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ISTRODIÇAO 

Em boa parte graças ao emprego de radioisotopes em campo de atividades 
cooo a medicina, a indústria, a agricultura e a pesquisa científica, têm-se con 
seguido, nas últimas décadas, notáveis progressos, seja na produção industrial 
e agrícola, seja no que diz respeito â elevação da expectativa de vida, em pra
ticamente codas as regiões do planeta. Aâemãis, a partir de 1948 hã reatores 
nucleares operando comercialmente, para a geração de energia elétrica; o que tem 
tornado possível que países como a Franca, a Bélgica, o Japão e outros, conti
nuem a beneficiar-se do emprego de eletricidade em larga escala. 

Entretanto, o emprego de radioisotopes e a operação de centrais eletronu-
cleares dependem de um complexo ciclo de atividades, que vai da mineração e be-
neíiciamenco dos minérios de urânio, até a deposição final dos rejeitos radioa
tivos . 

Numa correta avaliação do confronto entre benefícios e ônus de um programa 
nuclear, todas as etapas ào ciclo do combustível nuclear devem ser levadas em 
consideração. Minimizar a importância de qualquer delas significa impor, à so
ciedade, ônus inaceitáveis a longo prazo, em troca de benefícios esperados a 
curto e médio prazos. 

Nas duas primeiras décadas da indústria nuclear civil, ou seja, até o fi_ 
nal dos anos 60, não se atribuía a devida icportãncia, por exemple, ao problema 
dos rejeitos radioativos. Embora já se tivesse desenvolvido um considerável a-
cerve de conhecimento sobre os reatores em si, o mesmo não se podia dizer do c^ 
cio completo do combustível nuclear. 

Na verdade, o principal inceresse profissional, no campo da energia nu
clear, concentrava-se apenas em algumas fases do ciclo do combustível e no rea
tor, propriamente dito. Era aí que se localizava o interesse comercial e se si_ 
tuavaa as melhores oportunidades de emprego. Por isso, foi para aí que se enc£ 
cinharam os jovens engenheiros, físicos, quísicos e outros profissionais, que 
desejavam seguir carreira no setor de energia nuclear. 

A conscientização geral sobre o interesse de se considerar o ciclo do com
bustível cooo um todo, e atribuir igual importância a cada uma de suas etapas, 
data da década de 70. Em maio de 1977, a delegação norte-americana à conferên
cia de cúpula das sete principais nações industrializadas, realizada em Londres, 
apresentou a proposta de se criar um programa de Avaliação Internacional do Ci
clo do Combustível Nuclear (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation-INFCE). 

Os trabalhos do programa começaram no final daquele mesmo ano, inicialmen
te apenas no âebito do grupo dos sete. Posteriormente, a participação foi abej_ 
ta a outros países, inclusive do Terceiro Mundo. 

Dos trabalhos do INFCE saiu bastante esvaziado o projeto original norte-
americano, ce obter um ciclo de combustível economicamente viável, porém hermé
tico a difusão de tecnologias "sensíveis", que favorecessem a proliferação de 
arcas nucleares. 

£ curioso observar que a oposição mais forte ao projeto norte-americono, 
partiu de seus próprios aliados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Eccnômico-OCDE. Na VIU Reunião Plenária da Comissão Trilateral da OCDE, que 
teve lugar ez Sonn, pouco depois do lançamento do INFCE, os europeus e os japo
neses manifestaram sua preocupação de que o retardamento, proposto pelos norte-
americanos, para o desenvolvimento do ciclo urânio/plutõnio, pudesse prejudicar 
o avanço tecnológico obtido pela Europa, nas fases finais do ciclo do combustí
vel. 

Na ocasião, o então Diretor do Comissariado de Energia Atômica da França, 
André Ciraud, declarou explicitamente que "uma política de não proliferação, pa_ 
ra ser eficaz, deve ser realista e não pode basear-se no controle exclusivo, 
dos países industrializados, sobre o urânio, a tecnologia e os meios financei
ros", acrescentando que "não seria realista imaginar que os investimentos já 
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realizados por alguns países no cesenvoivir.er.to cio ciclo do combustível, pudes
ses ser abandonados, sem que para isso houvesse razões de monta, segundo o con
senso geral. Ainda mais irrealista seria isaginar que os países interessados 
pudessem por en risco seus interesses vitais ou, mesmo, sua dignidade nacional 
e tua soberania.". 

