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EXTRATO

o objetivo principal deste trabalho é analisar a evolução do sistema

de verificação da AIEA, que constitui um dos principais fundamentos do

regime de não-proliferação de armas nucleares, e apontar elementos que

contribuam para infonnar a posição do Brasil em relação ao Protocolo

Modelo Adicional aos acordos para a aplicação de salvaguardas:

instrumento que traduz os mais recentes esforços multilaterais de

fortalecimento da verificação nuclear.

O surgimento das salvaguardas é praticamente contemporâneo à

criação da arma nuclear, cujo poder de destruição pôde ser demonstrado

pelo ataque norte-americano a Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945.

Ao final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Canadá e Reino

Unido, que, juntos, haviam cooperado no desenvolvimento da bomba,

lançaram a idéia de que a difusão das aplicações industriais da energia

atômica deveria ser acompanhada de salvaguardas efetivas, de maneira a

impedir sua utilização para fins destrutivos.

A criação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA),

em 1957, institucionalizou no plano multilateral o duplo objetivo de

fomentar os usos pacíficos da energia nuclear e ao mesmo tempo evitar

sua aplicação para fins bélicos. Os primeiros acordos para aplicação de
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de 1997, na forma de um Protocolo Modelo Adicional aos Acordos para a

Aplicação de Salvaguardas.

O novo instrumento, concebido primariamente em função dos

acordos de salvaguardas abrangentes firmados pelos países não-nucleares

Partes no TNP, é aplicável igualmente aos acordos parciais e aos acordos

de oferta voluntária, celebrados, respectivamente, pelos países não-Partes

no TNP e pelas potências nucleares. Para cumprir o ambicioso objetivo

de fornecer garantias sobre a ausência de atividades não-declaradas, o

Protocolo reforça os controles realizados pela AIEA em três aspectos

principais: fornecimento de informação ampliada pelo Estado signatário,

acesso complementar e utilização de novas tecnologias. Com as novas

ferramentas, a ênfase da verificação desloca-se do controle sobre o

material nuclear em si para a análise do conjunto das atividades

desenvolvidas pelo país signatário no campo nuclear.

A decisão do Brasil de associar-se ou não ao sistema fortaiecido

será naturalmente orientada por condicionantes de cunho interno e

externo. Dentre as primeiras, destacam-se interesses nacionais

específicos, vinculados aos objetivos do Programa Nuclear Brasileiro, e

os possíveis impactos do Protocolo Adicional sobre as atividades

desenvolvidas pelo país nesse campo.

Já as condicionantes de cunho externo prendem-se especialmente

ao bem sucedido processo de construção de confiança na área nuclear

empreendido com a Argentina a partir de 1980; ao interesse brasileiro em

garantir acesso cada vez mais desimpedido a bens e tecnologias de ponta;

aos compromissos de não-proliferação assumidos nos âmbitos regional e

multilateral; aos esforços em prol do desarmamento; e à nossa

contribuição para o objetivo da paz e da segurança internacionais no

complexo cenário pós-Guerra Fria, onde a posse da arma nuclear

continua a ter papel de relevo.
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Unidos, em 1999, poslçao que se confirma pelas restrições da

Administração Bush ao Tratado; a ausência de progressos no processo de

desarmamento bi lateral entre a Rússia e os Estados Unidos, sobretudo

diante das incertezas criadas pela anunciada intenção norte-americana de

desenvolver sistema de defesa anti-mísseis; os potenciais reflexos

negativos dessa postura dos Estados Unidos, que tende a estimular uma

nova corrida armamentista nuclear.

A despeito desse cenário pouco promissor, acreditamos que a

associação do Brasil ao Protocolo Adicional, juntamente com a

Argentina, ademais de reforçar o entendimento bilateral no campo

nuclear, de inegável valor estratégico, daria continuidade às posições

assumidas pelo país em matéria de não-proliferação e desarmamento

nuclear, respaldadas inclusive por dispositivo constitucional. As

dificuldades identificadas em relação a pontos específicos do novo

instrumento, entretanto, deveriam ser objeto de consultas com a AIEA

com vistas ao seu equacionamento, preferivelmente ainda antes da

eventual assinatura do Protocolo Adicional por Brasil e Argentina.
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Errata:
Capítulo 1.1. Antecedentes históricos. As salvaguardas e o regime
internacional de não-proliferação nuclear.
A partir da página 17, as notas de rodapé devem ser renumeradas. A
nota n° 9 (pág. 17) passa a ter o número 10, e assim por diante, até o
final do sub-capítulo. O mesmo deve ser feito na página 20, a partir da
nota nO 9, que se inicia por 'Aqui, lato sensu... '.

Capítulo 1.2. Tratados que. prevêem a implementação de
salvaguardas: o Tratado sobre a Não-Proliferação ~~. Armas
Nucleares (TNP) e os Tratados Regionais de Zonas Livres de Armas
Nucleares (flatelolco, Rarotonga, Bancoc e Pelindaba)
Página 27, linha 16. A sentença que se inicia pela expressão 'Como o
TNP... ' deve ser alterada como se segue: 'Diferentemente do TNP,
Tlatelolco permite a todos os Estados-Partes ... '
Página 31, nota nO 15. A partefinal da nota sob referência deve ser
modificada como se segue: 'Tal dispositivo, de resto, atendia aos
interesses do Brasil à época, na medida em que abria espaço para o
desenvolvimento da politica nuclear nacional. Recorde-se também que o
Artigo V do TNP, ao dispor sobre a disseminação de eventuais beneficios
de explosões nucleares pacíficas entre países não-nucleares, implica a
permissão de que os Estados nuclearmente armados realizem explosões
nucleares. Os dispositivos do Artigo Vforam superados pela noção de
que não existem explosões nucleares para fins pacíficos. '



Introdução

As salvaguardas aplicadas pela Agência Internacional de Energia

Atômica (AIEA) constituem, há cerca de quatro décadas, fundamento

básico do regime internacional de não-proliferação nuclear. Até 1997,

quando entrou em vigor a Convenção para a Proibição de Annas

Químicas, o sistema de salvaguardas da AIEA conformava o único

regime de verificação dos tratados e acordos de proscrição ou de não

proliferação de armas de destruição em massa. Atualmente, encontra-se

em adiantado estágio de desenvolvimento, ademais, o sistema de

verificação previsto no Tratado de Proibição Completa de Testes

Nucleares (CTBT), que ainda não entrou em vigor, e em negociação um

protocolo de verificação para a Convenção de Proibição de Annas

Biológicas, de 1972.

Até recentemente, o sistema de salvaguardas da AIEA, aplicável ao

Tratado sobre a Não-Proliferação de Annas Nucleares (lNP) e aos

tratados que estabelecem as Zonas Livres de Armas Nuc!eares

(TlateIolco, Rarotonga, Bancoc e Pelindaba), tinha por objetivo

apresentar garantias de que o material nuclear sob controle não seria

desviado para fms dé produção de armamentos nucleares.

Entretanto, no início da década de noventa, dois acontecimentos
- - - - -- -

importantes puseram em questão a eficácia desse sistema. Terminada a

Guerra do Golfo, em 1991, descobriu-se que o lraque, mesmo sendo Parte

no Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (lNP), vinha

desenvolvendo programa nuclear clandestino. Um ano mais tarde, as

salvaguardas da AIEA viriam a enfrentar novo desafio, quando foram

detectados claros indícios de que a República Democrática Popular da

Coréia (RDPC), que havia aderido ao D-JP em 1985, também estava

engajada em atividades proscritas por aquele Tratado. Em ambos os



casos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) conferiu à

AIEA autoridade para monitorar a neutralização dos programas

proscritos.

Os dois fatos acima apontados foram os catalisadores da decisão de

se proceder à revisão do sistema de salvaguardas da AIEA, de modo a

tomá-lo mais eficiente na tarefa de verificar as atividades declaradas

pelos Estados, e, sobretudo, a capacitá-lo a detectar a eventual existência

de atividades não-declaradas.

Conseqüentemente, em dezembro de 1993 foi apresentado à Junta

de Governadores da AIEA o chamado Programa 93+2, o qual se supunha

estaria concluído antes da Conferência de Exame e Extensão do TNP, em

1995. A primeira parte do Programa compunha-se de medidas para

reforçar o sistema de salvaguardas as quais não requeriam alterações nos

acordos para aplicação de salvaguardas em vigor. Tais medidas,

aprovadas pela Junta de Governadores em junho de 1995, I incluíam a

coleta de infonnações mais ponnenorizadas, junto aos Estados, sobre

instalações que já haviam sido fechadas ou que ainda estavam em estágio

de planejamento, a utilização de novas tecnologias de verificação, como

amostragem ambiental e monitoramento remoto, e recurso mais freqüente
•

às chamadas 'inspeções especiais'. Todas elas já estavam previstas nos

acordos de salvaguardas abrangentes celebrados segundo o modelo do

TNP, e inclusive no Acordo entre o Brasil, a Argentina, a Agência

Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares

(ABACC) e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para

Aplicação de Salvaguardas, conhecido como Acordo Quadripartite.

A segunda parte do Programa 93+2, que diz respeito mais

diretamente ao presente trabalho, previa a celebração de um novo

instrumento jurídico que facultasse à AIEA autoridade para efetuar as

transformações necessárias à obtenção de maior eficácia do sistema de



verificação, capacitando-o a detectar a existência de atividades não

declaradas. Assim, a ênfase do sistema se deslocaria da simples

contabilidade e controle do material nuclear para a análise do conjunto

das atividades nucleares desenvolvidas pelos países-membros.

Em novembro de 1995, o então Diretor-Geral da AIEA, Hans Blix,

apresentou à Junta de Governadores,2 com forte apoio dos Estados

Unidos, projeto de texto de Protocolo Adicional aos Acordos para

Aplicação de Salvaguardas que se imaginava seria aprovado sem

negociação prévia. Entretanto, dada a natureza das medidas nele contidas,

alguns países não-nuclearmente armados, detentores de programas

nucleares significativos, tais como Alemanha, Bélgica, Brasil e Japão,

apoiados por diversos outros, insistiram em que o texto do Secretariado

deveria ser objeto de discussão aprofundada antes de sua aprovação.

Em junho de 1996 constituiu-se então, no âmbito da AIEA, o

Comitê 24, com a função de elaborar instrumento jurídico com base no

texto submetido pelo Secretariado. Durante as negociações, o Brasil teve

participação ativa, tendo sido possível incluir no texto fmal diversos

dispositivos de nosso interesse, sobretudo no sentido de matizar o grau de

intrusividade de oertas medidas contidas na proposta inicial do

Secretariado.

Como resultado dessas negociações, em maio de 1997 foi aprovado

pela Junta de Governadores o Protocolo Modelo Adicional aos Acordos

para Aplicação de Salvaguardas. O novo instrumento, embora

originalmente destinado unicamente aos acordos de salvaguardas

abrangentes/ é aplicável a todos os tipos de acordos de salvaguardas da

AIEA, inclusive aos acordos parciais e aos acordos de oferta voluntária.

Para o Brasil e a Argentina, deverá tomar a forma de Protocolo Adicional

ao Acordo Quadripartite.



Com base nos antecedentes acima, o trabalho procurará descrever a

evolução do processo de construção de confiança entre o Brasil e a

Argentina no campo nuclear nos últimos vinte anos, cujos pontos altos

foram a criaç~io da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e

Controle de Materiais Nucleares (ABACC), em 1991, a celebração, no

mesmo ano, do Acordo Quadripartite, e a colocação em vigor do Tratado

de Tlatelolco para ambos os países. Procurar-se-á, em seguida, comparar

os principais aspectos do sistema tradicional de salvaguardas e do sistema

fortalecido, cuja pedra angular é o Protocolo Adicional, e identificar os

pontos mais sensíveis do novo sistema sob a perspectiva do Brasil.

Partindo da premissa de que a parceria Brasil-Argentina no campo

da verificação nuclear é de extremo interesse para ambos os países e por

isso deveria ser preservada e mesmo ampliada, o trabalho examina as

vantagens e desvar::~gens de o Brasil vir a firmar o Protocolo Adicional

com a AIEA, em conjunto com a Argentina e a ABACC. Além disso,

procurar-se-á mostrar que a associação ao Protocolo Adicional estaria em

consonância com o objetivo do país de garantir acesso cada vez mais

desimpedido a bens, serviços e tecnologias de ponta, assim como com a

política brasileira de repúdio às armas de destruição em massa
•

(consubstanciada por dispositivo constitucional, no caso do armamento

nuclear) e de apoio ao regime internacional de não-proliferação e ao

objetivo do desarmamento nuclear.

Na esfera bilateral, a adoção do Protocolo Adicional pelo Brasil e

pela Argentina certamente contribuirá para fortalecer o processo de

confiança desenvolvido ao longo dos últimos vinte anos em área de

caráter sensível e de inegável valor estratégico, com ret1exos positivos

para as relações políticas e econômicas entre ambos os países e para a

segurança regional. A propósito, não seria exagerado afinnar que a

substituição da antiga rivalidade pela cooperação no campo nuclear teve
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papel de relevo para o reforço das condições que propiciaram a criação do

Mercosul, em 1991.

A par de coadunar-se com a posição tradicional do Brasil em

favorecer iniciativas em favor da paz e da segurança internacionais, a

adoção do Protocolo Adicional, ao reforçar as sólidas credenciais do país

em matéria de não-proliferação, assim como nosso comprometimento

com a causa do desarmamento, tenderá a facilitar nossa participação no

fluxo de comércio internacional de bens e tecnologias sensíveis. Tendo

abdicado da opção nuclear bélica, o Brasil vem buscando acesso mais

desimpedido a bens, tecnologias e serviços em áreas de ponta que

contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional.

Nesse sentido, deve-se notar que, em relação à importação de materiais e

serviços pelo setor nuclear brasileiro, os impedimentos que .se

verificavam até o início dos anos noventa foram levantados após a

entrada em vigor do Acordo Quadripartite e a adoção de medidas

correlatas na área de não-proliferação. Atualmente, o único segmento que

ainda enfrenta dificuldades para aquisição de componentes do exterior é o

projeto de desenvolvimento do submarino a propulsão nuclear. Tais

obstáculos, em princípio, seriam dificilmente superáveis, pois estão

ligados ao fato de que nenhum país estaria disposto a colaborar com

projeto que representa evidente avanço tecnológico e estratégico na área

militar. Sua execução dependeria antes da vontade política e do esforço

nacional próprio do que da cooperação externa.

Em relação ao acesso a bens e tecnologias em outras áreas de

ponta, tais como o setor espacial e o de informática, acredita-se que a

associação do Brasil ao sistema de salvaguardas fortalecido poderá

também contribuir para a superação dos obstáculos que ainda persistem.

Por outro lado, os desincentivos à assinatura do Protocolo

Adicional adviriam, entre outros fatores, da percepção de certos grupos,
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no âmbito interno (sobretudo entre o segmento militar) de que o maior

grau de intrusividade inerente ao novo sistema de salvaguardas implicaria

necessariamente cessão de maior parcela da soberania nacional à

verificação internacional. Além disso, se se considera a não-proliferação

como contrapartida do desarmamento nuclear, um reforço da primeira

área somente se justificaria mediante progressos significativos na

segunda.

Nesse sentido, a conjuntura desfavorável a predominar no atual

cenário mundial em matéria de não-proliferação e desarmamento nuclear

não permite previsões demasiado otimistas. O cenário pouco alentador

em ambas as áreas vem sendo marcado por fatos como o impasse que

bloqueia os trabalhos da Conferência do Desarmamento desde 1997; os

testes nucleares indianos e paquistaneses de 1998; o voto do Senado dos

Estados Unidos contra a ratificação do Tratado para a Proibição

Completa dos Testes Nucleares (CTBT) em 1999; a ausência de

progressos no processo de desannamento bilateral entre a Rússia e os

Estados Unidos, sobretudo em função da anunciada intenção norte

americana de desenvolver sistema de defesa anti-mísseis, em contradição

com os termos do lratado Anti-Mísseis Balísticos, de 1972. Dentre os

parcos acontecimentos positivos registrados em 2000 destacam-se a

ratificação, pela Federação Russa, dos Tratados START-Il e CTBT,

assim como os resultados da VI Conferência de Exame do TNP, em que

as cinco potências nucleares expressaram compromisso inequívoco com o

desarmamento nuclear.

A despeito desse quadro pouco promissor, e, talvez,

justamente em função dele, o trabalho procurará demonstrar que é do

interesse do Brasil associar-se ao sistema fortalecido de salvaguardas da

AIEA, como forma de reforçar o regime internacional de não-proliferação

nuclear e de promover sua universalidade.
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É bem verdade que a adoção do Protocolo Adicional vem sendo

maIS lenta do que se esperava. Não obstante, países como Canadá e

Japão, que contam com programas nucleares significativos, já o puseram

em vigor, o que indica que eventuais dificuldades relacionadas à

intrusividade do novo sistema não são incontornáveis. 4

Finalmente, o melhor caminho para reverter as tendências

desfavoráveis do cenário mundial em matéria de desannamento e não

proliferação não parece passar pelo enfraquecimento do sistema

internacional de verificação nuclear, o qual, embora reconhecidamente

imperfeito, terá logrado, nos últimos quarenta anos, desestimular o

surgimento de um número consideravelmente maior do que os oito

arsenais de annas nucleares da atualidade. Considere-se, igualmente, a

relevância desse sistema para a implementação de medidas de

desannamento nuclear que venham a ser adotadas no futuro, tais como

um tratado sobre a proibição da produção de materiais fisseis para annas

nucleares (FMCT).

NOTAS

I Ver os documentos GOVI2784, de 21 de fevereiro de 1995, que contém o relatório do Diretor-Geral
da AIEA sobre as medidas P4r8 o fortalecimento do sistema de salvaguardas da Agência, e GOV12807,
de 12 de maio de 1995, onde tais medidas já se encontram divididas em duas categorias: aquelas cuja
aplicação já encontrava amparo legal no Estatuto da AIEA e nos acordos de salvaguardas (Parte I), e
aquelas que, para serem aplicadas, necessitavam de aprovação dos Estados-membros da Agmcia (Parte
2). As medidas inclurdas na Parte I (GOV12807) foram aprovadas pela Junta de Governadores em 15
de junho de 1995.
2 Ver o documento GOV12863, de 6 de maio de 1996, que contém, no Anexo 111, a primeira versão
'oficial' do projeto de Protocolo Adicional aos Acordos de Salvaguardas da AIEA. O texto já havia
sido apresentado à Junta de Governadores de maneira informal (sob a forma de 'DiscussioD Draft'), em
21 de novembro de 1995.
3 Aqui, é importante recordar que a idéia original de fortalecer o sistema de salvaguardas da AIEA
vincula-se sobretudo aos países não-nucleannente armados possuidores de acordos de salvaguardas
abrangentes (Documentos GOV12784 e GOVI2807). Considerando que o objetivo primário do
Protocolo Adicional é garantir a não-existência de material dou atividades nucleares não-declarados,
não faria muito sentido, em princípio, aplicar o novo instrumento a acordos de salvaguardas parciais ou
de oferta voluntária Não obstante, o interesse em tomo da universalização do sistema fortalecido
motivou a aprovação de instrumento adicional aplicável a todos os tipos de acordo de salvaguardas em
vigor.
4 Além disso, Alemanha, Suécia, Países Baixos, Espanha, Finlândia e Grécia já ratificaram o Protocolo
Adicional, sendo que os cinco primeiros países possuem programas nucleares significativos. Recorde
se, entretanto, que, no caso dos \5 membros da Comunidade Européia de Energia Atômica (Euratom),
o instrumento deverá entrar em vigor apenas quando todos houverem cumprido com os respectivos
requisitos internos necessários.
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Capítulo 1

As salvaguardas aplicadas pela Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA)
1.1. Antecedentes históricos. As salvaguardas e o regime

internacional de não-proliferação nuclear.

o surgimento das salvaguardas é praticamente contemporâneo ao

início da era atômica. Ao final da Segunda Guerra Mundial, apenas os

Estados Unidos detinham a arma nuclear. O ataque norte-americano a

Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, pôs em evidência o perigo de

um conflito capaz de aniquilar toda a humanidade.

Em novembro do mesmo ano, Estados Unidos, Canadá e Reino

Unido, que, juntos, haviam cooperado no desenvolvimento da bomba,

lançaram a 'Declaração dos Três Estados sobre Energia Nuclear' I pela

qual afirmavam estarem 'prepared to share, on a reciprocal basis with

others of the United Nations, detailed information concerning the

practical industrial application ofatomic energy just as soon as effective

enforceable safeguards agaiÍ'lSt its use for destructive nurposes can be

devised'

A Declaração Trilateral reconhecia, por um lado, a conveniência de

propiciar a difusão dos usos pacíficos da energia nuclear, que, à época, já

se afiguravam promissores. Entretanto, a preocupação com a

possibilidade de que outros países viessem a utilizar o átomo para fins

destrutivos, o que, entre outros problemas, comprometeria a óbvia

vantagem estratégica derivada da exclusividade da posse da arma nuclear,

deu motivo a que os três Estados condicionassem o fornecimento de

informações sobre os usos industriais da energia nuclear ao

estabelecimento de salvaguardas efetivas para evitar sua utilização para

fins armamentistas.
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E cunoso notar que a Declaração incluía também a idéia de

desannamento, que seria um dos principais motivos do fracasso dessa

primeira tentativa de controle internacional do átomo. Nesse sentido, o

parágrafo sétimo do documento lê: 'In order to attain the most effective

means of entirely eliminating the use of atomic energy for destructive

purposes and promoting its widest use for industrial and humanitarian

purposes, we are of the opinion that at the earliest practicable date a

Commission should be set up under the United Nations Organization to
,

prepare recommendations for submission to the Organization. ' -

Cabe registrar que, já nessa iniciativa pioneira, estavam presentes

três idéias fundamentais, que iriam pennear as negociações sobre energia

atômica até os dias de hoje, a saber:

a) a noção de que a difusão dos usos pacíficos do átomo é benéfica para a

humanidade, e deveria ser incentivada;

b) a necessidade de se instituírem controles para garantir que a energia

atômica fosse utilizada apenas para fins pacíficos;

c) a noção de que a utilização bélica do átomo deveria ser eliminada.

O entendimento entre os Três foi estendido à então União

Soviética, que num 'primeiro momento juntou-se aos objetivos expressos

na Declaração Trilateral. Conseqüentemente, em janeiro de 1946, a

primeira resolução adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas

estabeleceu a Comissão das Nações Unidas sobre Energia Atômica

(UNAEC).

