou elétrica. Numa usina

nuclear geradora de eletricidade o calor produzido no

reator ê geralmente utilizado para gerar vapor que movi

mentarâ uma turbina, e esta, por sua vez um gerador ele

tricô.

Urânio (Sínbolo U) - Elemento radioativo com número atômico

92 e peso atômico aproximado de 238 como encontrado na

natureza. Os dois isótopos principais são: urânio-235

(0.7% do urânio natural) que ê físsil, e urânio-238 (99.3%

do urânio natural) gue é fértiL 0 urânio natural ainda

contém uma pequena quantidade de urânio-234. É o mate

rial básico da energia nuclear. 0 U-235 é o único isõto

po físsil natural. Existem ainda outros isótopos físseis

como o U-232, obtido pela transmutação do tório-232.

Urânio Empobrecido - Urânio com uma percentagem de urânio- 235

menor do que 0.71% encontrado no urânio natural. É encon

trado em elementos combustíveis irradiados e nos resí.

duos do processo de separação isotópica do urânio.
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- Urânio Enriquecido - (Veja enriquecimento isotópico).

- Urânio Natural - Urânio tal como encontrado na natureza, con

tendo 0.7% de urânio-235 e 99.3% de urânio-238 e traços

de urânio-234.

- UKAEA - Comissão de Energia Nuclear do Reino Unido "United

Kingdom Atomic Energy Authority".
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AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA
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BRASIL - ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO SETOR NUCLEAR

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Definição da política de
energia nuclear

'!:•-. CNEN : "
Comissão Nacional d *

Energia Nuclear

1 > Normas e autorização
para licenciamento de
instalações nucleares

2 - Normas sobre segurança
e proteção na construção
e operação de
instalações nucleares e
no uso de materiais
nucleares

3 - Supervisão e fiscalização
das atividades nucleares
no Pais

4 - Pesquisa cientifica
nuclear

5 - Formação de cientistas,
engenheiros e
pesquisadores nucleares

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

Planejamento, execução e controle
da política nacional de energia

nuclear

NUCLEBRAS
Empresas Nucleares;

Brasileiras S.A.

1 - Monopólio da prospecção.
pesquisa e lavra de
minérios nucleares

2 - Monopólio da produção
de concentrados de
urânio

3 - Monopólio da construção
e operação de usinas de:
- enriquecimento de urânio
- fabricação de elemento

combustível
- reproc essamento de

urânio e plutónio
4 - Monopólio da

comercialização de
materiais nucleares

5 - Fabricação de reatores
nucleares

6 - Promoção da indústria
privada na produção
de componentes para
instalações nucleares

7 - Engenharia de projeto,
construção e montagem
de centrais nucleares.

8 - Operação de Institutos e
centros de pesquisa de
tecnologia nuclear

ELETROBRAS •'
Centrais Elétricas.'.
Brasileiras S.A. ."-•'/

1 - Programação de
localização e de
construção de centrais
nucleares.

2 - Financiamento da
construção de centrais
nucleares

CONCESSIONÁRIAS DE
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE

1 - Construção e operação
de centrais nucleares

Fonte: NUCLEBRAS
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