Coerente com essas idéias, Giraud foi o grande arçviteto de :o=plexo meus 
trial-nuclear francês, na forma como hoje o conhecemos; tendo contribuído deci
sivamente para a criação da FRAMATOME — eepresa que tornou a França independei» 
te na área da fabricação do6 componentes mecânicos do circuito primário de seus 
reatores — e da COCEMA (Compagnie Generale des Matiéres Nuclêaires), que é a 
única empresa do mundo, verticalmente integrada no tocante a todas as fases do 
ciclo do combustível nuclear. 

Uma explicação para o êxito da política nuclear francesa, defendida por 
Giraud, reside no fato de ter ele compreendido a natureza solidária de todas as 
etapas do ciclo do combustível e a necessidade de se caminhar de cedo integrado 
es todas elas. 

Outra explicação, que compleoenta a anterior, relaciona-se a uz* reação a 
política dos EUA, preponderante na década de 50, de manter sob seu controle o 
desenvolvimento da nucleoeletricidade a nível mundial, através do monopólio so
bre a etapa do enriquecimento. 

Este monopólio foi rompido no final da década de 60, quando a URSS começou 
a oferecer serviços de enriquecimento de urânio a países da OCDE. Enquanto is
so, a França, independentemente, promoveu a criação da EüRODIF, utilizando a 
nessa tecnologia (difusão gasosa) adotada nos EUA e na URSS; e a Grã-Bretanha, 
es associação coa a República Federal da Alemanha e a Holanda — lançou a URES-
C0, que utilizada a técnica da ultracentrifugação. 

Embora nas etapas iniciais do ciclo do combustível, até o enriquecimento, 
os norte-americanos estivessem tão ou mais avançados que os europeus, não era 
assim no que diz respeito ãs etapas finais, isto é, o reprocessasento, e o tra_ 
taaento e deposição dos rejeitos. 

t bem verdade que os EUA tinham desenvolvido uma considerável experiência 
no tocante ao reprocessamento de urânio irradiado, para fins militares. Entre
tanto, coso se sabe, nos reatores plutonógenos da indústria armamentista, a ca£ 
ga — que é de urânio metálico — é pouco irradiada, com o objetivo de forne
cer, como produto da transmutação do urãnio-238, uma mistura mais rica em plut£ 
nío-239, mais apropriada para a fabricação de bombas de fissão. Ao contrário, 
quando se trata de reprocessar a carga dos modernos reatores de potência, veco-
nos diante de um problema tecnologicaaente muito cais complicado, primeiro por 
que o combustível é constituído de oxido de urânio sinterizado, revestido por 
tubos de aço ou zircalloy; depois, por que as taxas de irradiação são muito 
mais elevadas (cerca de 33.000 NWd/t) — de modo que o processo de decomposição 
química e separação dos componentes da mistura é muito cais complexo e exige %o_ 
fisticadas técnicas de telemanuseio e proteção radiológica; além do que a qual^ 
dade do material obtido é inferior, pois, com as altas taxas de irradiação, pro 
duzes-se quantidades maiores do isótopo plutônio-240, que não é físsil, sendo, 
portanto, inadequado para a fabricação de bombas. 

0 fato é que, excluído o knov-hc-J desenvolvido para fins militares, o fe
chamento do ciclo do combustível nuclear empregado para fins civis, é um dos 
principais óbices que se antepõem ao programa nuclear norte-americano. 