O chamado Plano Baruch, apresentado pelos Estados Unidos no

âmbito da UNAEC, em junho de 1946, propunha o estabelecimento de

autoridade internacional com as funções básicas de:

- controlar todas as atividades nucleares potencialmente perigosas para

a segurança mundial;

inspecionar e licenciar todas as demais atividades nucleares;
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- deter direitos exclusivos para realizar pesquisa e desenvolvimento

sobre energia atômica.

Ao Plano Baruch a então União Soviética contrapôs a sugestão de

negociação de uma convenção onde o desarmamento se sobrepunha a

medidas de controle da energia nuclear. A Proposta Gromyko incluía os

seguintes pontos principais: obrigação quanto ao não-uso de annas

atômicas em quaisquer circunstâncias; proibição da produção e

annazenamento de armas nucleares; destruição de todas as annas

nucleares existentes ou em produção.

Os trabalhos da UNAEC encerraram-se em 1952, mediante o

impasse incontornável nas negociações. A União Soviética, obviamente,

recusava-se a aceitar a imposição de regime tão estrito de controle

internacional sobre a energia atômica sem que os Estados Unidos

destruíssem seu arsenal nuclear. De fato, em 1949, a própria União

Soviética detonara seu primeiro artefato nuclear, dando início à corrida

armamentista que iria marcar boa parte da Guerra Fria.

A noção de salvaguardas surge, assim, do duplo objetivo de conter

a proliferação da arma nuclear e ao mesmo tempo promover os usos

pacíficos da energia nuclear. Além disso, embora o conceito de

eliminação da arma nuclear estivesse presente nos primeiros esforços

internacionais para regular o uso do átomo, as salvaguardas, como

assinala Sanders 3 'were not seen primari/y as a disarmament measure

but were in the first p/ace intended as an assurance against nuclear

armament by those States which did not yet have the capability of

manufacturing atomic weapons. '

Fracassado o Plano Baruch, a idéia do estabelecimento de uma

autoridade internacional no campo nuclear seria retomada em 1953, pelo

então Presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Conhecida

como Atomos para a Paz, 4 a iniciativa norte-americana propunha a
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fonnação de uma agência internacional de energia atômica encarregada

de administrar material nuclear fissil retirado de aplicações militares com

o fim de promover os usos pacíficos da energia nuclear, e, ao mesmo

tempo, diminuir o potencial de destruição dos arsenais nucleares

existentes.

A proposta de Eisenhower, que, modificada, viria a resultar na

criação da Agência Internacional de Energia Atômica (AlEA), admitia,

por um lado, as limitações da política de contenção do segredo nuclear

implementada pelos Estados Unidos até então. Por outro lado, refletia o

interesse norte-americano em possibilitar a difusão das aplicações

nucleares para fms pacíficos. Embora pouco desenvolvidas à época, tais

aplicações afiguravam-se promissoras, e, dada a superioridade

tecnológica dos Estados Unidos, sua difusão estava naturalmente

associadã a abertura de mercados para o país.

A criação da Agência Internacional de Energia Atômica (AlEA),

em 1957, com o duplo propósito de promover os usos pacíficos da

energia nuclear e de zelar para que estes não se desviassem para fins

militares, lançou as bases do regime internacional de não-proliferação

nuclear tal como l}oje o conhecemos. Cabe assinalar que, durante a

negociação do estatuto da AlEA, as três potências nucleares então

existentes (Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido) lograram

vincular a obrigatoriedade da aplicação das salvaguardas ao recebimento

de assistência da Agência. Dessa maneira, os três países (e,

posterionnente, também a França e a China) pennaneceriam isentos da

obrigação de aceitar salvaguardas nos respectivos territórios.5

A primeira definição fonnal de salvaguardas aparece no Artigo lU.

5 do Estatuto da AlEA, que entrou em vigor em 29 de julho de 1957.

Esse inciso prevê, entre as funções da Agência, 'To establish and

administer safeguards designed to ensure that special fissionable and
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other materiaIs, services, equipment, faci/ities and information made

available by the Agency or by its request or under its supervision or

control are not used in such a way as to further any mi/itary purpose; , 6

Se, por um lado, a definição de salvaguardas parece bastante rigorosa, ao

aplicar-se a materiais, serviços, equipamento e instalações, não

permitindo qualquer fim militar, por outro lado, como assinalamos acima,

restringe a aplicação de salvaguardas àquelas atividades que contam com

a assistência da Agência. Essa flexibilidade, além de excluir as potências

nucleares (que normalmente não solicitariam assistência à AIEA), da

obrigação da aplicação de salvaguardas, permitiria também a

possibilidade de aplicação parcial de salvaguardas nos países não

nucleannente annados, como veremos adiante.

Em 1961, a AIEA adotou o primeiro documento de salvaguatdas,

conhecido como INfCIRC/26 ('The Agency's Safeguards System').

Limitava-se à aplicação de salvaguardas a reatores de pequeno porte, de

até 100 MW ténnicos~ Em 1964, seu escopo foi estendido a reatores de

maior porte. Em 1965, sob a liderança dos Estados Unidos, Canadá e

Reino Unido, o sistema foi modificado, passando a incorporar a

experiência desses países com a implementação de acordos bilaterais de

salvaguardas. O documento correspondente, INFCIRC/66, foi revisado

em 1966 e 1968, de maneira a incluir provisões sobre usinas de

reprocessamento e sobre materiais nucleares utilizados em usinas de

conversão e fabricação de combustível nuclear. Esse modelo é conhecido

como acordo de salvaguardas parciais, ou acordo trilateral, e, embora não

permita a utilização da energia nuclear para qualquer fim militar, tem sua

aplicação restrita às instalações que recebem cooperação nuclear através

da Agência ou diretamente do país supridor. Em outras palavras, o acordo

do tipo trilateral estabelece controles rígidos sobre os fins a que se

destinam os materiais nucleares controlados, mas permite, teoricamente,
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que o país signatário desenvolva atividades não-declaradas, em função de

seu escopo de aplicação limitado. Atualmente, acordos desse tipo estão

em vigor apenas para os quatro países não-Partes no Tratado sobre a Não

Proliferação de Armas Nucleares (TNP): Cuba, Israel, Índia e Paquistão.

Até recentemente, estavam em vigor para o Brasil dois desses acordos

(com Estados Unidos e Alemanha), cuja aplicação foi suspensa,

respectivamente, em 1996 e 1999, por força do Acordo Quadripartite.

Com a entrada em vigor do TNP, em 1970, ganhou impulso a

necessidade de criar um sistema de verificação aplicável aos países-Partes

não-nucleares. Surgia assim o chamado sistema de salvaguardas

abrangentes, destinado a dar cumprimento ao Artigo IH do Tratado. Um

dos principais dispositivos desse Artigo está contido em seu parágrafo

primeiro, e reza que 'As salvaguardas previstas neste Artigo serão

aplicadas a todos os materiais fonte ou fzsseis especiais usados em to,Ã.7S

as atividades nucleares pacificas que tenham lugar no território de tal

Estado, sob sua jurisdição ou aquelas levadas a efeito sob seu controle,

em qualquer outro local. ,7

À época, associavam-se os maIOres rISCOS de proliferação aos

países não-nucleare~ mais industrialmente avançados, com programas

nucleares em desenvolvimento. Tais países, naturalmente, temiam que

um sistema de salvaguardas demasiado intrusivo tivesse reflexos

altamente negativos sobre as respectivas atividades, inclusive sob o ponto

de vista da preservação de infonnações de valor tecnológico e comercial.

Com vistas a acomodar os temores manifestados por esses países, o novo

sistema estabelecido pela INFCIRC/153,8 negociado entre 1970 e 1971,

centrava-se na aplicação de salvaguardas sobre os materiais fonte ou

fisseis especiais, e não sobre as instalações nucleares. Essa distinção,

embora possa parecer teórica, é de extrema importância do ponto de vista

dos países verificados, pois desloca o foco de análise das respectivas
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instalações nucleares para o fluxo do inventário do material nuclear

declarado. Assim, é facultada aos países a prerrogativa de fornecer

declaração sobre os materiais fonte ou fisseis sob sua jurisdição. Diante

desse compromisso possível, supunha-se, quando da aprovação da

INFCIRC/153, em 1972, que a eventual existência de materiais e/ou

atividades não-declarados em Estados com acordos de salvaguardas

abrangentes seria detectada por outros meios, que não as salvaguardas da

Agência.

Ao contrário da INfCIRC/66, que constitui apenas um conjunto de

diretrizes para a celebração de acordos de aplicação parcial de

salvaguardas, a INFCIRC/153 confonna um verdadeiro modelo de acordo

a ser celebrado entre a AIEA e os países não-nucleares Partes no TNP,

sendo válido também, do ponto de vista jurídico, para os tratados que

estabelecem zonas livres de armas nucleares.

Além desses dois tipos de acordo de salvaguardas existe na AIEA o

chamado acordo de oferta voluntária, aplicável apenas a certas instalações

dos programas nucleares civis das 5 potências nucleares. Uma análise

mais aprofundada dos diferentes tipos de acordo de aplicação de

salvaguardas em vigor será apresentada no Capítulo 2.

Entre 1972 e 1990, o sistema estabelecido pela INFCIRC/153

expandiu-se e consolidou-se como nonna aceita multilateralmente.

Confonne assinala Felício, '000 o Tratado de Não-Proliferação de Armas

Nucleares (FNP) e os pressupostos nele contidos influenciaram

decisivamente a postura da grande maioria dos países quanto às

salvaguardas. Depois de concluído o TNP, passou a ser aceita e não

muito questionada a divisão do mundo, idealizada naquele Tratado, entre

potências nucleares e países não-nuclearmente armados, havendo-se

estabelecido, para cada categoria de países, parâmetros e obrigações

distintos. ,9
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Em 1991, a descoberta do programa clandestino que vinha sendo

desenvolvido pelo Iraque, Parte no TNP e detentor de acordo de

salvaguardas abrangentes com a Agência, pôs a descoberto as limitações

desse sistema de verificação, e a necessidade de revisá-lo, de modo a

tomá-lo mais eficiente na tarefa de verificar as atividades declaradas

pelos Estados, e,. sobretudo, a dotá-lo dos meios necessários para detectar

atividades não-declaradas. Os principais elementos do chamado Programa

93+2, e sua principal expressão, o Protocolo Modelo Adicional aos

Acordos para Aplicação de Salvaguardas, serão examinados no Capítulo

4.

Caberiam, finalmente, algumas considerações sobre o regIme

internacional de não-proliferação nuclear, que tem como um dos

principais pilares as salvaguardas da AIEA.

O próprio conceito de não-proliferação nuclear é bastante

discutível. A posição tradicionalmente defendida pelo Brasil é a de que os

esforços em prol da não-proliferação nuclear deveriam estar

intrinsecamente associados ao objetivo do desannamento nuclear. Para o

Brasil, medidas de não-proliferação não se justificam nem se sustentam, a

longo prazo, sem progressos substantivos na direção do desannamento
•

nuclear. Essa postura é um dos principais fundamentos da adesão do

Brasil à Declaração Ministerial de junho de 1998, que deu origem à

Coalizão da Nova Agenda, tanto em função do limitado progresso

verificado na área do desannamento como devido à revalorização da

opção nuclear bélica que se observa nas doutrinas estratégicas das

potências nucleares de jure e de jacto.

Não obstante, como recordamos aCima, a noção de não

proliferação estabelecida pelo TNP consolidou-se de tal maneira nos

foros multilaterais ao longo dos últimos anos que chega a parecer
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independente do objetivo do desannamento, embora este esteja incluído

no Artigo VI do Tratado.

Sem endossar essa preeminência da não-proliferação sobre o

desannamento nuclear, para fins do presente trabalho considera-se que o

regime internacional de não-proliferação nuclear compreende os

seguintes elementos básicos:

a) acordos e tratados sobre a proscrição ou a não-proliferação de armas

nucleares;

b) sistema de verificação implementado pela Agência Internacional de

Energia Atômica (AIEA);

c) mecanismos informais de controle de exportação de materiais,

serviços e tecnologia nucleares (Comitê Zangger e Grupo de

Supridores Nucleares);XI)

d) princípios para proteção fisica de materiais nucleares e medidas

associadas para prevenir o tráfico ilícito, sob a coordenação da AIEA.

A peça central do regime internacional de não-proliferação nuclear

é o Tratado sobre a Não-Proliferação de Annas Nucleares (TNP), que

entrou em vigor em 1970. O TNP divide os países em duas categorias: as

potências nucleares.e os países não-nucleares. Os países não-nucleares

obrigam-se a não desenvolver o armamento nuclear, em troca de acesso

facilitado à tecnologia nuclear para fins pacíficos. A título de verificação

desse compromisso, obrigam-se, ademais, a aceitar as salvaguardas

aplicadas pela AIEA. As potências nucleares, por outro lado,

comprometem-se, pelo Artigo VI, a negociar medidas efetivas de

desannamento, e não estão obrigadas a aceitar salvaguardas. Não

obstante seu caráter claramente discriminatório, o TNP é o mais universal

dos tratados no campo do desarmamento e da não-proliferação, e conta

hoje com 187 Estados-Partes. Seu maior mérito é haver constituído sério

empecilho a que um número ainda maior de países desenvolvesse a arma
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nuclear ao longo dos últimos trinta anos. De fato, além das cmco

potências nucleares juridicamente reconhecidas pelo Tratado, apenas

Israel, Índia e Paquistão são hoje detentores do annamento nuclear de

facto.

Ao aderir ao TNP, em 1998, o Brasil não modificou sua avaliação

sobre o caráter discriminatório do Tratado. Não obstante, confonne

assinalou o Presidente Fernando Henrique Cardoso por ocasião do envio

do TNP ao Congresso Nacional, em junho de 1997, 'O TNP mudou,

tornando-se mais universal, dinâmico e participativo' (... ) 'O TNP agora

é um foro de desarmamento e não-proliferação, como manda o seu

Artigo VI. E pode ser um foro importante para o desenvolvimento da

cooperação para os usos pacificos da energia nuclear, como especifica o

seu Artigo IV.'( ... ) 'Vamos continuar a trabalhar pelo desarmamento

geral e completo, er!" -bases de equilíbrio e segurança. Vamos fazê-lo de

dentro do Tratado, atuando para corrigir seus desequilíbrios, ao lado de

nossos principais parceiros. ,)ti ""Posterionnente, o Presidente reiteraria a

posição brasileira em favor da causa do desarmamento ao afrrmar que 'o
efetivo desarmamento nuclear é parte indissociável do regime de não

proliferação.~ ~~

A importância atribuída pelo Brasil ao desarmamento nuclear seria

registrada na cláusula interpretativa introduzida no Decreto Legislativo

que aprovou o TNP, nos seguintes tennos: 'A adesão do Brasil ao

presente Tratado está vinculada ao entendimento de que, nos termos do

Artigo VI, serão tomadas medidas efetivas visando à cessação, em data

próxima, da corrida armamentista nuclear, com a completa eliminação

d d
~., ),z ,\ ;

e to as as armas atomlcas.

Diante da revalorização da anna nuclear que se verifica atualmente

nas doutrinas estratégicas das potências nucleares e da Organização para

o Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da declaração da opção nuclear
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bélica por Índia e Paquistão, da existência do arsenal nuclear não

declarado de Israel e dos demais desdobramentos recentes que compõem

um quadro pouco promissor na área do desarmamento, cumpre examinar

em que medida o fortalecimento do sistema de salvaguardas da AIEA

poderia contribuir para a causa do desarmamento, para além do objetivo

primário de não-proliferação.

Se, por um lado, a persistência do atual cenário negativo no campo

do controle de annas nucleares e desannamento tende a comprometer os

esforços em favor da não-proliferação, os custos de não reforçar o sistema

de verificação da AIEA poderão ser ainda maiores do que aqueles

associados ao fortalecimento do sistema, em tennos de contribuição para

a paz e a segurança internacionais.

É de se notar, nesse sentido, que a relevância do sistema_ ..de

salvaguardas da AIEA tende a estender-se para o campo do controle de

annas nucleares e mesmo do desannamento, a depender da evolução do
1'i

cenário internacional?i Até o presenté, as salvaguardas estiveram quase

que exclusivamente a serviço da não-proliferação. Entretanto, já se

encontram em estágio bastante avançado as discussões entre Estados

Unidos, Rússia e a AIEA sobre a chamada Iniciativa Trilateral, que prevê

a transferência defmitiva de excedentes de material nuclear utilizado em

annamentos para fins civis, sob a supervisão da AIEA. Além dessa nova

função no campo do controle de armas nucleares, as salvaguardas

poderão, num futuro não muito distante, desempenhar papel de relevo na

verificação de instrumentos voltados para o desarmamento, tais como um

tratado sobre a proibição da produção de materiais fisseis para fins de

armamento nuclear (FI\1CT).

NOTAS

I Ver The Evoluíiun oIIAE4. Saleguards Vienna: [AEA. 1998, p. 6. e Paul Szasz., The Lav.· and
Praclices 01lhe IAEA. In: Legal Series n° 7, Vienna: IAEA. 1970, pp.ll-12.
2 Paul Szasz, op. cit., p.12.
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6 Statute o/the International Atomic Energy Agency. Vienna: IAEA, 1990, p.6.
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•\A.. X Discurso do Senhor Presidente da República por ocasião da cerimônia de assinatura da Mensagem
que envio o Tratado sobre o Não-Proliferação de Armas Nucleares 00 exame do Congresso
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adesão 00 Trotado sobre o Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP). Brasflia, 13 de julho de
1998. A cerimônia foi realizada na presença do Secretário-Geral das Nações Unidas. em visita ao
Brasil.

.\", "')i..Decreto Legislativo n·65. de 2 de julho de 1998. Artigo 2°.
!'lu...-,(0 único precedente bem sucedido de utilização das salvaguardas da AlEA para verificação do

desarmamento refere-se a um pais n!o-nuclear, a África do Sul, que aderiu ao TNP em 1991 e
promoveu o desmantelamento dos seis artefatos nucleares que havia construido entre 1979 e 1989. Ver.
a respeito, TIre EvoIution oflAEA Safeguards, op. cit.. p.23.
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Capítulo 1

1.2. Tratados que prevêem a implementação de salvaguardas: o
Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e os
Tratados Regionais de Zonas Livres de Armas Nucleares (Tlatelolco,
Rarotonga, Bancoc e Pelindaba)

Em tennos de aplicação de salvaguardas, a par do Estatuto da

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o Tratado sobre a

Não-Proliferação de Annas Nucleares (TNP), que entrou em vigor em

1970, é o principal instrumento jurídico e político do sistema de

verificação da organização. O arcabouço legal em que se fundamenta esse

sistema é formado também pelos tratados que estabelecem zonas livres de

armas nucleares, pelos próprios acordos para aplicação de salvaguardas e

pelas decisões da Junta de Governadores da AIEA. J

Muito embora o Tratado para a Proscrição das Annas Nucleares na

América Latina e no Caribe (Tlatelolco), de 1967, seja anterior ao TNP,

e, do ponto de vista do desarmamento e da não-proliferação, constitua

instrumento verdadeiramente equilibrado, é neste último, e não em

Tlatelolco, que se apóia essencialmente o sistema de verificação da

AIEA.

As razões para tanto são naturalmente de índole histórica e política,

e remontam ao cenário internacional dos anos sessenta. Enquanto

Tlatelolco respondeu basicamente às preocupações da região latino

americana em abrigar-se do conflito entre os Estados Unidos e a ex

União Soviética, na esteira da crise dos mísseis soviéticos em Cuba, e, ao

mesmo tempo, em garantir o desenvolvimento pacífico da energia

nuclear, 2 o TNP foi o compromisso possível entre as superpotências,

estendido aos seus aliados mais próximos e aos demais países não

nuclearmente armados, compromisso esse que, não obstante o fim da

bipolaridade, ainda reflete, em grande medida, a estrutura de poder
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segundo estabelece direitos e obrigações desiguais para as ClOCO

potências nucleares e para os demais países-Partes, de outro lado. 3

Justamente por acomodar de fonna realista as posições das

potências nucleares e dos países mais influentes (sobretudo os atuais

membros da OCDE e da orAN) em matéria de segurança internacional,

além da posição dos países que não aspiram a aceder ao status nuclear

bélico, o TNP, que hoje engloba 187 membros, finnou-se, ao longo dos

últimos trinta anos, como peça central do regime internacional de não

proliferação nuclear e, mais especificamente, como instrumento jurídico a

inspirar os acordos para aplicação de salvaguardas da AlEA.

Com efeito, a avassaladora maioria dos acordos para aplicação de

salvaguardas atualmente em vigor no âmbito da AIEA baseia-se no

documento-modelo 'Estrutura e Conteúdo dos Acordos entre a Agência e

os Estados requeridos em Conexão com o Tratado sobre a Não

Proliferação de Annas Nucleares,' conhecido como INFCIRC/153, e cuja

análise ponnenorizada consta do Capítulo 2. Esse modelo é aplicável a

todos os países não-nucleares Partes no TNP, tendo sofrido modificações

no caso dos países Jilão-nucleares membros da Comunidade Européia de

Energia Atômica (Euratom) e no caso do Acordo Quadripartite para a

Aplicação de Salvaguardas entre Brasil, Argentina, ABACC e AIEA.

A barganha fundamental instituída pelo TNP gira em tomo do

compromisso assumido pelos países não-nucleares no sentido de não

adquirirem a anna nuclear e de aceitarem a verificação de tal obrigação.

Em troca, manteriam o 'direito inalienável' de desenvolver os usos

pacíficos da energia nuclear (Artigo IV). As potências nucleares, como de

resto as demais Partes Contratantes, por outro lado, estariam

comprometidas, pelo Artigo VI, a 'entabular, de boa fé, negociações

sobre medidas efetivas para a cessação em data próxima da corrida
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armamentista nuclear e para o desarmamento nuclear, e sobre um

Tratado de desarmamento geral e completo, sob estrito e eficaz controle

internacional. ,4

Pelo Artigo 111.1 do TNP os Estados-Partes não-nucleares se

comprometem a 'aceitar salvaguardas - conforme estabelecidas em um

acordo a ser celebrado com a Agência Internacional de Energia

Atômica, de acordo com o Estatuto da Agência Internacional de Energia

Atômica e com o sistema de salvaguardas da Agência - com a finalidade

exclusiva de verificação do cumprimento das obrigações assumidas sob o

presente Tratado, e com vistas a impedir que a energia nuclear destinada

a fins pacificos venha a ser desviada para armas nucleares ou outros

artefatos explosivos nucleares. ,5

Em primeiro lugar, deve-se observar a abrangência _das

salvaguardas previstas no mP. Ainda segundo o Artigo lU.! 'As

salvaguardas previstas neste Artigo serão aplicadas a todos os materiais

fonte ou fzsseis especiais usados em todas as atividade~ nucleares

pacificas que tenham lugar no território de tal Estado, sob sua

jurisdição, ou aquelas levadas a efeito sob seu controle, em qualquer

outro local.' 6 Conforme assinalado anteriormente, isso significa que a

aplicação das salvaguardas do 1NP está centrada sobre materiais fonte ou

fisseis especiais, e não sobre instalações nucleares. Tal característica

permitiria que o sistema tradicional de salvaguardas da Agência7 fosse

predominantemente baseado na contabilidade e controle de material

nuclear, o que facilitou grandemente sua aceitação por parte dos países

não-nucleares membros do TNP. Em princípio, a verificação de material

nuclear é considerada pelos países inspecionados menos intrusiva do que

a verificação das instalações ligadas ao ciclo do combustível nuclear.

Como se verá no Capítulo 4, essa orientação viria a ser substancialmente

modificada pelo Protocolo Adicional.



Em segundo lugar, para melhor situar o alcance das salvaguardas

estabelecidas com base no TNP, é importante notar que o objetivo

principal do Tratado, expresso nos Artigos I e II, é impedir a transferência

e a aquisição de 'armas nucleares ou outros artefatos explosivos

nucleares.' Confonne observou Felício, 8 o TNP, ao contrário do Estatuto

da AIEA,9 não menciona a utilização da energia nuclear para fins

militares, o que pennite interpretação mais ampla no sentido de facultar

aos países não-nucleares a condução de atividades como o

desenvolvimento da propulsão nuclear naval. De qualquer maneira, deve

se ressaltar que a obrigação legal de aceitar salvaguardas reside no TNP e

nos acordos finnados com a AIEA, e não no Estatuto da Agência,

segundo o qual as salvaguardas serão aplicadas obrigatoriamente apenas

sobre materiais e atividades que contarem com a assistência da

organização.

A terceira característica do 1NP relevante para a implementação de

salvaguardas diz respeito ao objetivo de contenção da proliferação

nuclear horizontal. 10 Nesse sentido, o Artigo 111.2 condiciona a

transferência de material fonte ou fissil especial e de equipamento ou

material especialmente destinado ou preparado para o processamento,

utilização ou produção de material fissil especial a países não-nucleares à

aplicação de salvaguardas previstas no próprio Artigo (I1I.l).

A necessidade de regulamentação de tal dispositivo deu origem aos

dois mecanismos infonnais de controle de exportação na área nuclear: o

Comitê Zangger e o Grupo de Supridores Nucleares, que serão analisados

no Capítulo 3.

Os quatro tratados regionais que estabelecem zonas livres de annas

nucleares (ZLANs) reforçam o regime consagrado pelo TNP, na medida

em que também prevêem a aplicação obrigatória de salvaguardas, e o

complementam, ao fornecerem garantias recíprocas entre as respectivas
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Partes Contratantes e em relação às potências nucleares. Mais importante,

esses tratados vão muito além do TNP ao proscreverem completamente o

annamento nuclear, podendo ser caracterizados como verdadeiros

instrumentos de não-annamento.

o Tratado da Antártica, de 1959, estabeleceu a pnmelra zona

desnuclearizada do planeta, ao proibir quaisquer atividades militares no

continente antártico, inclusive o teste de artefatos nucleares e o depósito

de rejeitos radioativos naquele território. Já a primeira zona livre de

annas nucleares em região densamente povoada foi criada pelo Tratado

para a Proscrição das Annas Nucleares na América Latina e no Caribe

(Tratado de Tlatelolco), aberto para assinaturas no México, em 14 de

fevereiro de 1967.

As origens de Tlatelolco remontam a 1958, quando a Costa Rica

apresentou, na Organização dos Estados Americanos, iniciativa que

exortava os países latino-americanos a 'não fabricar armas nucleares ou

adquiri-las das potências que as fabricam.' II A idéia, embora não tenha

prosperado no âmbito da OEA, lançou raízes em diversas capitais da

região, e seria retomada sobretudo em função do perigo que representou a

crise dos mísseis soviéticos em Cuba, em outubro de 1962. Por outro

lado, em 1961, foi adotada pela 168 Assembléia-Geral das Nações

Unidas a resolução 652, de iniciativa de alguns países africanos, os quais,

preocupados com os testes nucleares realizados pela França no Saara,

propunham que o continente africano fosse considerado como zona

desnuclearizada.

Inspirado nessa iniciativa, que, de resto, correspondia às posições

do país em favor do desannamento e de eqüidistância do conflito entre as

superpotências, o Brasil apresentou à XVII Assembléia-Geral das Nações

Unidas, em 15 de novembro de 1962, a primeira proposta de criação de

uma zona livre de armas nucleares na América Latina. Em função de
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desenvolvimentos internos, anteriores mesmo à instauração do regime

militar em março de 1964, o Brasil viu-se na contingência de alterar sua

postura em relação à própria iniciativa. De fato, já a partir de 1963, o

México assume a liderança do processo negociador, que levaria à

conclusão de Tlatelolco em 1967, resguardados os principais interesses

brasileiros. 12

Esses interesses, como mostra Whitaker SaJles, diziam respeito aos

seguintes aspectos:

a) obtenção de garantias das potências nucleares de que

respeitariam o estatuto de desnuclearização estabelecido pelo

Tratado;

b) obtenção de compromiSSO, por parte dos países extra

continentais responsáveis pelos territórios não-autônomos do

éontinente, de que aplicariam todos os dispositivos do Tratado

aos respectivos territórios;

c) cláusula condicionando a entrada em Vigor do Tratado aos

seguintes pontos: assinatura e ratificação do instrumento por

todos os países da região, inclusive Cuba; assinatura do

Protocolo relativo às potências nucleares.

A respeito, cabe recordar que essa postura derivou da orientação

pessoal do Presidente Castelo Branco, que, em reunião realizada em

setembro de 1965,13 definiria a posição a ser adotada pelo país nas

negociações em tomo da desnuclearização da América Latina a partir de

quatro elementos básicos:

'i) o interesse fundamental do Brasil na preservação da paz

mundial,'

il) a vinculação do interesse nacional ao Ocidente;
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Ui) a consideração da situação regional do Brasil e a

possibilidade de um país vizinho vir a possuir ou ser depositário de

bomba nuclear,' J.I e

iv) a imperiosa necessidade de que qualquer decisão em

nada prejudicasse o desenvolvimento nuclear pacifico do Brasil. '

Para fins de comparação com o TNP, caberia agora recordar os

principais dispositivos do Tratado de Tlatelolco. Deve-se ressaltar,

primeiramente, o enfoque positivo dado à utilização da energia nuclear

por Tlatelolco. Nesse sentido, o Artigo I inicia a enumeração das

obrigações estabelecidas por Tlatelolco pelo compromisso de utilização

de materiais e instalações nucleares para fins unicamente pacíficos. É

somente após essa afinnação positiva dos usos do átomo que o tratado

detennina a proibição do teste, utilização, fabricação, produção' e

aquisição de qualquer arma nuclear, assim como recepção,

armazenamento, instalacão ou qualquer forma de pçsse de armas
1),~~~ - - (1.. ~.., (j~-~

nucleares. eome. o lNP, Tlatelolco pennit~ realizaç~o de explosões

nucleares para fins pacíficos, as quais, à época das negociações de ambos

os tratados, eram consideradas legítimas.15 Estabelece, em seu Artigo 13,

a obrigatoriedade •de celebração de acordos para aplicação de

salvaguardas entre as Partes Contratantes e a AIEA. Contrariamente ao

TNP, não prevê controle sobre exportações. Não contém, portanto,

requisito de aplicação de salvaguardas como condição de suprimento.

Após as emendas propostas em 1992 por Brasil, Argentina e Chile, as

quais passaram a vigorar para o Brasil a partir de 1994, foi transferida à

AIEA a principal responsabilidade pela implementação das salvaguardas.

Descrição pormenorizada do processo de emenda a Tlatelolco está

incluída no Capítulo 3.

Em relação a Tlatelolco, cabe assinalar ainda a importância dos

dois Protocolos Adicionais, com características que seriam adotadas por
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outras zonas livres de annas nucleares. Pelo Protocolo I, França, Países

Baixos, Reino Unido e Estados Unidos, que têm responsabilidade de jure

ou de facto sobre territórios na região de abrangência do Tratado, se

comprometem a aplicar o estatuto da desnuclearização a tais territórios.

Pelo Protocolo 11, as cinco potências nucleares (Estados Unidos,

Federação Russa, Reino Unido, França e China) se comprometem a não

utilizar armas nucleares contra os Estados Partes do Tratado. 16

Ao proscrever a arma nuclear para todas as Partes Contratantes; ao

estabelecer um sistema de verificação abrangente; e ao obter garantias das

Potências Nucleares de não utilização de annas nucleares contra as Partes

Contratantes, o Tratado de Tlatelolco criou importantes precedentes, que

serviriam de inspiração para acordos semelhantes, e que sem dúvida

constituiriam contribuição substantiva para o desannamento e para a não

proliferação.

Resumem-se, a seguir, os principais aspectos dos demais Tratados

que estabelecem zonas livres de armas nucleares, a saber:

- Tratado sobre a Zona Livre de Armas Nucleares do Pacífico

Sul (Tratado de Rarotonga). Celebrado em 1985, entrou em vigor em

1986 e tem 13 Estados-Partes. 17 Foi motivado sobretudo pela decisão da

França de realizar ensaios nucleares nos atóis de Mururoa e Fangataufa,

no Pacífico Sul, os quais eram anteriormente realizados na Argélia, cuja

independência os inviabilizara. Por essa razão, diferentemente do TNP e

de TlateloIco, não pennite explosões nucleares pacíficas. Requer a

aplicação de salvaguardas abrangentes da AIEA. Estabelece a

implementação de salvaguardas abrangentes como condição de

suprimento, no caso de países não-nucleares, e de salvaguardas parciais

no caso das potências nucleares. Contém dispositivo sobre a proibição de

colocação de rejeitos nucleares na respectiva zona de aplicação.

- Tratado sobre a Zona Livre de Armas Nucleares no Sudeste
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Asiático (Tratado de Bancoc). Aberto para assinaturas em 1995, ainda

não entrou em vigor. Requer a aplicação de salvaguardas abrangentes da

AIEA e estabelece sua aplicação como condição de suprimento. Seu

sistema de verificação vai além daqueles previstos nos acordos relativos

às outras três Zlans, pois estabelece a possibilidade de um Estado-Parte

solicitar a realização de missão de inspeção da AIEA a outro Estado-Parte

com vistas a esclarecer dúvidas sobre o cumprimento dos dispositivos do

Tratado. A exemplo de Rarotonga, estabelece provisões relativas à

proibição da colocação de rejeitos nucleares na zona de aplicação.

Contém ainda Protocolo sobre garantias de segurança negativas por parté

das potências nucleares. 18

- Tratado sobre a Zona Livre de Armas Nucleares na África

(Tratado de Pelindaba). Aberto para assinaturas em 1996. A idéia

remonta aos anos sessenta, mas tomou-se viável apenas com o término da

Guerra Fria, mediante a adesão da África do Sul ao 1NP, em 1991, após

o desmantelamento de seu programa nuclear bélico. Os dispositivos de

verificação desse Tratado prevêem a implementação de salvaguardas

abrangentes da AIEA, a possibilidade de solicitação de inspeções

especiais e elementd inovador em relação às demais Zlans: a verificação

da destruição ou desmantelamento de quaisquer artefatos nucleares

bélicos.

Como dissemos inicialmente, a grande maioria dos países não

nuclearmente armados possui acordo para aplicação de salvaguardas do

tipo consagrado pela INfCIRCI153. No caso dos países-Partes de

Tlatelolco, a confinnação de que o respectivo acordo de salvaguardas em

vigor satisfaz a obrigação estipulada em seu Artigo 13 é feita por troca de

Notas entre o Estado em questão e a AIEA. Segundo esclareceu o

Departamento Jurídico da Agência, Tlatelolco é o único Tratado que

requer essa providência, por ter entrado em vigor antes do ThTp, e não
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prever modelo de acordo para aplicação de salvaguardas. Já os Tratados

de Rarotonga, Bancoc e Pelindaba adotaram expressamente o modelo do

TNP como acordo-padrão de salvaguardas.

A imp0l1ância atribuída pelo Brasil à desnuclearização teve

expressão concreta em 1986, quando apresentamos nas Nações Unidas

iniciativa que resultou na Resolução 41/11 da Assembléia-Geral, que

estabeleceu a 'Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul'

(ZüPACAS). Esse mecanismo regional, somado aos Tratados de

Tlatelolco e Pelindaba e à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,

busca evitar o envolvimento da área em conflitos internacionais e

valorizar o papel dos países membros na condução dos assuntos relativos

ao Atlântico Sul. Nesse foro, o Brasil vem enfatizando três campos

principais: a desnuclearização completa da região, a proteção do meio

ambi~ntemarinho e o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes. 19

Adicionalmente, em 1996, o Brasil apresentou na I Comissão da

Assembléia-Geral das Nações Unidas projeto de resolução intitulado 'O

Hemisfério Sul e Áreas Adjacentes Livres de Armas Nucleares.' A

iniciativa tem por objetivo mais imediato buscar o reconhecimento

internacional do estatuto de desnuclearização dessa extensa área para fins

militares. O Brasil considera, ademais, que o fomento ao estabelecimento

de zonas livres de annas nucleares constitui contribuição relevante para o

desarmamento, na medida em que o surgimento de novas Zlans tende a

sedimentar a percepção da ilegitimidade20 da posse de annamento nuclear

e a consolidar a obrigação jurídica de não-utilização desse tipo de

armamento contra as Partes nas zonas desnucIearizadas.

~()TAS

I Ver Laura Rockwood, Legal Aspec/5 oflAEA SaJ-':guards. Viena: AIEA, fevereiro de 2000.
1 Por iniciativa do Brasil, apoiado pela Argentina e pelo Chile, as cláusulas incluídas no Artigo 28 do
Tratado deixaram em aberto também a possibilidade de desenvolvimento da energia nuclear para fins
militares. a qual viria a ser ddinitivamente descart3da após os entendimentos Brasil-Argentina nl)

campo da verificação nuclear. e com :I entrada em vigor do Tratado de Tlatelolco para Brasil.
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Argentina e Chile, em 1994. Para uma análise minuciosa da posição do Brasil em relação a Tlatelolco.
consultar Joaquim Whitaker Salles, Brasil e Tlatelo/co, Uma Apreciação Critica sobre a Rdf!Vância do
Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina para a Política Externa do Brasil,
tese apresentada no XVII Curso de Altos Estudos.
J Nas palavras de Whitaker Salles, o TNP •.. ,é. ao mesmo tempo, o mais bem sucedido e o mais
inconsistente de todos os acordos multilaterais de desarmamento: não obstante. é considerado
usualmente como o padrão por exceléncia a partir do qual são julgados todos os demais acordos de
desarmamento nuclear. principalmente os que, como Tlatelolco, cobrem essa temática:'
4 Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP). Decreto nO 2864, de 7 de dezembro de
1998.
S Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (fNP), ibidem.
6 Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), ibidem.
7 Por sistema tradicional de salvaguardas da Agência entende-se o sistema anterior à aprovação do
Protocolo Modelo Adicional aos Acordos para Aplicação de Salvaguardas, em 1997. A exceção dos
acordos em vigor para as 5 potências nucleares (oferta voluntária) e para os 4 países não-membros do
TNP (INFCIRC/66 ou acordos de salvaguardas parciais), os demais acordos para aplicação de
salvaguardas com a AIEA são do tipo conhecido como 'salvaguardas abrangentes. '
• Para urna análise aprofundada dos aspectos jurídicos das salvaguardas até 1990, ver José Eduardo
Martins FeUcio, As Salvaguardas Internacionais, op. cit, especialmente o Capitulo I.
9 Os Artigos 11 e m.s do Estatuto da AIEA prolbem a utilização de materiais. equipamentos, serviços e
informação fornecidos pela Agência para promover 'qualquer fim militar.'
10 A proliferação horizontal se refere à aquisição de armamento nuclear por quaisquer palses exceto as
cinco potências nucleares estabelecidas pelo Artigo IX.3 do TNP (palses que haviam fabricado e
explodido urna anna nuclear antes de 10 de janeiro de 1967, a saber: Estados Unidos, Federação Russa,
Reino Unido, França e China). Já a proliferação vertical diz respeito ao aperfeiçoamento quantitativo
ou qualitativo dos arsenais nucleares dos cinco.
1\ Ver John Redick. PrecedenJesy Legados: la ConJribución de 77a/elolco ai sigla XXI, p.39. In: Las
Zonas Libres de Armas Nucleares en e/ Siglo XXI. Péricles Gasparini Alves y Daiana Belinda
Cipollone, editores.
12 Ver Joaquim Whitaker Salles, op. cit. Em sua tese, faz relato circunstanciado da evolução da posição
brasileira em relaçlo a Tlatelolco..~~undo Salles, da proposta inicial de 1962, que caracteriza como
'ativista e idealista,' o Brasil passa, a partir de 1963, a balizar sua atuação em funçlo do interesse
nacional de "adotar uma poUtica nuclear mais assertiva.' Com a instauraçlo do regime militar, em
1964, tal posiçlo se confmna e se fortalece, tendo sido traduzida na fórmula de entrada em vigor do
Tratado prevista no Artigo 28.
13 Ver Joaquim Whitaker Salles, op. cit.. p.4S. A reunião em apreço foi objeto do Memorando Secreto
A0l/87, de 1619/65.
14 Grifo da autora. Esse pon~ alude evidentemente à Argentina.
., Segundo Wbitaker SaUes, o dispositivo sobre explosões pacificas teria sido introduzido no
anteprojeto de texto de Tlatelolco por William Epstein, entlo Secretário-Executivo do ENDC
(Eighteen Nation Disannament Commiuee, que precedeu a Conferência do Oesannamento). Num
primeiro momento, Epstein teria defendido a idéia de estender a todos os países os eventuais beneficios
das explosões nucleares pacfficas. Posteríonnente, o próprio Epstein viria a arrepender-se de sua
proposta original, sob a argumentação de que as explosões pacfficas poderiam levar à aquisição da
arma nuclear, não sendo posslvel distinguir entre explosões de caráter pacifico e não-paclfico. Tal
dispositivo, de resto, atendia aos interesses do Brasil, na medida em que abria espaço para o
desenvolvimento da política nuclear nacional.
16 Cabe notar que os Estados Unidos ratificaram o Protocolo 11 do Tratado de Tlatelolco com reservas.
A mais importante delas diz respeito ao Artigo 3 do Protocolo, sobre a não-utilização de armas
nucleares contra os Estados-Partes. Os Estados Unidos se reservam o direito de utilização de armas
nucleares no caso de ataque armado ao seu território perpetrado por uma Parte-Contratante de
Tlatelolco assistida por uma potência nuclear.
17 São os seguintes os Estados-Partes do Tratado de Rarotonga: Austrália, Ilhas Cook, Fiji, Kiribati,
Nauru, Nova Zelândia, Niue, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu. Vanuatu e Samoa
Ocidental.
18 O Tratado de Bancoc foi aberto à assinatura de todos os países do Sudeste Asiático: Brunei
Darussalam, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar. Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã.
19 Cabe recordar que o Brasil apresentou iniciativa visando à desnuclearização do Atlântico Sul durante
a III Reunião Ministerial da ZOPACAS, realizada em Brasília, em setembro de 1994, quando foi



aprovada a 'Declaração sobre a Desnuclearização do Atlântico Sul.' Tal objetivo está em consonância
com a iniciativa posteriormente apresentada pelo Brasil nas Nações Unidas sobre a criação de uma
zona Li ..Te de Armas Nucleares em todo o Hemisfério Sul.
20 A referência à ilegitimidade da arma nuclear prende-se ao parecer exarado pela Corte Internacional
de Justiça, em 1996.
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Capítulo 1

1.3. As salvaguardas da Comunidade Européia de Energia Atômica
(Euratom)

As salvaguardas aplicadas pela Agência Internacional de Energia

Atômica (AIEA) nos países não-nucleares da União Européia são regidas

pelo acordo aprovado pela Junta de Governadores em 1973

(INfCIRC/193), em vigor desde 1977. Esse acordo-quadro baseia-se no

sistema de salvaguardas estabelecido pela Comunidade Européia de

Energia Atômica (Euratom) criada pelo Tratado de Roma em 1957, e no

modelo de acordo para aplicação de salvaguardas do Tratado sobre a

Não-Proliferação de Annas Nucleares (TNP) (INFCIRC/153), de 1972. O

arranjo em questão não se aplica às duas potências nucleares da Europa

Ocidental, Reino Unido e França, que mantêm com a AIEA os chamàâos

acordos de oferta voluntária. I

Embora a INFCIRCl193 sIga os princípios fundamentais do

acordo-modelo para os países não-nucleannente annados do 1NP,

oferece aspectos peculiares que sem dúvida viriam a servir de inspiração

para a criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e
•

Controle de Materiais Nucleares (ABACC) e para a negociação do

Acordo Quadripartite.

Dentre essas características especiais do modelo europeu destacam

se as seguintes:

a) a existência de um regime de salvaguardas organizado a partir de

1956, antes, portanto, da criação da própria Euratom, da negociação

do acordo com a AIEA, e da adesão dos países da Comunidade ao

TNP·,

b) a faculdade de adotar um acordo para aplicação de salvaguardas em

grupo~
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c) O envolvimento de uma entidade regional, a Euratom, nas atividades

de verificação realizadas pela AIEA.

Essas particularidades fortalecem a posição dos Estados-Membros

da Comunidade em relação a elementos cruciais da verificação na área

nuclear, como a preservação de infonnações de valor comercial e

estratégico, por exemplo. Além disso, embora mantenham a liberdade de

negociar aspectos específicos nos respectivos arranjos subsidiários (no

âmbito dos anexos de instalação (facility attachments»,2 os países-Partes

fazem valer nos respectivos territórios todo um conjunto de

procedimentos e padrões de salvaguardas acordados pela região antes da

celebração do acordo com a AIEA, como é o caso do sistema comum de

contabilidade e controle de materiais nucleares, elemento básico para a

implementação de salvaguardas. A própria existência da Euratom,

aoemais, reforça a confiança mútua entre os países-Partes no que respeita

à verificação nuclear.

Assinale-se, a propósito, que a INFCIRC/193, aprovada pela Junta

de Governadores em 1973, foi negociada pela Comunidade antes da

ratificação do 1NP por seus membros, que se deu em 1975. O

instrumento só entraria em vigor em 1977. Em outras palavras, os países

membros da Euratom apenas aceitaram a obrigação de se submeterem às

salvaguardas previstas no TNP após haverem negociado detalhadamente

os termos de sua implementação.