Seguindo sempre a filosofia de minimizar a participação do Estado nos set£ 
res diretamente produtivos da economia, o governo americano nega-se a partici
par dos projetos, enquanto as empresas privadas insistem es obter recursos pú
blicos para realizar os investimentos; ficando, depois, com sua responsabilida
de limitada â atividade lucrativa, que é a operação das unidades. Nesse contex. 
to, as etapas finais do ciclo do combustível, ou seja, c tratas» nto dos rejei
tos e sua deposição final, caminhas erracicamente ea relação âs demais, criando 
dificuldades para todo o programa nuclear daquele país. 
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Em ternos práticos, tal situação resultou em que, atualmente, perto de ICO 
toneladas de plutõnio, contidas em varetas irradiadas em reatores norte-anerica_ 
nos, aguardas seu destino: o reaproveitaoento econômico, nos combustíveis a oxi_ 
do mistos, ou o descarte, em instalações que ainda estão por ser projetadas e 
construídas. 

A decisão final dependerá, em grande parte, de um confronto de natureza e-
conômica, ou seja: o custo do reprocessamento e o valor do plutõnio têm que ser 
estudados em conjunto com o custo do descarte definitivo dos combustíveis sem 
reprocessamento e, no estudo, devem ser levados em consideração aspectos tais 
coso o das reservas ce materiais físseis e férteis, o papel que o plutõnio de
sempenharia na ampliação dessas reservas e, ainda, os problemas logísticos e 
ecológicos que serias acarretados para as futuras gerações, pelo descarte dos 
combustíveis sem o reprocessamento. 

Coso se vê, a análise das etapas finais do ciclo do combustível é extrema
mente complexa, passando forçosamente pelo estudo de aspectos de caráter polity 
co, estratégico, econõxico, social, ético e técnico. Usa avaliação incompleta 
de sua extensão e implicações, pode levar qualquer programa nuclear ao fracasso. 

A POLÍTICA NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

Em agosto de 1933, pelo Decreto n° 96.620, foi criado o Conselho Superior 
de Política Nuclear - CSPN, com a finalidade de assessorar o Presidente da Repú^ 
blica na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear e no estabelecimen
to das diretrizes governamentais para o setor. Entre sua criação e extinção, o 
CSPN, eo conjunto cox a Comissão Nacional de Energia Nuclear, elaborou um proje_ 
ta de Política Nacional de Energia Nuclear, que foi aprovado em reunião plená
ria do Conselho em junho de 19S9 e, posteriormente, encaminhado pelo Presidente 
da República ao Congresâo Nacional. 0 CSPN foi extinto em março de 1990. Encre_ 
tanto o projeto está seguindo os trâmites normais no Congresso, já tendo sido 
aprovado na Comissão de Constituição, Jutiça e Redação, e na Comissão de Minas 
e Energia; encontrando-se, agora, na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Con
sumidor. 

Além dos princípios fundamentais dispostos nos artigos 19, 39 e 49 da Cons_ 
tituição de 1988, o projeto toma por base, naturalmente, os dispositivos que 
tratam especificamente de energia nuclear, a saber: 
• Art. 21 inciso XXIII - Compete à União "explorar os serviços e instalações 
nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, 
a lavra, o enriquecimento e reprocessaaento, a industrialização e o comércio de 
cinérkrs nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condi
ções: 
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será adsitida para 

fins pacíficos e cediante aprovação do Congresso Nacional; 
b) sob regise de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioiso

topes para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 
análogas; 

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de cul-
pa. 

• Art. 22, inciso XXVI - Compete privativamente ã União "legislar sobre ativi
dades nucleares de qualquer natureza." 
• Art. *5, inciso XIV - Cocpete exclusivamente ao Congresso Nacional "aprovar 
iniciativas do Poder Executivo, referentes a atividades nucleares." 
• Art.177 S 29 - "A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais 
radioativos no território nacional." 
• Art. 2?.S í 69 - "As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua lo
calização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas." 

0 projeto do CSPN subdivide-se em cinco partes: 1) Fundamentos, 2) Fina-
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lidade, ii Pressupostos Básicos, 6) Objetivos e í> Orientação Gerai para a 
Execução ca Política. 

Na priseira parte,vincula-se claramente a política nuclear aos princípios 
constitucionais que reges a matéria. 