Para melhor avaliar as particularidades do modelo Euratom,

descrevem-se, a seguir, os aspectos fundamentais da INFCIRCI193.

Conforme assinalou Felício, 'as salvaguardas da AIEA seriam uma

espécie de prolongamento do sistema já estabelecido pela Euratom.' .

Durante a negociação do acordo, a posição inicialmente defendida pela

organização européia era a de permitir apenas a realização de inspeções

ocasionais da AIEA nos países-Partes, de modo a conservar primazia



35

quase que absoluta do sistema de verificação regional. As partes

acabaram concordando em realizar inspeções independentes, de forma

coordenada, mas com limitações importantes às inspeções realizadas pela

AIEA.

Já no preâmbulo, a INFCIRC/193 estabelece claramente o papel

prioritário a ser desempenhado pelas salvaguardas da EURATOM em

relação às da AIEA (parágrafo sétimo). Recorda, ademais, no parágrafo

oitavo, que as salvaguardas da Comunidade têm por objetivo assegurar

que 'nuclear materiais are not diverted to purposes other than those for

which they were intended.' 4 Registra-se aí o fato de que o sistema de

salvaguardas da Comunidade, ao contrário do modelo 1NP, não proíbe

atividades nucleares Para fins de produção de armamento nuclear ou

outros fins militares. 5 Embora tenha o objetivo de recordar a isenção

aplicável apenas às duas potências nucleares européias, o parágrafo não

deixa de constituir uma afirmação do prevalecimento do sistema regional

sobre o sistema da.ÃIEA.

A prevalência da organização regional sobre a AIEA está também

explicitada no parágrafo preambular décimo-terceiro, onde se recorda

que, conforme estipulado por ocasião da adesão dos países da

Comunidade ao lNF, as salvaguardas previstas naquele tratado teriam

que ser estabelecidas por um acordo de verificação entre a Euratom, os

Estados e a AIEA, e definidas 'in such a way that the rights and

ob/igations ofthe States and the Community would not be affected' Além

disso, o Artigo 3(b) do acordo estabelece que a AIEA deverá aplicar

salvaguardas de forma a verificar as conclusões alcançadas no âmbito do

sistema de salvaguardas da Euratom, o que ilustra o grau de dependência

da AIEA em relação ao sistema da Comunidade.

Além da já mencionada utilização do sistema de contabilidade e

controle da Comunidade, outros traços distintivos do arranjo europeu são
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a realização de inspeções de forma simultânea, por grupo de inspetores da

Comunidade e da AIEA, e o fato de que os inspetores da Comunidade

podem ter a mesma nacionalidade do país inspecionado. Os dois

primeiros elementos viriam a ser adotados na estruturação da ABACC.

De fato, a criação do sistema comum de contabilidade e controle de

materiais nucleares pelo Brasil e pela Argentina, em 1990, que viria a

fundamentar a ABACC, estabelecida em 1991, foi inspirada no modelo

Euratom.6 À época, Brasil e Argentina julgavam imprescindível o

engajamento conjunto no regime internacional de não-proliferação

nuclear, de maneira a facilitar o respectivo acesso a tecnologias

sensíveis. Tal engajamento, entretanto, não deveria significar

necessariamente a aceitação dos pressupostos do 1NP, considerados. por

ambos os países como demasiado cerceadores das respectivas políticas

nucleares, ademais de implicarem o reconhecimento jurídico-:a divisão

do mundo em duas categorias distintas de países. Por isso, e muito em

função das evidentes vantagens bilaterais, buscou-se um arranjo sui

generis, que consistiu, numa primeira etapa, na adoção do Sistema

Comum de Contabilidade e Controle (SCCC) e na criação da ABACC, ao

que se seguiu o ACOl;do Quadripartite para a Aplicação de Salvaguardas.

Por outro lado, uma das características da INFCIRC/193 de

particular significado para o Brasil é o fato de que esse instrumento

estabelece procedimentos pormenorizados para a retirada temporária de

material nuclear sob salvaguardas, dispositivo que se afigura essencial

para a propulsão nuclear naval.

Como bem observou Felício,7 a possibilidade de retirada

temporária de material sob salvaguardas existe também no modelo do

TNP. Os dois documentos contêm uma incongruência entre o subtítulo e

o enunciado desse dispositivo. Em ambos, o subtítulo do Artigo/parágrafo

14, lê: 'Non-app/ication 01Saleguards to Nuclear Material 10 be used in
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Non-Peaceful Activities.' Como enunciado desse subtítulo, o Artigo 14

(a) (i) da INfCIRCIl93 e o parágrafo 14 (a) (i) da INFCIRC/153, lêem:

'... the State shal! make it clear:

(i)That the use of the nuclear material in a non-proscribed mi/itary

activity wil! not be in conflict with an undertaking the State may have

given and in respect of which the Agency safeguards app/y, that the

nuclear material will be used only in a peaceful nuclear activity;... ,8

A formulação é flagrantemente contraditória ao mencionar a

possibilidade de não-incidência temporária de salvaguardas sobre

material a ser utilizado em atividades não-pacíficas e em seguida exigir

que os Estados confirmem que o material será usado apenas para

atividades pacificas. Reflete a confusão conceitual que permeia a

caracterização das atividades permitidas (de caráter 'pacífico', associadas

ao âmbito civil ) e das não permitidas (de caráter 'não-pací~co' ou

'militar') nos documentos da AIEA.

De qualquer modo, o objetivo do dispositivo contido no Artigo 14--.. _.
da INFCIRCl193 é facultar aos Estados o desenvolvimento de propulsão

nuclear naval, o que é considerado no âmbito da AIEA como 'atividade

militar não-proibida' (non-proscribed military activity). Essa

caracterização, que, de resto, também está presente no acordo modelo do

TNP, seria aproveitada como um dos elementos de maior relevância na

elaboração do Acordo Quadripartite. [

Por último, deve-se assinalar que a INFCIRC/193 contém um

Protocolo que 'amplifies certain provisions of the Agreement anel, in

particular, specifies the conditions and means according to which co

operation in the application of safeguards provided for under the

Agreement shal! be ímplemented ín such a way as to avoid unnecessary

duplicatíon of the Community's safeguards actívities.' 9 A relevância

desse Protocolo reside no fato de que estabelece, de forma
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ponnenorizada, as modalidades de cooperação entre a AIEA e a Euratom

para a implementação do acordo de salvaguardas, notadamente no que

respeita às inspeções conjuntas e ao papel do sistema de salvaguardas da

Euratom. Protocolo semelhante sena incorporado ao Acordo

Quadripartite.

NOTAS

I o acordo para aplicação de salvaguardas entre a AIEA e o Reino Unido (rNFCIRC/263) está em
vigor dc::sdc:: I~ de agosto de 1978 e o acordo entre a AIEA e a França (rNFCIRC/290) desde 12 de
setembro de 1981.
2 Os arranjos subsidiários estabelecem procedimentos técnicos e administrativos relativos à
implementação de salvaguardas. No caso de acordos do tipo TNP, e, portanto, também da Euratom, são
documentos padronizados. Contêm, entretanto, uma parte genérica. aplicável a todas as atividades do
Estado em questão, e uma parte especifica, os chamados anexos de instalação (facility allachmenls),
onde se estabelecem procedimentos especificas para cada instalaçao.
3 José Eduardo Martins FeUdo, op. Cil
·INFCIRClI93, oitavo parágrafo prearnbular.
sEm 1956, quando foi estabelecido o regime de salvaguardas que seria adotado pela Euratom, o Reino
Unido já detinha a arma nuclear, e a França planejava tomar-se pot~ncia nuclear. Para acomodar a
posiçJo de ambos os palses. acordou-se que o sistema Euratom 010 afetaria a utilizaçJo de material
nuclear para fms de annamento nuclear ou outros fms militares.

- < A propósito do aproveitamento do modelo Euratom para a elaboraçAo do arranjo Brasil-Argentina.
ver JOM Redick. PPNN Occasinal Paper Number Seven. pp.13-14. Em 1990, Redick assinalava que
•... Ihe Euralom modeJ offers Argenlina and Brazi/ an approach whereby lhe IWO na/ions could
inlegrale Iheir bilaleral process wilh lhe IAEA. syslem, whüe relaining cerla;n aulonomous
frerogalives. '

)osé Eduardo Martins FeUcio, op.cit.
• Grifo da autora.
9 INfCIRClI93, Protocol, Article I.
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Capítulo 1

1.4. O financiamento do sistema de salvaguardas

o financiamento das salvaguardas implementadas pela Agência

Internacional de Energia Atômica (AIEA) para o período que se inicia em

2001 foi objeto de intensas negociações, concluídas em setembro de 2000, I

que tiveram como principal resultado a decisão de abolir gradualmente o

sistema de proteção para países em desenvolvimento, conhecido como

shielding. Por esse sistema, que ficará em vigor até o final de 2003, países

classificados como protegidos (shielded) , arcam com apenas metade da

contribuição que lhes é atribuída para a rubrica de salvaguardas do orçamento

regular da Agência.

A questão é das mais espinhosas e tradicionalmente suscita debates

acalorados, pois, a par das óbvias implicações financeiras, reveste-se de forte

conotação polític~._ Por um lado, os países do Grupo dos 77 e China

defendem, senão a primazia, ao menos um certo equilíbrio entre a vertente

'promoção dos usos pacíficos da energia nuclear' e a vertente 'verificação'

enquanto objetivos estatutários básicos da Agência.2 Diante da crescente
•

ênfase atribuída pela organização ao objetivo da nãO-proliferação, apontam,

para corroborar o argumento de que é necessário reforçar as atividades de

transferência de tecnologia, o fato de que o financiamento da cooperação

técnica é de caráter voluntário, ao passo que o [manciamento da verificação

tem caráter obrigatório. Do outro lado do espectro, os países da Organização

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), liderados pelas três

potências nucleares ocidentais (Estados Unidos, Reino Unido e França),

privilegiam o objetivo da verificação e defendem aumento substantivo do

orçamento para salvaguardas. 3
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Essas posições diametralmente opostas remetem evidentemente à

barganha fundamental instituída pelo Tratado sobre a Não-Proliferação de

Annas Nucleares (TNP), segundo a qual os países não-detentores de armas

nucleares se comprometem a não adquiri-las e a aceitar salvaguardas para

confinnar o cumprimento desse compromisso em troca de acesso aos

beneficios da energia nuclear e de negociações conducentes ao desarmamento.

Transposta para o contexto Norte-Sul, essa barganha se traduz nas posições

assumidas em relação aos objetivos básicos da AIEA pelas três potências

nucleares ocidentais e países industrializados, de um lado, e pelos países em

desenvolvimento, de outro lado.

Nesse sentido, o Grupo dos 77 e China 4 considera que a extensão

indefinida do Tratado, em 1995, não significou a extensão permanente do

direito à posse de annas nucleares conferido unicamente ao~ dnco. Entende o

Grupo dos 77 e China, ademais, que a concordância em estender

indefinidamente o Tratado esteve vinculada, entre outros elementos, à

intensificação da promoção dos usos pacíficos da energia nuclear. As quatro

potências nucleares (Ocidentais e Rússia) e seus principais aliados, por outro

lado, consideram a extensão indefinida como um fato desvinculado de•
qualquer outra decisão.

Frente às perspectivas pouco promissoras em matéria de desannamento

e à ênfase cada vez maior conferida à não-proliferação, o Grupo dos 77 e

China busca abrir maior espaço para a promoção dos usos pacíficos da energia

nuclear, e insiste na reivindicação por equilíbrio entre os objetivos de

verificação e de transferência de tecnologia.

Para se ter uma idéia da situação em tennos financeiros, atualmente o

orçamento regular da Agência é da ordem de US$ 220 milhões. Desse

montante, US$ 82 milhões se destinam às atividades previstas no programa
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regular de salvaguardas, ao que se acrescem 13 milhões de fundos voluntários,

financiados quase que totalmente pelos Estados Unidos, para cobrir despesas

com atividades consideradas prioritárias mas que não puderam ser incluídas

no programa regular. A parte restante é alocada aos programas de promoção

dos usos pacíficos (cerca de US$ 70 milhões), inclusive segurança nuclear e

gastos com pessoal e administração (cerca de US$ 68 milhões).

Já o Programa de Cooperação Técnica, que atende basicamente às

necessidades dos países em desenvolvimento, conta com financiamento de

caráter voluntário, que, nos últimos cinco anos, tem girado em tomo de US$

65 milhões ao ano. O Fundo de Cooperação Técnica (FCT) é financiado por

contribuições voluntárias, alocadas segundo as cotas dos países-membros para

o orçamento regular das Nações Unidas. Anualmente é fixada, por meio de

negociação política, uma cifra-objetivo (target) para o total do FÇT . Nos

últimos quatro anos, esse montante ficou congelado em US$ 73 milhões. Com

base no índice de contribuição dos países-membros, é estabelecida uma cifra

objetivo individual a ser alocada a cada país (individual target ), que POderá

pagá-la na sua totalidade, não pagá-la ou fazê-lo apenas parcialmente, em

função do caráter volul'ltário das contribuições.

Por outro lado, as resoluções GC(V)/RES/I00, de 1961 e GC

(XV)/RES/286, de 1971, estabelecem uma distinção entre países

economicamente mais desenvolvidos e países em desenvolvimento (ou em

dificuldades financeiras), ao estipular uma obrigação moral de pagamento

integral da cifra-objetivo individual (individual target) por parte dos

primeiros, e pagamento apenas de quantia simbólica por parte da segunda

categoria de países. Em conseqüência, na prática, o montante de recursos

efetivamente disponíveis para o FCT tem sido, em média, da ordem de US$

65 milhões por ano nos últimos quatro anos. A diferença anual de cerca de
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maior parte, à diminuição gradual das contribuições de alguns países

desenvolvidos, como Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha e Itália,

entre outros, e também, em menor medida, ao baixo índice de pagamento dos

próprios países em desenvolvimento.

A nova fórmula aprovada pela Conferência-Geral em setembro de

2000,5 a partir de proposta do Japão, visa a estimular o aumento dos

pagamentos efetivamente efetuados ao fCT. A idéia central da sugestão

originalmente fonnulada pelo Japão é a de que a cifra-objetivo total não deve

ser aumentada enquanto não se atingir o pleno pagamento do montante já

fixado. Em outras palavras, antes de se pensar em aumento daquela cifra,

dever-se-ia primeiramente atingi-la na realidade, ou, pelo menos, diminuir a

diferença entre a cifra-objetivo e os pagamentos reais. Nessa linha de

raciocínio, é introduzido o conceito de 'taxa de efetivação' (rate of

attainment), que corresponde à razão entre o volume total de pagamentos

efetuados ao fCT e a cifra-objetivo total (target). Desse modo, a cifra

objetivo total de US$ 73 milhões somente poderá ser aumentada após 2003, e,

mesmo assim, median,te a obtenção de um volume total de contribuições da

ordem de 900/0. O novo esquema implica maior responsabilidade para todos os

países-membros em relação ao fCT, desenvolvidos ou não,

independentemente do waiver facultado aos países em desenvolvimento pelas

resoluções de 1961 e 1971. Com o novo arranjo, o Japão,6 assim como outros

países que pagam 100% das respectivas cifras-objetivo (individual targets)

para o fCT, procuraram 'corrigir' a tendência que vinha se verificando,

segundo a qual aumentos reais da cifra-objetivo lhes acarretavam aumento das

respectivas contribuições, sem haver contrapartida por parte dos países que

nonnalmente efetuam apenas pagamento parcial. Consideravam, em outras
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palavras, que vinham arcando com a maior parte dos aumentos da cifra

objetivo total para o FeTo

Apresentado esse rápido resumo sobre o financiamento da cooperação

técnica, com vistas a permitir uma melhor avaliação das vinculações

atribuídas entre os objetivos de promoção dos usos pacíficos e de verificação

no âmbito da AIEA, descrevem-se, a seguir, os principais elementos que

regem o financiamento das salvaguardas e a atuação do Brasil nas recentes

negociações sobre esse tema, de interesse mais direto para o presente trabalho.

A base legal para o financiamento das salvaguardas é o Artigo XIV do

Estatuto, que, em seu inciso B.l (b) classifica as despesas com salvaguardas

entre as despesas administrativas do orçamento regular. De caráter

obrigatório, portanto, tais despesas devem ser rateadas entre os p~íses

membros segundo uma escala a ser estabelecida pela Conferência-Geral,

levando-se em consideração os princípios adotados pelas Nações Unidas para

detenninar as- contribuições dos Estados ao orçamento regular daquela

organização (inciso D).

O primeiro arranjo sobre o fmanciamento de salvaguardas data de 1971.

A resolução GC(X\T.)/RES/283 estabeleceu um sistema diferenciado de

financiamento para a rubrica de salvaguardas do orçamento regular, segundo o

qual os países desenvolvidos arcariam com a parte substantiva, e os países em

desenvolvimento com pequena porcentagem do total destinado a salvaguardas.

A adoção dessa fórmula prende-se sem dúvida à entrada em vigor do 1NP, e

visou a incentivar o maior número de países possível a incorporar-se ao

sistema de salvaguardas da AIEA. Já se previa, então, que os custos do

sistema de verificação a ser instituído nos moldes do Tratado 7 seriam

elevados, e que seria necessário um arranjo para aliviar a carga frnanceira que

recairia sobre os países em desenvolvimento.
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nuclear e do número de instalações salvaguardados, tanto em função das

crescentes adesões ao TNP como devido à propagação da energia nuclear,

ocasionou marcado crescimento do orçamento para essa rubrica, o que

motivou a negociação de aumentos incrementais nas contribuições dos países

protegidos (shielded), até se chegar à fónnula acordada em 1995, pela qual

esses países pagariam metade da respectiva contribuição para a componente

de salvaguardas do orçamento regular.

Até o acerto de setembro de 2000, o esquema de financiamento de

salvaguardas vinha sendo revisto a cada cinco anos, tendo sido a última

revisão realizada em 1995. Tradicionalmente, o Grupo dos 77 e China

vinculava eventuais concessões que viesse a fazer em matéria de salvaguardas

ao incremento que pudesse obter na fixação da cifra-ob]~iivopara o FCT. Essa

tática, entretanto, deu mostras de esgotamento, em parte em razão do quadro

abajxo explicado, e em parte em função da extensão indefinida do TNP, em

1995.

Ocorre que:, na realidade, os fundos disponíveis para a execução do

Programa de Cooperação Técnica são suficientes para atender à demanda e à

capacidade de absorção da maioria dos países em desenvolvimento.

Adicionalmente, se o orçamento regular da Agência se mantiver em

crescimento real zero, não será possível absorver maior número de projetos

de cooperação técnica com o atual quadro de pessoal do Secretariado.

Acrescente-se a isso o fato de que cerca de 80% do FCT é financiado pelos

países desenvolvidos, sendo que os próprios países em desenvolvimento

pouco contribuem para o Fundo, confonne assinalado anterionnente.

Por força dessa conjuntura, e, tendo o TNP sido indefinidamente

estendido em 1995, o Grupo dos 77 e China viu-se em posição bastante
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vulnerável, pois já não havia grande margem de barganha com os países

desenvolvidos. Além do mais, as pressões sobre o regime de não-proliferação

advindas da declaração de opção nuclear bélica pela Índia e pelo Paquistão, e,

paradoxalmente, do voto contrário do Senado dos Estados Unidos à aprovação

do Tratado para a Proibição Completa dos Testes Nucleares (CTBT) e da

posição norte-americana em relação ao Tratado sobre a Limitação de Sistemas

de Mísseis Anti-Balísticos (ABM), para mencionar apenas os fatos mais

marcantes, motivaram defesa ainda mais empenhada do fortalecimento do

sistema de salvaguardas da AIEA por parte dos próprios Estados Unidos e

seus aliados da OCDE.

Para esses países, dentre os elementos essenciais para o fortalecimento

da verificação na AIEA figura o aumento substantivo do orçamento para a

área, a começar pela extinção - que pretendiam fosse imediata - do sistema de

pagamento diferenciado (shielding). Contra esse pano de fundo tomou-se

praticamente irrealista a manutenção do sistema de shielding. Os países do

Grupo dos 77 e China optaram, então, por defender o maior prazo possível

para a abolição do sistema, e, no campo da cooperação técnica, procurar obter

algum grau de aumento para os fundos destinados ao FCT.

O Brasil esteve em situação delicada em relação a ambas as questões

em função de três fatores. Em primeiro lugar, nossa posição especial em

relação ao financiamento de salvaguardas, e, em menor medida, também em

relação ao financiamento da cooperação técnica, constituiu fator de limitação

da atuação da delegação brasileira. Tal limitação viu-se agravada pela

suspensão do direito de voto do Brasil, a partir de janeiro de 2000, em

decorrência de nossa inadimplência junto à AIEA por mais de dois anos

consecutivos.8 Adicionalmente, tendo ocupado a Presidência da Junta de

Governadores durante o todo o período em que se desenrolaram as
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negociações (outubro de 1999 a setembro de 2000), fomos responsáveis por

sua condução e pela busca de um consenso. Uma alternativa possível seria a

caducidade da fórmula adotada em 1995 sem que houvesse novo arranjo para

substituí-la, o que poderia levar à abolição imediata do shielding. Diante dessa

conjuntura, a presidência brasileira trabalhou, de forma relativamente bem

sucedida, pelo resultado menos oneroso possível, do ponto de vista do Brasil,
, .

como se vera a seguIr.

Em relação ao financiamento de salvaguardas, o Brasil era o país

detentor do maior índice de contribuição 9 para a rubrica de salvaguardas

dentre os países protegidos, o que, em princípio, nos colocava como principal

país interessado na manutenção do sistema diferenciado. Por outro lado, pela

complexa fónnula de financiamento de salvaguardas, baseada em critérios

puramente econômicos, o Brasil poderia passar para a categoria de países não

protegidos já em 2002, a depender de nossa inclusão ou não dentre os dez

maiores índices de contribuição para o orçamento regular das Nações

Unidas. 10 Acresce-se a essa hipótese o fato de que poucos países em

desenvolvimento tinham real interesse na manutenção do shie/ding. O

interesse da maioria. dos países em desenvolvimento residia antes na

vinculação que lograssem estabelecer entre concessões que viessem a fazer na

área de salvaguardas em troca de aumento de recursos para a cooperação

técnica. A Argentina, segundo país mais afetado após o Brasil, manteve perfil

discreto, provavelmente por razões conjunturais. México e África do Sul de

início esboçaram algum empenho em favor da manutenção do sistema

diferenciado, mas não resistiram à forte pressão exercida pelos países

desenvolvidos. O Grupo dos 77 e China, dividido, não logrou adotar posição

negociadora em conjunto, a não ser no que respeita à defesa de uma elevação

real da cifra-objetivo para o FCT em troca da concordância com a eliminação
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do sistema de proteção. Na verdade, a fónnula para abolição gradual do

shie/ding foi proposta pelo Paquistão, °que ilustra a nova postura desse país

no campo nuclear.

Em resumo, diante da perspectiva bastante provável de passar para a

categoria de país não protegido a partir de 2002, e da avaliação de que não

seria possível evitar a abolição do shielding, o Brasil passou a propugnar pelo

maior lapso de tempo possível para a eliminação gradual do sistema, tendo

obtido um prazo de 15 anos. Para tanto, a delegação brasileira defendeu, com

sucesso, o congelamento da atual lista dos países protegidos (na qual estamos

incluídos), e a fixação do critério de PIB per capita em 2000 para dividir os

países atualmente protegidos em quatro categorias distintas, com diferentes

prazos para a eliminação gradual do sistema. Uma das alternativas possíveis

teria sido a adoção de critérios como, por exemplo, o grau de avanço dos

programas nucleares dos países, o que certamente não nos teria favorecido em

tennos de prazo para escalonamento do au~ento da contribuição para a

componente de salvaguardas.

Outra preocupação que norteou a atuação brasileira em relação a

salvaguardas foi a áe procurar cercear as perspectivas de aumento no

orçamento daquela rubrica. Nesse sentido, juntamente com a África do Sul,

logramos inserir no texto da resolução sobre o assunto menção à necessidade

de revisão periódica das despesas de salvaguardas pela Junta de

Governadores, com vistas à avaliação da relação custo-beneficio da

implementação de salvaguardas (cost-effectiveness). II

A propósito, a questão do financiamento das atividades de verificação

da AIEA deverá assumir nova dimensão nos próximos anos, com a

perspectiva de extensão das atribuições da Agência na área de controle de

annamentos, e, a médio prazo, em relação à implementação de um futuro
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tratado para a proibição da produção de materiais fisseis (FMCT), caso esse

instrumento venha a ser concluído. No primeiro campo, a chamada Iniciativa

Trilateral, que prevê a transferência de material nuclear excedente utilizado

em armamentos para depósitos ou atividades civis, já em fase adiantada de

negociação entre Estados Unidos, Rússia e AIEA, deverá representar pressão

extra sobre o orçamento da organização. Em função dessas perspectivas, em

1998 o Diretor-Geral deu início a discussões sobre a constituição de um Fundo

de Verificação, destinado a financiar atividades de controle de annamento. O

assunto deverá ocupar papel de relevo nos debates da Junta de Governadores a

partir de 2001.

NOTAS

I A 44- Conferâlcia-GeraJ da AIEA adotou a resoluçlo GC(44VRES19. que estabelece novos regulamentos
para o financiamento de salvaguardas a partir de 2004. De 1° de janeiro de 200I a 31 de dezembro de 2003
ficará em vigor o atual sistema de financiamento, pelo qual os países 'protegidos', dentre os quais o Brasi~

arcam com apenas 5001. da respectiva contribuição para a rubrica de salvaguardas do orçamento regular.
2 Os dois objetivos básicos defmidos no estatuto da AIEA sIo a promoç1o dos usos pac:fficos da energia
nuclear e a verificação. Atualmente, o conceito de 'promoção dos usos pacfficos da energia nuclear'
compreende, além da transferência de tecnologia em áreas como geração de eletricidade e aplicações da
energia nuclear, a promoção da segurança nuclear. A incluslo da segwança nuclear como o 'terceiro pilar' da
AIEA é recente, tendo-se flf1llado a partir de 1998. com a a.ssunção do atual Diretor-Geral, Mohamed
EIBaradei. Cabe esclarecer, a respeito, que a maioria dos países do O-TI privilegia sobretudo o pilar
'Transferência de Tecnologia' e nao o de 'Segurança', por entender que esse último campo drenaria parte dos
recursos financeiros normalmente destinados à Cooperação TécnicafTransferência de Tecnologia.
3 À exceção da Alemanha, Canadá e Japão, que defendem a diminuição do orçamento regular da AIEA,
praticamente todos os paises do chamado Grupo de Genebra (classificação baseada no nivel de contribuição
para organismos internacionais) são favoráveis a aumento real do orçamento da Ag~ncia.O Japão, embora
partidário do crescimento nominal zero, vem adotando marcada liderança em relação à adoção do Protocolo
Adicional e à entrada em vigor do CTBT. A Rússia, tradicionalmente, não nutre especial entusiasmo pela não
proliferação. Em função das graves dificuldades financeiras que vem enfrentando, chegou mesmo a defender,
veladamente, a manutenção do sistema de shie/ding, e sua inclusão dentre os paIses ·protegidos.'
4 Quando se menciona o capItulo do G·77 e China na AIEA, deve-se ter em mente, entretanto, que o
agrupamento congrega países com interesses bastante diversos. Nesse sentido, além de já contar com uma
potência nuclear de jure, a China, o grupo inclui países com capacidade nuclear de fadO, como Índia e
Paquistão, que, após os testes de 1998, vêm adotando posições por vezes coincidentes com aquelas das
potências nucleares. A auto-atribuiçao do status de pot~ncia nuclear por esses dois países certamente constitui
fator divisivo no âmbito do G-77.
S Ver a resolução GC(44)IRES/8. Pela f6nnulajaponesa, será acordada anualmente uma ta.xa de efetivação
(rale ofattainmenl), que corresponde à razão entre o volume total de pagamentos efetuados ao FCT e a cifra
objetivo (Iargel). Somente após atingida essa meta poderá ser aumentado a cifra-objetivo para o FCT. A
resolução em pauta fixa as taxas de efetivação minimas da seguinte maneira: 80% para 200 I; 85% para 2002;
e 90% para 2003. Por essa f6nnula, todos os palses, independentemente do grau de desenvolvimento
econômico, são instados a efetuar, senão o pagamento integral, pelo menos parte substantiva das respectivas



49

cifras-objetivo individuais (individual targets). O Brasil, nos últimos anos, vem efetuando pagamento de
cerca de 35% de sua cifra-objetivo individual, ou USS 400,000.00.
6 Assinale-se, a propósito, que o Japão é o segundo maior contribuinte para o Fundo de Cooperação Técnica
(rCT), precedido apenas pelos Estados Unidos. Juntos, são responsáveis por cerca de 40% das contribuições
para o FCT. Ambos os países tradicionalmente contribuem com 100% das respectivas cifras-objetivo
individuais (individual targets).
7 •

A INFCIRCII53 foi aprovada em 1971. A época, dos 102 membros da AIEA, 36 eram Partes do TNP.
lO Brasil readquiriu o direito de voto na AIEA em 10 de janeiro de 200 I, por força do pagamento das
contribuições relativas a 1997, 1998 e parte de 1999.
9 O índice de contribuição do Brasil para a componente de salvaguardas do orçamento regular atualmente é de
1,168 %, o que corresponde a cerca de USS 545.000,00.
10 Pela fónnula em vigor até 2003, os 10 primeiros palses em tennos de cotas de contribuição para o
orçamento regular das Nações Unidas são automaticamente unshielded. O Brasil ocupa, no exerclcio
199912000, o 120 lugar. Segundo o Secretariado da AIEA, o Brasil passaria a ocupar o 11 0 lugar em 200 I.
II No exercício de 2000, a contribuição do Brasil para a componente de salvaguardas foi de USS 545,000.00.
Tal montante não pareceria excessivo em si, mas deve ser considerado à luz da forte tendência de aumento
das despesas com salvaguardas na AIEA em função da implementação do Protocolo Adicional para um
número crescente de palses e das novas atividades a serem incorporadas dentre as atribuições da AIEA em
matéria de controle de armamentos.
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Capítulo 2

Os principais tipos de acordo para a aplicação de salvaguardas em
vigor

Confonne dissemos no capítulo anteriOl, há três tipos de acordo

para a aplicação de salvaguardas na Agência Internacional de Energia

Atômica (AIEA): os acordos de salvaguardas parciais, que seguem as

diretrizes da INFCIRC/66; os acordos de oferta voluntária, celebrados

pelos países nucleannente annados; e os acordos de salvaguardas

abrangentes, que, em geral, seguem o modelo da INfCIRC/153.

Descreveremos, a seguir, as principais características dos três tipos de

acordo.

2.1. Acordos de aplicação parcial (INFCIRC/66)

'If Ihere is a major wea/cness in lNFCIRCl6~ based
agreemenls, it is lhallhey are nolfull scope. Bullhal is because
some slales have been unwil/ing lo accepl full-scope
safeguards, and is nol lhe faull of lhe safeguards document
itse/f. ' Lawrence Scheinman. I

o primeiro documento de salvaguardas a ser adotado pela AIEA,

em I961, foi a INFÇIRCI26, que se limitava à aplicação de salvaguardas

a reatores de pequeno porte, de até 100 MW ténnicos. As dificuldades

para a adoção desse primeiro documento foram consideráveis, devido à

grande resistência dos países-membros a atividades de verificação ainda

pouco conhecidas, que percebiam como demasiado intrusivas. 2

Em 1965, sob a liderança dos Estados Unidos, Canadá e Reino

Unido, o sistema de salvaguardas da AIEA foi modificado, tendo

resultado na primeira versão da INFCIRC/66. O sistema revisto baseou-se

em grande medida na experiência dos três países na implementação de

acordos bilaterais de salvaguardas, celebrados em função de atividades de

cooperação nuclear com terceiros Estados. Em 1966 e 1968, foi ampliado
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de maneira a incluir o reprocessamento, a conversão e a fabricação de

combustível nuclear.

A INFCIRC/66, ao contrário da INfCIRC/153 (que constitui a

base do modelo de salvaguardas do TNP), não pretende ser propriamente

um modelo de acordo, mas sim fornecer diretrizes para a celebração e

para a implementação de instrumentos jurídicos para a aplicação de

salvaguardas da AIEA.

Uma das principais diretrizes da INfCIRC/66 deriva do fato de

que, por ter sido elaborada antes da adoção do lNF, baseia-se sobretudo

nos pressupostos do Estatuto da Agência. Proíbe, portanto, a utilização de

materiais nucleares, serviços, equipamento, infonnação e tecnologia

fornecidos pela AIEA para quaisquer fins militares. 3

A segunda característica da INfCIRC/66 que cabe ressaltar é o

caráter parcial da aplicação de salvaguardas estabelecido por suas

diretrizes. Segundo o parágrafo décimo-quinto do documento, a Agência

deverá aplicar salvaguardas nos seguintes casos:

a) quando for concluído um 'acordo de projeto' entre o Estado-membro

interessado e a AIEA, que implique transferência de materiais

nucleares ou equipamentos;

b) quando o Estado-membro interessado for Parte em acordo bilateral

para cooperação nuclear e ambas as Partes solicitem à AIEA a

aplicação de salvaguardas;

c) quando o Estado-membro interessado assim o solicitar.

a escopo limitado de aplicação de salvaguardas segundo a

INFCIRC/66 é reiterado na seção referente aos materiais sujeitos a

salvaguardas, que estabelece as seguintes possibilidades:

a) materiais fornecidos pela AIEA no âmbito de um 'acordo de projeto';

b) materiais fornecidos ao Estado-membro interessado no âmbito de um

acordo bilateral ou multilateral;



c) materiais produzidos, processados ou utilizados numa instalação

nuclear que tenha sido suprida no âmbito de um 'acordo de projeto';

que esteja salvaguardada no âmbito de um acordo bilateral ou

multilateral; que tenha sido submetida às salvaguardas da AIEA de

fonna unilateral;

d) materiais produzidos a partir de material salvaguardado.

Assim, embora se restrinjam basicamente a materiais fornecidos no

âmbito de projetos de assistência técnica da AIEA ou no contexto de

acordos de cooperação bilateral, as salvaguardas previstas na

INFCIRC/66, sob certos aspectos, podem ser consideradas ~~/~'

restritivas do que aquelas previstas no próprio modelo de salvaguardas

abrangentes do TNP. O primeiro desses aspectos é o fato de que a

INFCIRC/66, embora de aplicação parcial, proíbe quaisquer fins

militares, inclusive a propulsão nuclear naval e as explosões nucleares

para fins pacíficos, por não ser possível distingui-las daquelas para fins

bélicos.4 Em segundo lugar, a INFCIRCl66 contém o chamúJo

dispositivo de 'contaminação de salvaguardas,' confonne recorda Laércio

Vinhas, representante para a Área Internacional da Comissão Nacional de

Energia Nuclear (ÇNEN).5 Essa expressão significa que os materiais

nucleares e equipamentos sujeitos às salvaguardas parciais não podem ser

repassados para atividades não-salvaguardadas, sob pena de se motivar a

extensão das salvaguardas da AIEA a tais atividades.

Se, por um lado, esses aspectos tendem a limitar o escopo das

atividades nucleares dos países sujeitos a acordos do tipo INfCIRC/66,

por outro lado podem contribuir para ao desenvolvimento dos chamados

'programas nucleares endógenos', fora do sistema de verificação, o que

de fato ocorreu em alguns países nas décadas de setenta e oitenta.

Para o Brasil, até recentemente, encontravam-se em vigor dois

acordos de salvaguardas parciais: com os Estados Unidos (INfCIRC/II O)
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e com a República Federal da Alemanha (INFCIRC/237). Ambos os

acordos decorrem dos acordos de cooperação bilateral para os usos

pacíficos da energia nuclear finnados, respectivamente, em 1965 e 1975,

e tiveram sua aplicação suspensa em 1996 e 1999, respectivamente,

confonne previsto no Acordo Quadripartite para a Aplicação de

Salvaguardas.

A respeito, cabe assinalar que o Acordo Quadripartite, em seu

Artigo 23, estabelece a suspensão de quaisquer outros acordos de

salvaguardas com a AIEA vigentes para o Brasil e para a Argentina,

cláusula que é condicionada à vigência do próprio Acordo Quadripartite.

Conseqüentemente, o Acordo Trilateral para Aplicação de

Salvaguardas Brasil-Estados Unidos-AIEA (INfCIRC/II0) teve sua

aplicação suspensa a partir de 22 de outubro de 1996, quando entrou em

vigor o respectivo Protocolo de Suspensão. ~ -

O processo de suspensão do acordo de salvaguardas parciais com a

Alemanha foi bastante mais lento e problemático do que o relativo ao

acordo trilateral com os Estados Unidos, em função da diferença existente

entre o acordo bilateral (Brasil-Alemanha) de 1975 e o acordo trilateral,

no que concerne à proibição de utilização dos materiais e equipamentos
•

salvaguardados para quaisquer fins militares. Pelo acordo de 1975, o

Brasil se comprometia unicamente a não utilizar o material e/ou

equipamento transferido pela Alemanha para fins explosivos ou de

produção de annas nucleares. Pelo acordo trilateral, de 1976

(INFCIRC/237), o Brasil se compromete a não utilizar material ou

equipamento sujeito ao acordo para a produção de annas nucleares, para

qualquer outro fim militar ou para a produção de qualquer artetàto

nuclear explosivo.? Por essa razão, a Alemanha relutou em autorizar a

suspensão do acordo trilateral, considerado mais restritivo do que o

acordo de 1975 e do que o próprio Acordo Quadripartite, que, como se
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verá, faculta o desenvolvimento da propulsão nuclear naval. A solução

encontrada foi a inclusão, na parte preambular do Protocolo de

Suspensão, de linguagem que recorda o dispositivo do Acordo Trilateral

relativo à proibição de quaisquer fins militares. Dessa forma, a

INFCIRC/237 foi suspensa em 21 de outubro de 1999. Já os Estados

Unidos não tiveram dificuldade em autorizar a suspensão da

INFCIRC/IIO, uma vez que o acordo bilateral que mantêm com o Brasil 8

proíbe a utilização para quaisquer fins militares de materiais e

equipamentos transferidos no âmbito daquele instrumento.

Com a progressiva consolidação do modelo TNP para os acordos

de aplicação de salvaguardas abrangentes da AIEA, ao longo das décadas

de oitenta e noventa, e com a própria universalização do Tratado, que

conta hoje com 187 Estados-Partes, os acordos de salvaguardas parciais

foram caindo em desuso. Atualmente, apenas os quatro países não

membros do TNP mantêm esse tipo de acordo com a AIEA: Cub~ Israel,

Índia e_P3quistão. 9

NOTAS

I Ver Lawrence Scheinman, The Internationa/ Atomic Energy Agency and Wor/d Nuclear Order.

f·131.
Nesse sentido, segundo a publicação da AIEA intitulada The Evo/ution oflAEA Safeguards, as

medidas de verificação inicialmente atribufdas à Agência eram extremamente limitadas. Os conceitos
de inspeções anunciadas com pouca antecedência (short notice inspections) e de inspeções não
anunciadas, atualmente rotineiros. teriam sido considerados, na década de sessenta. inadmissfveis do
r?nto de vista da soberania nacional.

Ver rNFCIRC/66/Rev.2, parágrafo segundo. A respeito, cabe notar que em 1974 a Junta de
Governadores aprovou interpretação para o compromisso de não-utilização de material salvaguardado
para quaisquer fins militares a qual inclui a proibição da produção de qualquer artefato nuclear
explosivo devido à impossibilidade técnica de se distinguir entre explosões nucleares para fins
pacíficos e bélicos. Ver Laura Rockwood, Legal Aspects oJIAEA Safeguards. p.7.
• Ver a Nota n° 3 acima
~ Ver, a respeito, a entrevista concedida pelo Doutor Laércio Vinhas, Representante para a Área
Internacional da CNEN, à autora. Em resposta à pergunta n° 7, o Doutor Vinhas descreve a aplicação
das salvaguardas previstas na INFCIRC/66 no caso do Brasil, que possuía acordos desse tipo com os
Estados Unidos e com a Alemanha. Discorre também sobre a chamada 'contaminação de
salvaguardas'.
6 Ver a INFCIRC/lI O/Mod.2, de junho de 1997.
7 Ver s rNFCIRCI237, Parte 11. Artigo 2.
B O primeiro acordo para cooperaçã~ nos usos pacíficos da energia nuclear Brasil-Estados Unidos data
de 8 de julho de J965, tendo sido renovado em 1972 e 1996. Os três textos do acordo bilateral incluem
a proibição de utilização de material nuclear transferido no âmbito do instrumento para quaisquer fins
militares.
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9 Aqui, cabe observar que os quatro países assinalados mantêm com a AIEA unicamente acordos do
tipo parcial. Por razões técnicas, alguns acordos desse tipo ainda persistem no caso de outros países que
possuem acordos para a aplicação de salvaguardas abrangentes com a Agência.

..
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Capítulo 2

2.2. Acordos para a aplicação de salvaguardas nos países
nuclearmente armados

Historicamente, a isenção da obrigação de aplicação de

salvaguardas nos países nuclearmente annados deriva das negociações

sobre o Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Em 1956, quando se elaborava a versão final do projeto de Estatuto, por

influência dos três países então detentores da anna nuclear (Estados

Unidos, Reino Unido e União Soviética), definiu-se que a obrigatoriedade

de aplicação de salvaguardas não estaria vinculada à condição de membro

da Agência, mas sim ao fornecimento de assistência técnica pela

organização. Uma vez que os Estados nuclearmente armados não

pensavam solicitar cooperação técnica ao futuro organismo, não "se

colocavam, pois, em situação de serem por ele verificados. I

Em conseqüência, até o final da década de setenta as salvaguardas

da AIEA não eram aplicadas nos Estados detentores de armas nucleares.

A entrada em vigor do Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas

Nucleares (TNP), em 1970, significou a incorporação ao sistema de

salvaguardas da Agência da divisão entre Estados possuidores e não

possuidores de armas nucleares. 2 Essa distinção, que refletia e congelava

,a realidade à época de negociação do Tratado, acarreta uma distribuição

desigual de direitos e deveres dos Estados-Partes, que está na raiz das

controvérsias históricas em torno da aceitação do TNP.

A diferenciação entre duas categorias de países estabelecida pelo

1NP viria a ser 'institucionalizada' pelo sistema de verificação da AIEA

a partir da elaboração, em 197 I, por solicitação dos Países-Partes do

1NP, do documento INFCIRC/I 53, que contém o modelo de acordo de

salvaguardas a ser adotado pelos Países-Partes não-nucleannente annados

segundo o mandato estabelecido pelo Artigo lI!.! do Tratado.
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Não obstante, como se sabe, a aceitação dos pressupostos de

verificação previstos pelo TNP, e, de resto, do próprio Tratado, não se

ampliou e consolidou sem problemas. Durante os anos setenta ratificaram

o 1NP, entre outros, países industrializados não-detentores de armas

nucleares, mas com programas nucleares significativos, como Japão,

Canadá, Alemanha, Bélgica, Suécia, Suíça, Finlândia e Itália. A

relutância de diversos desses países e de vários países em

desenvolvimento em integrar o TNP deveu-se, em grande medida, a

categorização - tida por muitos Estados como discriminatória e

inaceitável - entre países nucleares e não-nucleares. A esse cenário veio a

somar-se a configuração de dois sub-grupos distintos entre os países não

nuclearmente armados membros da AIEA: aqueles que aceitavam as

salvaguardas abrangentes do 1NP, e aqueles sujeitos apenas às

salvaguardas parciais do tipo INFCIRC;66. Esse quadro, naturalmente,

não favorecia a consolidação das atividades de verificação da AlEA.

Contra esse pano de fundo, confonne relata Scheinman, 3 no início

dos anos setenta a Alemanha e o Japão vocalizaram enfaticamente a

preocupação de que a ratificação do 1NP poderia vir a afetar

negativamente seus respectivos programas nucleares, ou mesmo implicar

desvantagens comerciais em relação a países sujeitos a provisões de

verificação menos abrangentes e restritivas, fossem eles possuidores de

armas nucleares ou não.

É nesse contexto que têm origem os acordos de oferta voluntária.

Num gesto político para procurar desfazer essa percepção negativa sobre

as salvaguardas, os Estados Unidos se propuseram, em 1977, a submeter

à verificação da AIEA todas as suas atividades nucleares, à exceção

daquelas relacionadas à segurança nacional. 4 Nesse sentido, o acordo de

oferta voluntária entre os Estados Unidos e a AIEA, que entrou em vigor

em 1980, inclui, na parte preambular, a seguinte referência ao TNP:
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'WHEREAS lhe United States has made lhis offer and has entered into

this agreement for the purpose ofencouraging widespread adherence to

the Treaty by demonstrating to non-nuclear weapon States that they

would not be placed at a commercial disadvantage by reason of lhe

application ofsafeguards pursuant to lhe Treaty; , 5

Acordo semelhante foi celebrado pelo Reino Unido

(INfCIRC/263), 6 em 1976, com a diferença de que inclui, como Parte

Contratante, a Comunidade Européia de Energia Atômica (Euratom).