A segunca parte é uma declaração ampla de que a política nuclear tec por 
finalidade orientar a utilização da energia nuclear no sentido ce assegurar os 
valores supremos da sociedade brasileira. 

A terceira parte especifica os pressupostos a serei considerados, na defi
nição dos objetivos visados pela política nuclear, e na determinação das diretr^ 
zes a serec seguidas, para se atingirem tais objetivos. Como nãc pot iria dei
xar de ser, os pressupostos decorres dos princípios constitucionais e da legis
lação vigente; da tradição brasileira no tocance â cooperação e ao respeito a 
coeproeissos internacionais; ao direito soberano do Erasil, de utilizar a ener
gia nuclear em benefício de seu desenvolvimento; ao princípio de não-prolifera-
çâo de arzas nucleares, etc. Todos esses presupostos são coerentes coa a voca
ção brasileira de país pacífico, empenhado eta assegurar a liberdade, segurança 
e bem estar de seu povo. 

Contuse, os dois últimos pressupostos básicos da lista que aparece no pro
jeto do CSPS, deveriam ser redigidos de maneira mais clara. 

I'm deies refere-se ã unidade de orientação centralizada na Presidência da 
República. Es sua forma atual, este princípio, aparentemente, colide coir, o Art. 
<*9. inciso XIV,da Constituição, segundo o qual cabe ao Congresso aprovar as in: 
ciativas do Poder Executivo, referentes a atividades nucleares. 

0 outro diz respeito ã unidade e integração. E* necessário que fique claro 
que este princípio não ieplica a reunião, sob o mesmo cosando administrative, ce 
entidades responsáveis por funções normativas e fiscalizaccras, co~ institui
ções e empresas envolvidas em atividades executivas. 

A experiência dos países mais avançados na escala do cesenvolvioento nos
tra que qualquer prograca industrial só pode beneficiar a sociedade, a longo 
prazo, se as atividades de pesquisa, execução e operação, forem independentes 
das atividades de normalização, licenciamento e operação. Esta cur.sia'.acao C 
ainca r.air- :'ortt, no caso at- prograoas nucleares. 

A quarta parte do projeto do CSPS refere-se aos objetivos da política nu
clear. Esta parte está bem formulada, guardando coerência com os fundamentos, 
(primeira parte), as finalidades (segunda parte), e cote os pressupostos bási
cos (terceira parte); sec que os dois pressupostos a que, acima, foras feitos 
reparos, tenhas se refletido na definição dos objetivos. 

Finalsente, a quinta parte do projeto deverá ser reformulada, tendo em vi£ 
ta as recentes mudanças institucionais introduzidas no setor nuclear. 

DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS PARA A ENERGIA NUCLEAR 

Una vez aprovada pelo Congresso Nacional, a Política Nacional de Energia 
Nuclear deverá ser utilizada como referencial, para a elaboração de Diretrizes 
Governamentais, que nortearão as atividades das diversas instituições do campo 
nuclear, na direção dos objetivos a serem alcançados, no período de duração do 
mandato presidencial ec curso (5 anos). 

A partir dessas Diretrizes Governamentais, a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear planejará, então, um Programa de Energia Nuclear, a ser revisado anual
mente, no qual deverão estar definidos, em detalhe, com as respectivas propos
tas orçamentárias, os projetos a seres implementados, ano a ano, pela própria 
Comissão, e pelos demais organismos do setor. 

Para a elaboração das Diretrizes Governamentais, seria euite ieporcante que 
as entidades responsáveis organizassem reuniões ce consulta,COT. a participação 
conjunta ce especialistas dos diversos setores interessados, desde a pesquisa 
científica, até o campo das aplicações industriais, agrícolas e biomêcicas. 
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Em rada caso, deve-se,praematicaoente, explicitar cs benefícios do emprego 
da energia nuclear, ea confronto com os ônus que daí poderão advir a curto, mé
dio e longo prazo. 