Note-se que a INFCIRC/263 contém parágrafo preambular idêntico ao

acima citado.

As demais potências nucleares celebraram os seguintes acordos de

oferta voluntária com a AIEA:

a) França: INFCIRCI290, que entrou em vigor em 1981. O acordo inclui

a Euratom, e não menciona o 1NP, uma vez que a França, à época,

não integrava o Tratado; 7

b) rederação Russa: INFCIRCI327, que entrou em vigor em 1985. O

acordo menciona os objetivos de promover a adesão ao TNP,

favorecer o desenvolvimento das salvaguardas da AIEA e incentivar

sua aceitação por1I1aior número de países;

c) China: INFCIRCI369, que entrou em vigor em 1989. No caso da

China, que tampouco havia aderido ao 1NP à época, 8 o instrumento

ressalta a conveniência de promover a aplicação pacífica da energia

nuclear em escala global, para beneficio da humanidade, e de apoiar

os objetivos estabelecidos pelo Estatuto da AIEA.

Em relação aos cinco acordos de oferta voluntária em VIgor,

deve-se ressaltar que cobrem apenas atividades pacíficas, ou seja,

prevêem a aplicação das salvaguardas da AIEA somente a material

localizado em instalações de natureza civil, escolhidas pelo Estado Parte.

O objetivo desses instrumentos, ao contrário dos demais tipos de acordo
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de salvaguardas da AIEA, é tão somente facultar à Agência a capacidade

de verificar que o material salvaguardado não será retirado de atividades

pacíficas, à exceção dos casos previstos no próprio acordo. Essa última

possibilidade, evidentemente, toma esse tipo de instrumento jurídico

extremamente flexível, pois reforça ainda mais o caráter parcial da

aplicação de salvaguardas ao seu amparo. Ficam a descoberto, ademais,

todas as atividades de cunho militar desenvolvidas pelos países nucleares.

Em razão da reduzida relevância dos acordos de oferta voluntária

do ponto de vista da não-proliferação ou do desarmamento - ao menos

enquanto não se concretizar um tratado para a proibição da produção de

materiais fisseis que englobe os estoques existentes - observa-se na Junta

de Governadores da AlEA marcada resistência à intensificação da

implementação de salvaguardas nas potências nucleares, sobretudo se se

considerarem os custos envolvidos em tais atividades.

Para ilustrar as objeções levantadas em relação à implementação de

salvaguardas nos Estados nucleannente armados, muitas das quais são

válidas até hoje, recorde-se a intervenção da delegação da Argentina,

apoiada pelo Brasil, na Sessão da Junta de Governadores de setembro de

1991, quando recéII\ se iniciavam as discussões sobre o fortalecimento do

sistema de salvaguardas da AlEA.

Ao comentar o documento elaborado pelo Secretariado a respeito

de medidas que poderiam ser adotadas para reforçar o sistema, 9 as quais

incluíam a promoção da universalização das salvaguardas da AIEA por

meio da intensificação da aplicação de salvaguardas nas potências

nucleares, a Argentina afirmou o seguinte:

a) os acordos de oferta voluntária significam um desperdício de fundos,

pois não têm nenhum propósito em tennos de não-proliferação. A

aplicação de salvaguardas ao amparo desses instrumentos faria mais

sentido se as potências nucleares aceitassem as seguintes medidas:
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- separação completa entre as atividades nucleares pacíficas e

aquelas dedicadas à fabricação de annas nucleares;

- aplicação de salvaguardas sobre todas as atividades pacíficas;

- renúncia ao direito de retirar da aplicação de salvaguardas

materiais ou instalações nucleares;

b) somente sob estas condições desapareceria a vantagem comercial dos

Estados nucleares em relação aos países que submeteram todas as suas

atividades nucleares à verificação da AIEA;

c) finalmente, a respeito do aspecto financeiro, a delegação argentina se

pergunta '... si no habrá /legado e/ momento de pensar seriamente en

suspender la aplicación de salvaguardias en los Estados poseedores

d / ' 10e armas nuc eares.

A argumentação esgrimida pelo Secretariado da AIEA em favo~ da

intensificação da aplicação de salvaguardas segundo os acordos de oferta

voluntária baseia-se no princípio da universalização do sistema de

salvaguardas da Agência e no pressuposto de que o fomeéimento de

informações relativas às atividades nucleares para fins pacíficos

realizadas nas potências nucleares propiciaria as seguintes vantagens:

a) melhor conhecimento, pelo Secretariado, das medidas de

contabilidade e controle de materiais nucleares adotadas pelos Estados

nucleares;

b) possibilidade de o Secretariado comparar dados relativos às

transferências de material nuclear efetuadas pelos Estados nucleares;

c) melhor compreensão do fluxo de materiais nucleares nos Estados

nucleares, inclusive no que respeita a material a ser transferido de usos

militares para fins pacíficos.

Tradicionalmente, as atividades de salvaguardas realizadas ao

amparo dos acordos de oferta voluntária recebem prioridade secundária

no âmbito das demais operações da AIEA, e têm sua efetivação
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condicionada à disponibilidade de recursos financeiros. I I Considerando

que o orçamento regular da AIEA, submetido à política de aumento real

zero l2 há vários anos, é considerado insuficiente para atender à crescente

demanda no campo da verificação,13 é de se esperar que, do ponto de

vista financeiro, a intensificação da aplicação de salvaguardas nos países

nucleannente armados - tanto ao abrigo dos acordos de oferta voluntária

como no âmbito de novos arranjos vinculados ao controle de annas 

encontre séria resistência por parte dos países em desenvolvimento não

nuclearmente armados, que não se sentirão inclinados a co-financiar, em

bases igualitárias, medidas de controle de armamentos nucleares para cuja

produção jamais contribuíram.

Mais recentemente, o assunto vem recobrando importância política,

à luz das últimas Conferências de Exame do TNP, que têm ressaltado a

utilidade da aplicação de ~"lvaguardas nas potências nucleares,

notadamente para fins de controle de armamentos.

Nesse sentido, o Documento Final da VI Conferência de Exame do

TNP (2000), na parte relativa ao Artigo IH, dedica vários parágrafos em

favor da intensificação da aplicação das salvaguardas da AIEA nos
14Estados nuclearmente armados.

•

A relevância da aplicação de salvaguardas nas potências nucleares

deverá ocupar lugar de destaque na agenda das próximas reuniões da

Junta de Governadores da AIEA, especialmente no que respeita à vertente

de controle de armamentos. Nesse contexto, destaca-se a chamada

Iniciativa Trilateral, entre os Estados Unidos, Federação Russa e AIEA,

que visa a realocar, sob a verificação da Agência, material nuclear

excedente utilizado em annamento nuclear para fins civis. Embora não se

questione o mérito desse objetivo do ponto de vista político, na medida

em que contribui para a segurança internacional, o financiamento de tais

atividades de verificação deverá suscitar controvérsia, diante das
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restrições orçamentárias enfrentadas pela AIEA, e, em particular, em

razão da recente abolição do sistema diferenciado de financiamento para

a rubrica de salvaguardas do orçamento regular. 15

A posição do Brasil a esse respeito é a de que as despesas

decorrentes de atividades de verificação de material vinculado a annas

nucleares não deveriam ser compartilhadas nas mesmas bases pelos

países que produziram tais armas e pelos países não-nuclearmente

annados membros da AIEA. Defendemos, assim, o princípio de

'responsabilidades comuns, mas diferenciadas,' 16 segundo o qual o ônus

financeiro de medidas relacionadas ao desmantelamento de arsenais

nucleares deveria recair primariamente sobre os Estados responsáveis

pela existência desses arsenais. Essa postura, apoiada por vários países

em desenvolvimento, ficou refletida no parágrafo 30° (Artigo IH) .do

Documento Final da VI Conferência de Exame do TNP, segundo o qual

os Estados-Partes no Tratado tomam nota de suas responsabilidades

-comuns, porém diferenciadas, em relação ao apoio político, técnico e

financeiro ao sistema de salvaguardas da AIEA. 17

NOTAS

I Ver, a esse respeito, Lawre~ce Scheinrnan. lhe inlernalional Alomic Energy Agency and World
Nuclear Order, pp.68-70.
2 Como se recorda, os pa(ses nucleannente armados estio definidos no Artigo IX.3 do TNP como
aqueles que haviam produzido e testado armamento nuclear ou artefato nuclear explosivo antes de 1°
de janeiro de 1967.
3 Lawrence Scheinman, ibid., p. 152.
4 A respeito, recorde-se que a primeira iniciativa dos Estados Unidos nesse sentido foi apresentada à
Comissão das Dezoito Nações sobre o Desarmamento, pelo Presidente Johnson, em janeiro de 1964.
(Cf. Arms Conlrol and Disarmamenl AgreemenJs. p.90). Ver também a lNfCIRCI288, 4° parágrafo
preambular. Deve-se notar, entretanto, que, pelo acordo de oferta voluntária, os Estados Unidos se
reservam o direito de modificar a lista de instalações disponíveis para salvaguardas a qualquer tempo.
5 Ibidem. 5° parágrafo preambular.
6 O acordo de oferta voluntária entre o Reino Unido, a EURATOM e a AIEA ( INFCIRC/263) foi
assinado em 6 de setembro de 1976, tendo entrado em vigor em 14 de agosto de 1978.
7 A França aderiu ao TNP, como potência nuclear, em 3 de agosto de 1992.
8 A China aderiu ao TNP, como potência nuclear, em 3 de setembro de 1992.
9 Ver o documento GOVIINF/613, de 29 de maio de 1991, que contém sugestões sobre a melhor
utilização de medidas já previstas nos instrumentos jurídicos à disposição da AIEA para reforçar o
sistema de salvaguardas, em decorrência da descoberta do programa nuclear clandestino no lraque.
Tais medidas incluíam as inspeções especiais, o fornecimento de informação de projeto à Agência e,
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ironicamente, a universalização da aplicação de salvaguardas da Agência, inclusive aos paises
nuclearmente armados.
lO Ver o documento GOV/OR.761, pp. 11-12 (Argentina) e pp.25-26 (Brasil).
II Em relação ao orçamento aprovado para o exercício de 200 I, as despesas com a aplicação de
salvaguardas nas potências nucleares totalizaram USS 4.1 milhões. Desse montante, USS 2.2 milhões
provêm do orçamento regular, US$ 1.7 milhão de contribuição extra-orçamentária (EUA) e USS
235,000.00 sem previsão de financiamento. Ver o documento da AIEA GOVI2000/IIMod.l. de 6 de
abril de 2000.
12 Por 'aumento real zero' emende-se aumento apenas segundo o índice de inflação anual registrado na
Austria.
IJ A demanda na área de sal'.aguardas vem crescendo tanto em função do aumento do volume de
material nuclear sob salvaguardas como devido ao custo de equipamento e da aplicação de novas
tecnologias.
I~ Ver o Documento Final da VI Conferência de Exame do TNP (maio de 2000), parte relativa ao
Artigo m, parágrafos 25° (salvaguardas), 26° (Protocolos Adicionais aos acordos de oferta yoluntária),
27° (FMCT), 2SO , 29" e 49" (transferência de material nuclear de atividades militares para atividades
civis) e 30" (recursos financeiros).
IS A questão foi examinada no Capítulo IA. Conforme se observa ali, em setembro de 2000 a
Conferência-Geral decidiu eliminar gradativamente o sistema de fmanciamento diferenciado para a
rubrica de salvaguardas do OfÇ31llento regular da AIEA. Pelo antigo sistema, conhecido como
shielding, as contribuições dos palses para as atividades de salvaguardas da Agência eram
diferenciadas segundo critérios econômicos.
16 O princIpio deriva das negociações na área do meio ambiente, e está relacionado à noção de que os
pafses poluidores devem ser os principais responsáveis por despesas relacionadas à despoluição
W!'./uJer pays).
I Ver o Documento Final da VI Conferência de Exame do TNP, de maio de 2000. O 300 parágrafo da
seção relativa ao Artigo UI lê: 'The Conference notes the considerab/e increase in the Agenq '.s
safeguards responsibilities since /995. /tfurther notes lhefinanciaJ conslrainls under which the IAEA
safeguards syslem isfunclioning and ca//s upon ali States parties. noting their common but
differenliaJed responsibilities. lO continue their political. lechnicaJ andfinanciai support of/AEA in
order lo ensure tha/lhe Agency is able (o meel its safeguards responsibi/ities. •(grifo da autora).
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Capítulo 2

2.3. Acordos para a aplicação de salvaguardas abrangentes
(INFCIRC/153)

o terceiro tipo de acordo de salvaguardas existente da Agência

Internacional de Energia Atômica (AIEA) é o chamado acordo de

salvaguardas abrangentes, o qual geralmente segue o modelo aplicável

aos países não-nucleannente annados Partes no Tratado sobre a Não

Proliferação de Annas Nucleares (TNP). Dentro desse padrão existem

ainda acordos de salvaguardas abrangentes classificados como sui

generis, por não se vincularem ao TNP e por conterem algumas

características especiais, como é o caso do Acordo entre o Brasil, a

Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle

de Materiais Nucleares e a Agência Internacional de Energia Atômica

para a Aplicação de Salvaguardas (Acordo Quadripartite).)

Nos tennos do Artigo III.! do 1NP, os Estados não-nucleannente

annados Partes naquele instrumento se comprometem a aceitar

salvaguardas administradas pela AIEA, ao amparo de acordos a serem

celebrados com a Agência, com vistas à verificação do compromisso

assumido no sentido' de não adquirirem ou produzirem armas nucleares

ou outros artefatos nucleares explosivos. As salvaguardas previstas nesse

Artigo deverão ser aplicadas a todos os materiais fonte ou fisseis

especiais utilizados em todas as atividades nucleares de caráter pacífico

realizadas pelos Estados contratantes. São chamadas, por essa razão, de
.,

salvaguardas abrangentes. -

Com a entrada em vigor do TNP, em 1970, ganhou força, no

âmbito da AIEA, a iniciativa de se desenvolver um modelo de

instrumento jurídico que atendesse aos dispositivos estabelecidos por

aquele Tratado e viesse a substituir ou a complementar o sistema entào

em vigor, baseado na INFCIRC/66, o qual, como se viu na seçào 2.1.
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revestia-se de caráter parcial. Conseqüentemente, em abril do mesmo ano

foi criado um Comitê especial, composto por Estados-Partes e não-Partes

no TNP, com a finalidade de elaborar parâmetros para os acordos para

aplicação de salvaguardas nos países não-detentores de armas nucleares

segundo o Tratado.

Como resultado dos trabalhos desse Comitê, que contou com cerca

da metade dos países-membros da AIEA à época, 3 foi aprovado, em

1972, o documento The Sn'ucture and Content ofAgreements between the

Agency and States required in Connection with the Treaty on lhe Non

Proliferation ofNuclear JVeapons, mais conhecido como INFCIRC/153.

A INFCIRC/153 compõe-se de duas partes. Na primeira, são

estabelecidos os direitos e deveres das Partes Contratantes, os quais

;'1cluem o compromisso básico assumido pelo Estado em questão, os

princípios para a implementação de salvaguardas, as responsabilidades

financeiras, as medidas que podem ser tomadas pela Agência com o

objetivo de garantir a verificação do cumprimento do compromisso

básico, e regras de interpretação e solução de controvérsias. Dentre os

princípios para a implementação de salvaguardas cabe assinalar a exceção

facultada a materiais nucleares destinados para fins militares não

proscritos, incluída no parágrafo 14° da Parte I.

A segunda parte contém os arranjos operaCIOnaIs para a

implementação dos princípios estabelecidos na primeira. Inclui provisões

sobre os objetivos técnicos das salvaguardas, os materiais abrangidos, as

técnicas a serem aplicadas e os métodos a serem utilizados. Ao final da

Parte II encontra-se uma seção com definições dos termos técnicos mais

relevantes, tais como 'enriquecimento'. 'material nuclear', etc.

Para fins do presente trabalho, importa realçar as principais

características da INFCIRC/l53, o que tàremos a seguir.
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Em primeiro lugar, como vimos acima, as salvaguardas previstas

no modelo 153 são de caráter abrangente, ou seja, aplicam-se a todos os

materiais nucleares presentes em todas as atividades nucleares realizadas

pelo País-Parte. É este um das principais traços que distingue o modelo

TNP dos acordos de salvaguardas parciais (INfCIRC/66) e daqueles de

oferta voluntária, analisados anterionnente.

Em segundo lugar, deve-se sublinhar que a INFCIRC/153

incorpora a proibição, para os países não-nuclearmente armados, de

realização de explosões nucleares, tal como previsto no 1NP (Artigos I, 11

e 111). 4 Esta é uma das principais diferenças entre o 1NP e o Tratado de

Tlatelolco, e que constituiu um dos pontos centrais que fundamentavam a

rejeição do Brasil ao 1NP. Como veremos no Capítulo 3, até o Governo

Collor, em 1990, o Brasil defendia o direito de realização de explosões

nucleares para fms pacíficos. Embora o Acordo de Guadalajara, que criou

a ABACC, em 1991, ainda preserve o direito do Brasil e da Argentina de

realizarem explosõe~ nucleares de caráter pacífico,5 como veremos no

Capítulo 3, o Acordo Quadripartite já incorpora a proscrição de artefatos

nucleares explosivos. A evolução da posição do Brasil a esse respeito

viria a ser reforçadâ por nossa ratificação do Tratado para a Proibição

Completa dos Testes Nucleares (CTBn, em 1998.

Não obstante o caráter restritivo dessas duas importantes

características - abrangência na aplicação de salvaguardas e proibição de

qualquer tipo de explosões nucleares - o modelo INFCIRC/153 contém

uma importante exceção do ponto de vista da não-proliferação, já

apontada no Capítulo 1, 6 a qual faculta a retirada de material nuclear sob

salvaguardas caso o mesmo esteja sendo utilizado para fins militares não

proscritos, tais como a propulsão nuclear naval. Esse dispositivo,

confonne acima assinalado, encontra-se no parágrafo 14° da

INFCIRC/153, e teria sido incluído no modelo de acordo por influência
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de países não-nucleares industrializados, preocupados em preservar as

opções das respectivas políticas nucleares. O parágrafo 14° contém

flagrante confusão conceitual em relação à caracterização de atividades

pacíficas (civis) e não-pacíficas (militares), o que sem dúvida reflete a

controvérsia, durante as negociações do texto, em tomo do caráter não

proscrito de atividades como a propulsão nuclear naval, que embora de

índole militar, são consideradas pennitidas.

A faculdade de desenvolver 'atividades nucleares de caráter militar

não proscritas' foi, de resto, incorporada aos acordos para aplicação de

salvaguardas dos principais países industrializados não-nucleannente

annados, tais como os membros da Euratom, o Japão e o Canadá. 7 Para

o Brasil, a questão se reveste de especial importância, em função do

projeto nacional de desenvolvimento de submarino a propulsão nuclear.

Conseqüentemente, o Acordo Quadripartite, em seu Artigo 13°, ressalva a

posição brasileira, na medida em que estabelece a possibilidade de

isenção de salvaguardas de material nuclear utilizado na propulsão ou

operação nuclear de qualquer tipo de veículo, inclusive submarinos ou

protótipos, ou em atividades nucleares não proscritas que venham a ser

acordadas entre as Pmtes e a AIEA.8

Outras características relevantes da INFCIRC/153 que caberia

ressaltar são as provisões relativas aos sistemas nacionais de

contabilidade e controle de materiais nucleares, os arranjos subsidiários (e

os respectivos anexos de instalação), a aplicação de salvaguardas a

material exportado e os tipos de inspeção a serem efetuadas. Todas essas

características constam do Acordo Quadripartite, como se verá adiante.

No que respeita ao sistema nacional de contabilidade e controle, cujo

papel é fundamental para preservar os interesses dos Estados verificados,

assinale-se que, no tocante ao Brasil e à Argentina, sua operação está a
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cargo da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de

Materiais Nucleares (ABACC).

No que conceme às inspeções - que sem dúvida são a parte mais

visível e talvez a mais sensível das salvaguardas - a INFCIRC/153 prevê

os seguintes tipos:

a) ad hoc: para verificar a correção do relatório inicial do Estado, ou

infonnações relativas a modificações no relatório inicial; para verificar

material nuclear transferido de um país para outro; e enquanto os

anexos de instalação não estão em vigor;

b) de rotina: são as mais freqüentes, destinadas a verificar a coerência

entre relatórios e registros; para verificar a localização, a identificação,

a quantidade e a composição do material nuclear salvaguardado; e a

verificar eventuais discrepâncias (material unaccounted for) entre o

material existente e o inventário;

c) especiais: pouco comuns, podem ser solicitadas pelo próprio Estado

ou pela Agência, caso haja discrepâncias que não possam ser

resolvidas por meio de inspeções de rotina.

Atualmente, os acordos de salvaguardas celebrados entre a

AIEA e os países não-nuclearmente armados nos moldes da

INFCIRC/153 constituem a grande maioria dos instrumentos em vigor

que confonnam o sistema de verificação do organismo. A propósito,

recorde-se que o Protocolo Adicional aprovado em 1997 foi concebido

primariamente tendo em vista esse tipo de acordo, além de instrumentos

abrangentes sem vinculação com o TNP, como o Acordo Quadripartite.

Não obstante, a fim de promover a aceitação do Protocolo Adicional, sua

aplicação vem sendo estendida aos acordos de oferta voluntária das

potências nucleares, e, num único caso, a um país detentor de acordo

parcial (Cuba).
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NOTAS

I Os demais acordos de salvaguardas abrangentes classificados como sui generis foram celebrados com
a Albânia e com a Ucr.inia. O acordo para aplicação de salv3::,ouardas entre os países não-nucleares da
Euratom, que serviu de fonte de inspiração para o Acordo Quadripartite, embora contenha algumas
características próprias, vincula-se ao TNP. Por essa razão. não se inclui entre os acordos do tipo sui
feneris. Análise ponnenorizada do Acordo Quadripartite cortSta do Capítulo 3.5 do presente trabalho.