Ne cue diz resreito ao setor energético ou, cais precisamente, à geração 
eletronuclear, dever-se-ia avaliar, nuic cenário de lor.go prazo, a questão do 
consumo ce energia nas diversas etapas àc ciclo do combustível, a saber: mine
ração, rer.ef iciamer.to dos minérios, conversão, enriquec inento, reconversão, fa
bricação dos elementos combustíveis, operação e gerência das centrais, armazena 
gem intermediária dos combustíveis irradiados, trataoento e deposição dos reje^ 
tos radioativos e, ainda, na fabricação dos componentes, construção, montagem e 
cescomissionamento das próprias centrai,; em confronto coc a energia gerada por 
estas centrais. Tal confronto, que não é um problema trivial, pode ter refle
xos surpreendentes r.a econoeicidade global do programa eietronuclear, pois é ne_ 
cessáric explicitar, realisticamente, cs investimentos a seres feitos, em cada 
etapa c; ciclo, e no descomissionaoento das centrais, a fis de que se possa 
quantificar sua incidência na composição do custo da eletricidade gerada; pois 
cada uma cessas etapas — entre elas a do tratamento e deposição dos rejeitos — 
implica investimentos importantes, que não podem ser subestin=dos, sob pena de 
se tererc cr.us não justificáveis, face aos benefícios àc r . 0.*— ;uclear. 

CONSIDErJOES FINAIS E CONCLUSlES 

Oitava economia do mundo, : Brasil é favorecido por condições naturais cue 
'.he permitem extrair, de fontes renováveis nacionais, cerca de bCZ ca energia 
primária cue consome. 

Em confronto com outras economias de igual porte, esta é uma situação pr_i_ 
vilegiada, que nos permitirá usufruir de importantes vantagens relativas, no 
contexto da economia mundial. 

l'ma cessas vantagens é que não precisaremos nos apressar no desenvolvimen
to de uma indústria nuclear, para a geração de energia elétrica, pois o poten
cial hidreeiétrico é de tal mor.ta, que poderá assegurar a cobertura da damanda 
de eletricidade ate por volta Í..J* anos 2CiJ a 2G2G; desde que o programa ae 
construçâr das usinas hidroelétricas seja judieiosamente planejado, e acompanha 
co de urc r:goroso pregrama de conservação ce eletricidade. 

Per ccn.seguinte, teremos tempo para, lentamente, construir e testar um pr£ 
tótipo C5 reator nuclear, já incorporando novas tecnologias, sobretudo no tocan_ 
:e â segurança intrínseca. Issc poderia ser feito nus prazo de 10 anos. Err. se_ 
guida, ccr.icruiríamos um modele err. escala semi-índustrial, de acordo core o pro
tótipo apre-vado, o que poderia ser feito err. cerca de 5 anos. Depois de termos 
testado e aprovado o rcodelo secú-industr ial, sobrariarc, ainda, aproximadamente 
'5 a 2C ar.es p3ra padronizá-lc ec escala industrial e produzi-lo em série, para 
atender az crescimento da decanca de energia elétrica depois dos anos 201S a 
2020. 

As?:r. proced.-nc., ganhar: ar.-;;, ai~.de, a vantage:: •;•; incorporar em nosso 
reator, :; cesenvo 1-•.r.v.T.tos te'.r..:ióçiccs que lossem surgindo em outros países, 
de modo que, quando íos&umos usar a eneriia nacleoelttr ica, fizéssemo-lo em co£ 
dições ce-, mais seguras que as atuais. 

Ne eus diz respeito às etapas finais de ciclo do cosbustíve!, a disponibi-
lidaoe c-: -.s^po permitirá que, com invest imentos mais diluídos ao longo dos 
anos, possamos deser.vclver, co- nossos próprios recursos, a tecnologia e o <r.crj-
'.ov ír.c: sc-r.sáveis para equacionar e solucionar, consc ienciosamente, os proble_ 
cuas er.ccr.: rados, .'-úas é necessário cue tais invest inc-ntes conecte a ser feitos 
cesde ;a, *.* maneira segura t s-.-m Cüscont ir.uidades. 
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