Ver o Artigo III do Tratado sobre a Não-Proliferação de Annas Nucleares (TNP), cujo texto consta do
decreto nO 2864, de 7 de dezembro de 1998.
J Entre os países não-Partes no TNP à época, participaram do Comitê especial Argentina, Brasil, China,
França, Índia, Paquistão e África do Sul. Ver, a respeito, The Evolution of/AEA Safeguards, p.13.
4 Aqui, é interessante 11I0tar que os Artigos I, 11 e 111 do TNP estabelecem a proibição de explosões
nucleares (sem qualificação) para os países não-nucleares Partes no Tratado. O Artigo V, entretanto, ao
dispor que os eventuais beneficios de qualquer aplicação pacifica de explosões nucleares deverão ser
estendidos de fonna não-discriminatória aos países não-nucleares, implica a realização de explosões
nucleares unicamente pelas potências nucleares, o que é discriminatório em si.
5Pelo Artigo I, parágrafo 3° do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República
Argentina para o Uso Exclusivamente Pacifico da Energia Nuclear (Acordo de Guadalajara), as
Partes renunciam aos testes nucleares enquanto não for possível distinguir entre dispositivos
nucleares explosivos para fins pacíficos e pgra fins flÕ()-pacíficos. Ver, a respeito, o Capitulo 3.4 do
rresente trabalho.

Ver o Capftulo 1.3, onde se compara a INfCIRClI53 com o modelo de acordo de salvaguardas para
os países não-nucleares da Comunidade Européia de Energia Nuclear (Euratom),INFCIRClI93.
7 Cabe recordar que os acordos para aplicaçlo de salvaguardas entre a AIEA e esses países incorporam
o dispositivo inclufdo no parágrafo 14° da INFCIRClI53.
I Ver, a esse respeito, o Capftulo 3.5 do presente trabalho, que contmJ análise pormenorizada do
Acordo Quadripartite.
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Capítulo 3

o Processo de Construção de Confiança Brasil-Argentina no Campo
Nuclear

'Grande potência. em lermos de percepções convencionais, o
Brasil nunca soube superar, de forma categórica, a
ambigüidade que provoca a opção por dotar-se ou não de uma
capacidade nuclear. Embora a posição do Governo tenha sido
sempre absolutamente clara e coerente - a de que o Brasil não
persegue essas armas - o sentimento difuso da opinião
nacional é contraditório. Identificam-se setores que vêem
nessas armas. ou minimamente na mestria de como produzi
las, o sinal mais prestigioso de que, também nesse campo.
temos todos os atribUlos de grande potência. Outros setores
não só não vêem nenhum cenário para o emprego de tais
armas, como pressentem que, numa América Latina
nuclearizada militarmente, as vantagens permanentes de nosso
peso e profundidade seriam desfavoravelmente afetadas pelo
nivelador que constituiriam as armas nucleares nas mãos de
países próximos. ' Marcos Azambuja. Brasília: 1989.

'0 ponto crucial é que a possibilidade de desenvolver armas
nucleares era em grande medida vista como uma oportunidade
de aumentar e fortalecer o papel dos militares nos sistemas
políticos de Brasil e Argentina. A redemocratização de ambas
sociedadesfoi conseqüentemente um elemento essencial para a
eliminação de tal possibilidade. ' Celso Lafer. Oxford: 1997.

A aproximação entre o Brasil e a Argentina no campo nuclear deve

ser vista no contexto mais amplo da vontade política que passou a

orientar as relações bilaterais a partir do final da década de setenta, no

sentido de privilegiar a cooperação como fonna de resolver as principais

divergências de cunho bilateral, e, ao mesmo tempo, fortalecer a posição

dos dois países no cenário internacional. É esse o fio condutor que

perdura até hoje no relacionamento nuclear bilateral e que possibilitou

sua evolução e aprofundamento nos últimos vinte anos.

A evolução desse processo de convergência no campo nuclear pode

ser dividida em três fases distintas, a saber:
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a) 1980-1984. Início da cooperação bilateral na área nuclear, com o

objetivo de unir esforços para enfrentar crescentes obstáculos ao

acesso a bens e tecnologia nuclear; já nessa primeira fase, por meio do

intercâmbio de técnicos e de projetos conjuntos de cooperação, é

propiciado certo grau de conhecimento recíproco dos respectivos

programas nucleares;

b) 1985-1989. Retomada da cooperação bilateral, agora sob regimes

democráticos em ambos os países. Promovem-se a confiança e

transparência mútuas por meio de visitas presidenciais e técnicas às

instalações nucleares mais sensíveis, de declarações conjuntas sobre

política nuclear e do lançamento de mecanismos de consulta. Ao

mesmo tempo, Brasil e Argentina prosseguem com os esforços de

capacitação nuclear 'autônoma', num clima de certa competição. 1

Persistem as restrições impostas pelo regime internacional de não

proliferação" bem como a resistência dos dois países a integrá-lo.

Intensifica-se o processo de integração econômica bilateral. 2

c) 1990-2000. Aprofundamento do processo de construção de confiança

e de transparência. Define-se uma política nuclear comum. Cria-se um

sistema de verifiFação bilateral, o qual é posterionnente incorporado

ao sistema internacional de salvaguardas, sem, no entanto, vincular-se

ao TNP.3 Brasil e Argentina aderem aos principais instrumentos de

não-proliferação. Registra-se franca desobstrução à importação, pelos

dois países, de bens, serviços e tecnologia no campo nuclear, a qual,

entretanto, não é irrestrita nem se reveste de caráter automático.

3.1. O Acordo Brasil-Argentina de Cooperação para o
Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear (1980)
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o entendimento entre o Brasil e a Argentina em matéria de energia

atômica tem início formalmente em 1980, com a celebração do Acordo de

Cooperação para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da

Energia Nuclear. Firmado ainda nos Governos de Jorge Videla e João

Baptista Figueiredo, esse acordo foi possibilitado pela grande melhoria

das relações bilaterais proporcionada pela solução da questão do

aproveitamento dos recursos hídricos da bacia do Rio Paraná, em 1979.

O alcance da resolução desse contencioso seria registrado pelo

Ministro Saraiva Guerreiro com as seguintes palavras: 'Sem a eliminação

dessa controvérsia não teria sido possível desenvolver as relações com a

Argentina no grau de intimidade e confiança mútua que as caracterizou

no governo Figueiredo e criou as bases para seu incremento progressivo
• , 4

em governos SUCesSIVOS.

Esse primeiro acordo de cooperação no campo nuclear reflete sem

dúvida uma percepção comum de ambos os países sobre as vantagens da

cooperação bilateral em área de inegável valor estratégico, como a

nuclear, e, no plano internacional, sobre a conveniência de buscarem, de

fonna conjunta, melhor acesso a bens, serviços e tecnologia no campo

nuclear. Países médios no cenário internacional, ambos preocupados com

o desenvolvimento econômico e social, bem assim com os crescentes

obstáculos à transferência de alta tecnologia, Brasil e Argentina

inauguraram, com esse instrumento, novas bases de cooperação bilateral

e de inserção conjunta no cenário internacional. É bem verdade que a

nova cooperação inicia-se ainda sob o comando de regimes militares, que

percebiam no domínio do átomo uma fonte de poder e de prestígio

regional e mundial. Mas a vontade política que a animou lançaria raízes

de indiscutível importância para o futuro do relacionamento Brasil

Argentina no campo nuciear, com repercussões altamente positivas nos

âmbitos econômico e político.
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Para se compreender o contexto histórico e político em que se

celebra esse instrumento inicial deve-se ter presente, em primeiro lugar, a

alta prioridade atribuída à energia atômica por ambos os países como

fator de desenvolvimento nacional e como elemento de projeção de

poder. Essa postura, derivada da percepção de segurança então dominante

não só no Brasil e na Argentina, mas no cenário internacional, reflete-se

no respectivo engajamento em esforços para dominar o ciclo do

combustível nuclear. À época, Argentina e Brasil já se encontravam em

estágio relativamente avançado em relação ao desenvolvimento da

tecnologia de enriquecimento de urânio, cujo domínio viriam a anunciar,

respectivamente, em 1983 e 1987.

Já no preâmbulo do acordo de 1980 5 podem ser identificadas as

prioridades do Brasil e da Argentina em relação à questão nuclear, a

saber:

a) o 'direito de todos os países ao desenvolvimento e à utilização da

energia nuclear para fins pacificos ' (segundo parágrafo);

b) a importância da energia nuclear para o desenvolvimento econômico e

social de ambos os países e da América Latina (terceiro e quinto

parágrafos);

c) o fato de que ambos os países realizavam 'esforços para incorporar a

energia nuclear ao serviço de suas necessidades de desenvolvimento

econômico e social' (quarto parágrafo);

d) a 'necessidade de impedir a proliferação de armas nucleares através

de medidas não discriminatórias que imponham restrições com vistas

a obter o desarmamento nuclear geral e completo sob estrito controle

internacional' (sexto parágrafo);

e) os objetivos do Tratado para Proscrição das Annas Nucleares na

América Latina (Tlatelolco).
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o acordo reflete também o fato de que os esforços de capacitação

nuclear de ambos os países vinham enfrentando crescentes restrições por

parte dos fornecedores, sobretudo após a criação do Grupo de Supridores

Nucleares, em 1975, e a promulgação da legislação norte-americana de

1978, 6 com o intuito de coibir a proliferação nuclear horizontal. Ao

reafinnarem os propósitos exclusivamente pacíficos da cooperação

bilateral, garantindo-os, inclusive, por meio da aceitação de salvaguardas

da AIEA, 7 Brasil e Argentina procuravam dissipar a percepção de que

estavam engajados numa corrida armamentista, e, ao mesmo tempo,

reivindicar tratamento não-discriminatório em relação ao acesso à

tecnologia nuclear.

A propósito da suposta corrida armamentista nuclear que teria

ocorrido entre o Brasil e a Argentina, pensamos que essa visão jamais

correspondeu à realidade, tendo sido difundida sobretudo por analistas

vinculados à defesa irrestrita da não-proliferação horizontal, com vistas a

corroborar a tese do grande perigo representado pelos programas

nucleares de ambos os países. Havia, evidentemente, certa competição

entre os dois países em relação ao domínio do ciclo do combustível

nuclear, derivada das concepções militares de segurança, as quais

perduraram até meados dos anos oitenta. Mas, na verdade, a hipótese de

um conflito bélico que justificasse uma corrida armamentista sempre

pareceu pouco realista. Nesse sentido, concordamos com a avaliação de

Lafer de que a rivalidade que permeou as relações Brasil-Argentina no

período imediatamente anterior ao início do processo de aproximação, em

1985, muito provavelmente jamais levaria a um conflito bélico real,

tratando-se mais bem de uma 'guerra de prestígio' de baixa intensidade.8

Tal distinção é importante para marcar uma particularidade fundamental

para o sucesso do entendimento entre ambos os países no campo nuclear:

a remota possibilidade de conflito bélico, por oposição a outras regiões do
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mundo, como a Ásia Meridional, o Oriente Médio, e a península coreana,

onde se verificam graves ameaças à segurança das partes envolvidas e

agressões annadas.

No que se refere ao desannamento e à não-proliferação, o acordo

de 1980 traduz a rejeição de ambos os países aos pressupostos do TNP,

ao referir-se apenas ao Tratado de Tlatelolco,9 bem como o entendimento

comum de que a não-proliferação deveria servir ao objetivo do

desannamento nuclear geral e completo, devendo consistir de medidas

restritivas, mas não discriminatórias. Nesse sentido, com vistas a

propiciar a coordenação de posições sobre temas correlatos no plano

internacional, o Artigo IX prevê a realização de consultas entre as Partes

sobre 'situações de interesse comum que sejam suscitadas no âmbito

internacional com relação à aplicação da energia nuclear para fins

pacíficos, com objetivo de coordenar suas posições quando tal for

aconselhável. ' /0

Em suma, o acordo de 1980 revela a consciência do Brasil e da

Argentina da necessidade de cooperação tanto para avançar a consecução

de objetivos nacionais como para reforçar a posição de ambos frente aos

crescentes obstácul~s então enfrentados em relação à transferência de

bens, serviços e tecnologia nucleares no plano internacional.

NOTAS

I Deve-se recordar que a Argentina anunciou, em 1983, haver dominado a tecnologia de
enriquecimento de urânio por difusão gasosa O Brasil viria a atingir estágio semelhante em 1986,
quando logrou enriquecer urânio pelo método de ulrracentrifugação. Em que pese a competição
existente entre ambos os países em relação à capacitação nuclear, em ambas as ocasi&:s o anúncio
público da obtenção de tecnologia para enriquecimento de urânio foi precedido de comunicação entre
os dois Governos.
2 Em 31 de julho de 1986, os Presidentes Sarney e Alfonsin assinaram a Ata para a Integração
Brasi/eiro-Argenlina e 12 Protocolos de Cooperação, dentre os quais se incluía a cooperação nuclear.
J Cabe recordar que a Argentina e o Brasil vieram a aderir ao TNP apenas após a consolidação do
sistema de verificação bilateral, inserido no regime internacional por meio do Acordo Quadripartite.
que entrou em vigor em 1994. A Argentina depositou o instrumento de adesão ao TNP em 10 de
fevereiro de 1995, sendo que o Brasil o fez em 18 de setembro de 1998.
4 Ramiro Saraiva Guerreiro, Lembranças de um Empregado do flumarary, p.92.
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5 Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia NUcJM?,

celebrado em Buenos Aires em 17 de maio de 1980.
6 Em 1978, no Governo Carter, foi adotado pelos EUA o Nuclear Non-proliferation Act, que proibia a
exportação de combustlvel e reatores nucleares a países não-Partes do TNP ou que não tivessem
celebrado acordo de salvaguardas abrangentes com a AIEA. No caso do Brasil, essa legislação
inviabilizou a importação de combustlvel norte-americano para a usina de Angra I.
7 O Artigo VII do Acordo de 1980 prevê a celebração de acordos de salvaguardas com a AIEA,
aplicáveis somente aos materiais e equipamentos transferidos no âmbito do referido instrumento. Tais
acordos, entretanto, não chegaram a ser celebrados.
• Ver Celso Lafer, Relações Brasil-Argentina: Alcance e Significado de uma Parceria Estratégica.

r· IO.
Recorde-se que, à época, o Tratado de Tlatelolco ainda não estava em vigor para nenhum dos dois

países. Entretanto, Brasil e Argentina consideravam que, além de permitir explosões nucleares para fins
pacificos, Tlatelolco não tinha o caráter discriminatório do TNP, pois o primeiro prolbe a posse de
armas nucleares para todos os países-Partes, ao passo que o segundo não o faz.
10 Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gaverno da
República Argentina para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear,
Artigo IX.
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Capítulo 3

3.2. A declaração conjunta de Foz do Iguaçu (1985) e declarações
subseqüentes

'One significam element musl be laken inlo accounl. The slcp
from rivalry lo cooperalion in lhe nuclear fie/d was nol an
isolaled phenomenon Ihal occurred while anlagonism prevailed
in olher seclors. Thal was nol so. The almosphere was righl for
a grealer and more comprehensive rapprochement Iike lhe one.
on 31 Jul)' 1986. when lhe two Presidenls signed lhe imporlant
Act for Argentine-Brazilian Integration, logelher wi/h 12
prolocols of cooperalion on lhe mosl diverse subjecIs.
including lhe nuclear issue. ' Julio Carasales, 1992.

A segunda fase do relacionamento Brasil-Argentina no campo

nuclear é marcada pela redemocratização, que viria a ser decisiva para o

início do processo de construção de confiança e de transparência entre os

dois países a partir de 1985.

Não obstante, como aponta Celso Lafer, I ainda sob governos

militares, além do acordo sobre Itaipu e Corpus, outro fator teria sido

detenninante para a sustentada melhoria das relações bilaterais como um

todo: a posição adotada pelo Brasil em relação à Guerra das Malvinas, em

1982. Com efeito, na gestão Saraiva Guerreiro, o Brasil pautou sua

atuação em relação ao conflito pelos seguintes elementos:

a) manutenção do apoio às reivindicações e aos direitos argentinos às

Malvinas; e

b) insistência no caráter obrigatório da Resolução 502 do Conselho de

Segurança, que instava à cessação das hostilidades, à retirada das

tropas argentinas e à negociação.

Ao limitar-se a manifestar sua reprovação à ação militar argentina

nas Malvinas por meio da insistência no cumprimento da Resolução 502,

o Brasil encontrou uma maneira de reafinnar sua posição tradicional de

repúdio ao uso da força sem ressaltar demasiadamente tal condenação.

Ao mesmo tempo, apoiamos os direitos argentinos ao defendennos
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solução negociada que levasse em conta os principais interesses do país

vizinho. 2

o gradual adensamento das relações Brasil-Argentina a partir dos

anos oitenta teria prosseguimento, assim, no espírito do que Celso Lafer

denominou 'gestão da interdependência regional', ao referir-se, em obra

de 1984, ao papel central dos dois países na Bacia do Prata. Na visão de

Lafer, 'Brasil e Argentina, como grandes protagonistas desta Bacia,

precisam inserir suas relações bilaterais e contíguas no quadro mais

amplo das relações internacionais e regionais de cada qual, numa visão

de longo prazo que encontre pontos de convergência na percepção

comum de desafios e possibilidades derivados de uma leitura

compartilhada do sistema internacional. ' J

Com a retomada da democracia, fortaleceu-se no Brasil e na

Argentina a percepção de que a união de forças seria essencial para

pennitir melhor inserção de ambos os países no sistema internacional)

~obretudo no campo econômico. Na área nuclear, essa convergência, que

já se havia traduzido na celebração do Acordo de Cooperação de 1980,

ainda sob regimes militares, irá aprofundar-se notadamente sob os

Governos Alfonsín ~ Sarney.

O declínio da influência dos segmentos militares em ambos os

países vma a propiciar a introdução de uma nova dinâmica no

relacionamento nuclear bilateral, marcada pela confiabilidade e pela

transparência. O processo de construção de confiança e transparência

ganha impulso a partir de diversas visitas presidenciais, iniciadas em

1985. Note·-se, a propósito, que, embora declinante, o pensamento

estratégico militar não deixou de intluir sobre o entendimento bilateral no

campo nuclear, como se verá em seguida.

Ainda em 1985, o Presidente eleito Tancredo Neves, em viagem à

Argentina, ouviu do Presidente Raúl Alfonsín a primeira proposta de
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realização de inspeções recíprocas às respectivas instalações nucleares, à

qual teria assentido. Entretanto, confonne assinala Everton Vargas, 4 para

o Presidente Sarney, que logo em seguida assumiria o Governo em

condições dramáticas, a idéia não teria parecido factível. A atitude

cautelosa de Sarney muito provavelmente se deveu à oposição de certos

setores, sobretudo militares, comprometidos com o chamado programa

autônomo. A esse respeito, recorde-se que o Brasil viria a adquirir a

capacidade de enriquecer urânio apenas em setembro de 1986, sendo que

a Argentina já o havia feito três anos antes. A idéia de inspeções

recíprocas, naturalmente, não parecia compatível com o segredo que

cercava as atividades brasileiras de capacitação nuclear. Mesmo sob a

democracia, portanto, persistiam certos valores estratégicos

especialmente caros aos militares, como a auto-suficiência do país no

setor nuclear e o desejo de equiparação ao programa nuclear argentino.

As tratativas sobre a esfera nuclear tiveram prosseguimento, não

obstante, no mais alto nível, COnfOffiU:- atestam as visitas presidenciais

recíprocas que se sucederam entre 1985 e 1988 às instalações nucleares

brasileiras e argentinas, e as seguintes declarações conjuntas sobre

política nuclear:

- Declaração de Foz do Iguaçu (30/11/85);

- Declaração de Brasília (10/12/86);

- Declaração de Viedma (17/7/87);

- Declaração de Iperó (8/4/88);

- Declaração de Ezeiza (29/11/88).

A primeira Declaração Conjunta sobre Energia Nuclear, finnada

pelos Presidentes Sarney e Alfonsín em Foz do Iguaçu, em 30 de

novembro de 1985, procura relançar a cooperação sobre os usos pacíficos

da energia nuclear, comprometida pela crise da dívida externa em ambos



82

os países. O documento reitera quatro elementos fundamentais presentes

no acordo bilateral de 1980, a saber:

a) o alto grau de importância atribuído à energia nuclear como fator de

desenvolvimento nacional;

b) a afinnação do direito de todos os palses ao desenvolvimento e a

utilização da energia nuclear para fins pacíficos;

c) a preocupação com as crescentes restrições ao acesso a bens, serviços

e tecnologia no campo nuclear;

d) a afinnação do caráter pacífico da cooperação bilateral.

Cria-se também um Grupo de Trabalho, com vistas a recuperar o

mecanismo de consultas previsto no Artigo IX do acordo de 1980, e que

mais tarde seria transfonnado no Comitê Pennanente Brasil-Argentina de

Política Nuclear.

Dt,; v~-se ter presente que essa primeira declaração conjunta sobre

política nuclear enquadra-se no contexto mais amplo da Declaração do

Iguaçu,5 pela qual os Presidentes Sarney e Alfonsín estabelecem o marco

político que passaria a orientar as relações bilaterais. Como conseqüência

da Declaração do Iguaçu seria assinada, em 31 de julho de 1986, durante

visita do President~ Sarney a Buenos Aires, a Ata para Integração

brasileiro-argentina, com 12 protocolos, os quais conformariam o

Programa de Integração e Cooperação Econômica Brasil-Argentina.

Pela Declaração do Iguaçu, em primeiro lugar, os Presidentes

Sarney e Alfonsín sublinham o esforço empreendido para aprofundar a

integração fisica entre ambos os países, ilustrado pela inauguração da

Ponte Presidente Tancredo Neves, ligando Porto Meira a Puerto 19uazú.

Referem-se, em seguida, às graves dificuldades econômicas então

enfrentadas pela região latino-americana, decorrentes sobretudo do peso

da dívida externa e das políticas protecionistas que predominavam no

comércio internacional. Tais dificuldades tomam mais urgente a ....
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necessidade de que a América Latina reforce seu poder de negociação

com o resto do mundo, ampliando sua autonomia de decisão e evitando

que os países da região continuem vulneráveis aos efeitos de politicas

adotadas sem a sua participação. ' 6

Para além da dimensão fisica, a Declaração do Iguaçu expressa ' ...

Q firme vontade política de acelerar o processo de integração bilateral,

em harmonia com os esforços de cooperação e desenvolvimento

regional. ' 7 Estabelece-se, para esse fim, uma Comissão Mista de Alto

Nível para Cooperação e Integração Econômica Bilateral, a qual contaria

com a participação dos segmentos governamentais e empresariais de

ambos os países.

Ainda com relação à Declaração do Iguaçu cabe assinalar a

menção, incluída no parágrafo décimo-quarto, ao apoio do Brasil ~os

direitos argentinos às ilhas Malvinas, inclusive por meio da função que o

país então desempenhava de protetor dos interesses argentinos junto ao

Reino Unido. A inclusão de registro sobre o assunto no documento

conjunto dem0n.stra o apreço argentino pela atuação do Brasil na questão

das Malvinas, conforme assinalamos anteriormente.

Em relação à .cooperação nuclear, cabe observar que os Protocolos

nO 11 e 17 à Ata de Integração Brasileiro-Argentina de 1986, referem-se,

respectivamente, à assistência recíproca e intercâmbio de informações em

caso de acidentes nucleares ou emergência radiológica e às áreas

prioritárias para a colaboração bilaterais, que incluem, entre outras,

elementos combustíveis de alta densidade, instrumentação eletrônica,

enriquecimento de isótopos estáveis, reatores rápidos e técnicas de

salvaguardas. Ambos os Protocolos buscavam dar continuidade aos

trabalhos realizados no âmbito do Acordo Bilateral de 1980.

A importância das cinco declarações conjuntas sobre política

nuclear assinadas entre 1985 e 1988 reside fundamentalmente no fato de
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confiança mútua e de transparência em relação às atividades nucleares

mais sensíveis de ambos os países, bem como a vontade política de dar

continuidade a esse processo.

A esse respeito, recorde-se a análise de Lafer,8 que ressalta o papel

da transparência no processo de aproximação Brasil-Argentina, como '.00

valor que atravessa os diversos planos, enquanto transparência na área

militar e de segurança, transparência do mercado e transparência da

democracia vigente na ordem interna de ambos os países.' Iniciada no

campo nuclear, a transparência e a confiabilidade passariam a ser

objetivos perseguidos nos diversos planos das relações bilaterais, e seriam

fundamentais para contornar as dificuldades inerentes a qualquer

processo de integração.

A Declaração de Iperó, de 1988, é talvez a mais represent4.~iva

como exemplo da transparência que ambos os países vinham imprimindo

às respectivas atividades nucleares. Nela se mencionam a visita

empreendida pelo Presidente Sarney à usina de enriquecimento de

Pilcaniyeu, em 1987, e a presença do Presidente Alfonsín em solenidade

realizada no Centro Experimental de Aramar, na localidade de Iperó, São

Paulo, onde passava a funcionar a unidade Almirante Álvaro Alberto,

com o mesmo propósito. Nesse quadro, ambos os Governos mantinham

ainda, confonne registrado no parágrafo quarto, a intenção de

desenvolver tecnologias de ponta por meios próprios, para fms pacíficos.

Trata-se de alusão à continuidade dos chamados programas autônomos

em ambos os países, não sujeitos a nenhum tipo de escrutínio

internacional. 9

Ainda sobre a Declaração de Iperó, registre-se a transfonnação do

Grupo de Trabalho criado em 1985 em Comitê Pennanente sobre Política

Nuclear, com o objetivo de 'empreender e coordenar iniciativas nas
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áreas política, técnica e empresarial no setor nuclear.' la Conforme

dissemos anterionnente, esse seria o foro no qual viriam a ser elaborados

os entendimentos de verificação bilateral e multilateral, concretizados

pela ABACC e pelo Acordo Quadripartite.

Por outro lado, cumpre notar que as cinco declarações firmadas

entre 1985 e 1988 em nenhum momento mencionam explicitamente a

idéia de inspeções ou de verificação recíproca, a qual, como assinalamos,

fora sugerida inicialmente pelo lado argentino, em 1985. A possibilidade

de estabelecimento de mecanismo de controle mútuo é apenas insinuada

nas Declarações de Iguaçu (1985) e de Brasília (1986). Tal idéia viria a

amadurecer apenas em 1990, já no Governo Collor, com a criação do

Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares

(SCCC).

NOTAS

I Ver~ análise de Celso Lafer sobre a atuaç!o do Brasil em relaçao à Guerra das Malvinas em O Brasil
e a Crise MJUJdial, pp.J39-162.
2 O Ministro Saraiva Guerreiro, em suas memórias, relata que. logo após a invasão das Malvinas,
transmitiu ajomalista da Folha de S. Paulo, sem tempo hábil para maior elaboração, os seguintes
elementos, que viriam a confinnar-se como a base da posição brasileira sobre a matéria: 'O Brasil
reconhece os direitos da Argentina sobre as Malvinas desde 1833... '. 'Por outro lado, ... ·0 Brasil
sempre propugnava a soluçiJo de conflitos por meios pacíficos, diplomáticos, e/azia votos para que ...
frevaJecessem as negociações políticas '. In: Ramiro Saraiva Guerreiro, op. cil, p.1 02.

Ver Celso Lafer, op.cil, p.159.
4 Ver Everton Vieira Vargas, op. Cil, p. 48.
5 Declaração do Iguaçu. Assinada pelos Presidentes José Sarney e Raúl Alfonsin em Foz do Iguaçu,
em 30/11185.
6 Idem, parágrafo oitavo.
7 Idem ibidem, parágrafo décimo-oitavo.
• Celso Lafer, Relações Brasil-Argentina: Alcance e Significado de uma Parceria Estratégica. p.38
(1997).
9 A propósito, deve-se recordar que, em 1988, Brasil e Argentina possuíam apenas acordos de
salvaguardas do tipo INFCIRCl66, aplicáveis aos materiais e equipamentos transferidos no âmbito dos
respectivos acordos de cooperação bilateral com terceiros países. Tais materiais e equipamentos não
podiam ser transferidos para qualquer atividade com propósito militar.
10 Declaração de Iperó, parágrafo final.
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Capítulo 3

3.3. O estabelecimento do Sistema Comum de Contabilidade e Controle
de Materiais Nucleares (SCCC) em 1990

'Final/y, the programme has to be placed under very strict internai
safeguards. There may be legal questions as lo lhe dislinclion
between international safeguards and internai safeguards. We
understand internai safeguards to be a system by which civilians 
the civilian government. civi/ian representatives in lhe parliamenl
and oul ofparliamenl - Jcnow what is going on. The Jcnowledge of
what is going on is a method ofsafeguarding against advenlures of
one type or another. I a/so think the establishment ofa very slrong
inlernal saftguards system is a preliminary slep lo lhe eslablishmenl
of a bilateral saftguards syslem between Brazil and Argentina, as
wel/ as to an international safeguards system that couId be worked
out later. ' José GoJdemberg. Montevidéu: Outubro de 1989.

A terceira fase do entendimento Brasil-Argentina no campo nucl~ tem

início em 1990, quando se decidiu implementar a idéia da verificação mútua,

que já havia sido sugerida pela Argentina em 1985, conforme assinalado

anteriormente. A ascensão de FeruéiIldo Collor ao poder, respaldado por

altíssimo índice de votação, tomou possível o aprofundamento do controle

civil sobre as atividades militares no Brasil, esPeCialmente no campo nuclear.

Na Argentina, o Govemo Mene~ além de consolidar essa mesma tendência,

iniciada logo após a Guerra das Malvinas, introduziu importante reorientação

em matéria de política externa, cujo traço mais expressivo foi o alinhamento

automático com os Estados Unidos, especialmente em matéria de segurança

internacional e nãO-proliferação.

Nesse sentido, é interessante recordar a análise de Carlos Escudé, I para

quem as alianças estratégicas da Argentina com os Estados Unidos e com o

Brasil seriam reciprocamente limitadoras, de modo a proteger e equilibrar a

posição argentina. Para Escudé, a aliança com os norte-americanos destinar

se-ia tanto a 'eliminar los escol/os para el desarrollo argentino generados por
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décadas de innecesarias confrontaciones políticas " como a 'ponerle límites a

las expectativas brasileiías, en tanto la alianza argentino-norteamericana es

una clara seiíal de que no estamos dispuestos a confrontar con los Estados

Unidos por utopias terceromundistas que no estén relacionadas con los

intereses directos de los países dei Mercosur. ' 2

Do mesmo modo, o analista argentino considera essencial a aliança

estratégica com o Brasil. Esta teria também o papel de contrabalançar a

aliança argentina com os Estados Unidos,: na medida em que a Argentina não

estaria disposta a aceitar 'pressões indevidas' do país do Norte em assuntos de

interesse direto do Mercosul.

Contra esse pano de fundo, Brasil e Argentina conscientizaram-se de

que, se quisessem consolidar o entendimento no plano nuclear em beneficio

mútuo e superar os obstáculos persistentes ao acesso a tecnologias de ponta,

seria necessário avançar tanto mediante o aprofundamento da confiança

recíproca como no que respeita à inserção desse processo de convergência no

regime internacional de não-proliferação. De fato, embora alguns efeitos

positivos já se fizessem sentir quanto ao aumento da confiahilidade do Brasil e

da Argentina em matétia de não-proliferação, como avaliações mais positivas

por parte de analistas internacionais, ambos os países continuavam a figurar

nas listas de countries ofconcern dos principais fornecedores nucleares.

Movidos, portanto, pelo espírito de aprofundar a integração bilateral e

de fortalecer as respectivas posições no plano internacional, os Presidentes

Collor e Menem assinam a 'Declaração sobre Política Nuclear Comum

Brasileiro-Argentina' em Foz do Iguaçu, em 28 de novembro de 1990. O salto

qualitativo em relação às declarações assinadas entre 1995 e 1988 é evidente

já no título do documento, onde se observa que, das anteriores 'declarações
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conjuntas sobre política nuclear' evoluiu-se para uma 'política nuclear

comum'. E quais são os traços distintivos dessa política nuclear comum?

Em primeiro lugar, a reafirmação do caráter pacífico das respectivas

atividades nucleares, e da importância da utilização da energia nuclear para o

desenvolvimento de ambos os países. Nesse âmbito, sublinhe-se ainda a

intensificação da cooperação bilateral em matéria de pesquisa, troca de

informações e complementação industrial.

Em segundo lugar, o aprofundamento da confiança e transparência, para

o qual muito contribuíram as visitas presidenciais e técnicas às instalações

nucleares dos dois países, em especial às mais sensíveis, como as usinas de

enriquecimento de urânio de Pilcaniyeu e Iperó e os laboratórios de

reprocessamento e de fabricação de combustível nuclear de Ezeiza.3 '. ~

Em terceiro lugar, a decisão de consolidar a confiahilidade no campo

nuclear por meio da adoção de um arranjo comum que pennitisse a realização

de inspeções mútuas em todas as instalaçõesnucl~ com vistas a confirmar

o caráter exclusivamente pacifico de todas as atividades nucleares

empreendidas nos dois países.

Finalmente, a decisão de associar o esquema de verificação bilateral ao

regime internacional de não-proliferação, que redundaria na assinatura do

Acordo Quadripartite.

Pela nova Declaração de Foz do Iguaçu, os Presidentes Collor e Menem

tomam as seguintes decisões:

a) aprovar o Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais

Nucleares (SCCC); 4

b) empreender negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica

(AIEA) para a celebração de acordo de salvaguardas abrangentes baseado no

SCCC;
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c) colocar em vigor o Tratado de Tlatelolco.

A relevância dessas decisões é notável sob diversos prismas. A criaçào

do Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares

(SCCC) gerou beneficios em quatro níveis distintos: o nacional, o bilateral, o

regional e o internacional.

No plano interno, deve-se recordar que, não obstante o declínio da

influência do segmento militar no Brasil, até 1989, as atividades malS

sensíveis ainda não estavam sujeitas a nenhum tipo de salvaguardas. 5 O

sistema nacional de salvaguardas então existente tinha sua aplicação restrita

aos materiais transferidos no âmbito dos acordos de cooperação bilateral com

a Alemanha e com os Estados Unidos. Tais materiais estavam sujeitos aos

acordos de salvaguardas parciais com a AIEA, os chamados acordos trilaterais

(do tipo INFCIRC/66), e n:: podiam ser utilizados para quaisquer fins

militares.

Conforme assinalou o Professor José Goldemberg, em Conferência

realizada em Montevidéu, em 1989, 6 um dos passos fundamentais para

comprovar o caráter pacífico do programa nuclear brasileiro seria a criação de

um sistema nacional de salvaguardas que facultasse à sociedade civil amplo
•

conhecimento sobre aquele programa. Com essa afirmação, Goldemberg nào

só manifestava o desejo de maior transparência interna, como dava a entender

que o controle do Governo sobre as atividades empreendidas pelos militares

no campo nuclear era deficiente. Assim, a instituição do Sistema Comum de

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, no caso do Brasil, terá

servido também como instrumento para avançar o controle civil sobre as

instalações operadas por militares.

A propósito, a percepção de certa ambigüidade na política nuclear

brasileira, a despeito da posição oficial do Governo, sempre categórica ao
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afirmar o caráter exclusivamente pacífico do nosso programa nuclear, está

recolhida com muita propriedade pelo Embaixador Marcos Azambuja, tal

como citado na introdução ao Capítulo 3. Note-se que o texto foi redigido em

1989, quando já havia sido incluído na Constituição dispositivo consagrando a

energia nuclear para fins exclusivamente pacíficos. Entretanto, não sendo o

objetivo principal do presente trabalho abordar em profundidade aspectos

específicos do programa nuclear brasileiro, não parece oportuno incluir aqui

discussão pormenorizada sobre as atividades conduzidas pelo segmento

militar no país, as quais, a bem da verdade, sempre contaram com a

participação de cientistas civis. O que importa ter presente, a esse respeito, é o

fato de que, hoje em dia, o Brasil é o único país do mundo onde instalações

nucleares operadas por militares se encontram sob salvaguardas da NEA. 7
\."

De resto, confonne exposto no Capítulo 1.3, o desenvolvimento da propulsão

nuclear naval é permitido tanto pelos acordos de salvaguardas que seguem o

modelo TNP (INFCIRCl153) c.uúlO pelo Acordo Quadripartite.

Voltando às implicações das decisões adotadas em 1990, ademais de

fortalecer as estruturas de controle interno sobre todas as atividades nucleares

empreendidas no Brasjl e na Argentina, a criação do SCCC teve o mérito de

consolidar ainda mais a transparência construída desde 1985, na medida em

que o novo sistema pressupunha o intercâmbio de infonnações

pormenorizadas sobre o conjunto dos respectivos programas nucleares, e, mais

importante, previa inspeções recíprocas. Adicionalmente, a preparação do

SCCC antes da negociação de um acordo de salvaguardas com a AIEA

fortaleceu a posição de ambos os países em relação àquela negociação, ao

propiciar a identificação dos pontos de maior interesse e sensibilidade no que

se refere à implementação de salvaguardas.
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A propósito, recorde-se que o Artigo IV do seec (Anexo ao Acordo de

Guadalajara) reproduz o dispositivo contido no Artigo XIV da INFCIRC/153

(modelo TNP), que faculta a isenção de salvaguardas para materiais nucleares

empregados em atividades de propulsão nuclear naval. No caso do scec, a

isenção de salvaguardas tem aplicação mais ampla, referindo-se o Artigo IV a

'materiais nucleares utilizados para a propulsão ou operação nuclear de

qualquer tipo de veículo, incluindo submarinos, ou em outras atividades que,

por sua natureza, exijam procedimento especial. ' 8 Além disso, o mesmo

artigo define as características especiais desse tipo de procedimento.

No plano regional, o estabelecimento do seec foi uma medida

fundamental para que Brasi I e Argentina pudessem executar a decisão de

colocar em vigor o Tratado de Tlatelolco, o que efetivamente ocorreu em

1994, após a aprovação das emendas propostas, que visavam sobretudo

atribuir à AIEA o papel de realizar inspeções. Com esses passos, o sistema de

verificação bilateral seria associado ao regime internacional de não

proliferação, sem, no entanto, vinculá-lo ao TNP, como veremos na Seção 3.5.

NOTAS

I Ver Carlos Escudé, La Argen/iAa y Sus Alianzas Estra/égicas. In: Archivos dei Presen/e, 1993.
2 Carlos Escudé, op. cit., pp. 61-62.
) A instalação de reprocessamento de Ezeiza foi posteriormente desativada.
• O Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares., elaborado pelo Comitê Pennanente
Brasil-Argentina sobre Política Nuclear, é um conjunto de procedimentos que inclui, entre outros, a
harmonização dos padrões para categorização de materiais e instalações nucleares., e a realização de inspeções
recíprocas. Tem por objetivo verificar que os materiais nucleares presentes em todas as atividades nucleares
das Partes não sejam desviados para armas nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos. As
diretrizes bâsicas do SCCC constam do Anexo ao Acordo entre a República Federativa do Brasil e a
República Argen/ina para o Uso Exclusivamente Pacifico da Energia Nuclear, assinado em Guadalajara em
18 dejulho de 1991.
~ Segundo Marco Mano, atualmente funcionário da ABACC, o Laboratório de Enriquecimento Isotópico
(LEI) do Centro de Tecnologia da r-.1arinha em São Paulo (CTMSP/ARAMAR), inaugurado em 1987, foi
incorporado ao sistema nacional de: 531vaguardas em 1989. Ver 'Regional Safeguards Arrangemt:'nts: the
Argentina-Brazil Experience.· p.5 Viena: AIEA,junho de 1997.
t> Ver a intervenção do Profe:ssor Jü~c Golde:mbe:rg no painel Sudear Submarines and rht?ir !mplicolivns for
Weapons Proliferation, durante conferência realizada em Montevidéu em outubro de 1989. In: A\'t!rting a
Latin American Nuclear Arms Rl1ct' Nuc kar Control Instilule, pp. 169-170.



7 Esse fato foi assinalado pelo Diretor-Geral da AIEA, Moharned ElBaradei, durante visita às instalações do
Centro de Tecnologia da Marinha em São Paulo (CTMSP/ARAMAR) realizada em dezembro de 1998.
• Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina para o Uso Exclusivamente
Pacífico da Energia Nuclear (Acordo de Guadalajara), Anexo, Artigo IV.
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Capítulo 3

3.4. O Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia
Nuclear - julho de 1991: a Criação da Agência Brasileiro-Argentina
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC)

'EI establecimiento deI SCCC pronto planteó la necesidad de
contar con un mecanismo o institución responsable de su
aplicación. Tal entidad debería tener la idoneidad técnica y la
autonomía jurídico-internacional necesarias para que los dos
integrantes deI sistema, así como el resto de la comunidad
internacional, recibieran las garantías suficientes de que el
contraI aplicado era seria, eficiente y satisfacía los propósitos
para los que fue creado, es decir, asegurar el destino
exclusivamente pacíjico de los materiales e instalaciones que
controlaba. 'Gerardo Bompadre. I

Pelo Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia

Nuclear,2 assinado em Guadalajara, México, em 18 de junho de 1991,

Brasil e Argentina conferem caráter jurídico à parte bilateral dos

compromissos que culminaram na adoção da Política Nuclear Comum,

em novembro de 1990. Por esse instrumento, inspirado sem dúvida no

Tratado de Tlatelolco,3 ambos se comprometem a pro~bir, nos respectivos

territórios, o teste, a produção e a aquisição de annas nucleares.

A parte preambular do Acordo registra, entre outros antecedentes
•

de relevo, o progresso alcançado em relação à cooperação nos usos

pacíficos da energia nuclear; as decisões adotadas pela Declaração sobre

Política Nuclear Comum de Foz do Iguaçu; o desejo de aprofundar o

processo de integração bilateral; a importância da energia nuclear para o

desenvolvimento; e a reafinnação dos princípios do Tratado de

Tlatelolco.

À parte do compromIsso com a utilização da energIa nuclear

unicamente para fins pacíficos, os dois principais elementos do Acordo

de Guadalajara são a fonnalização do Sistema Comum de Contabilidade e

Controle de Materiais Nucleares (SCCC) e a criação da Agência
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Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares

(ABACC).

Em meados de 1990, quando o Comitê Pennanente elaborava o

SCCC, não se pensava na criação de entidade para administrá-lo. Não

obstante, a decisão de negociar acordo de salvaguardas com a Agência

Internacional de Energia Atômica (AIEA), incluída igualmente na

Declaração sobre Política Nuclear Comum de Foz do Iguaçu, levou ao

estabelecimento da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e

Controle de Materiais Nucleares (ABACC).

Assim, o Acordo de Guadalajara, ademais de fonnalizar o SCCC,

estabelece uma agência com personalidade jurídica internacional, cuja

função precípua é administrar aquele sistema e aplicá-lo a todos os

materiais nucleares em todas as atividades nucleares desenvolvidas pelas

Partes. A criação da ABAee prende-se essencialmente ao fato de que

Brasil e Argentina desejavam inscrever o arranjo bilateral de verificação

no regime internacional, como fonna de aumentar a respectiva

confiabilidade no cenário externo e, assim, obter ganhos em relação ao

acesso de ambos a tecnologias avançadas. Nesse sentido, pensou-se que a

credibilidade do seee seria grandemente reforçada por meio de sua
•

implementação por entidade independente, com personalidade jurídica

própria, capaz de imprimir a adequada isenção ao sistema de veri ficação

bilateral.

O terceiro aspecto do Acordo de Guadalajara a merecer registro é o

compromisso das Partes, contido no Artigo I, parágrafo terceiro, de

proibir qualquer dispositivo nuclear explosivo, mas apenas enquanto

persistir a impossibilidade de distinção técnica entre 'dispositivos

nucleares explosivos para fins pacíficos' e 'os destinados a fins bélicos. ' -t

Aqui, cabe recordar que, em 17 de setembro de 1990, o então

Presidente Collor convocou a imprensa para testemunhar a desativação



definitiva das instalações militares na Serra do Cachimbo. Ao colocar,

literalmente, uma pá de cal num dos poços alegadamente destinados a

testes nucleares, Collor sinalizou a renúncia à realização de ensaios

nucleares mesmo para fins pacíficos. Até então, a posição do Brasil sobre

esse particular era aquela consagrada pelo Tratado de Tlatelolco, cujo

Artigo 18 permite a condução de explosões nucleares para fins pacíficos,

sob certas condições.

Coerentemente com a anunciada mudança de posição, o discurso

de Collor na 453 Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 24

de setembro de 1990, assinala o seguinte: 'O Brasil de hoje descarta a

idéia de qualquer experiência que implique explosões nucleares, ainda

que para fins pacíficos, e espera que outros países considerem a hipótese
J ·_L ,5ue tomar o mesmo camlrmo.

\, ..
Nesse sentido, é curioso notar que o Acordo de Guadalajara; de

julho de 1991, parece refletir o desejo de resguardar a posição das Partes

quanto à realização de explosões nucleares pacíficas, ao menos enquanto

não fosse possível distingui-las daquelas de caráter bélico. A esse

respeito, a nota à imprensa distribuída por ocasião da assinatura do

acordo 6 explica a posição brasileira com as seguintes palavras: 'A
•

decisão anunciada pelo Presidente CoI/or na Assembléia-Geral das

Nações Unidas de descartar a utilização de dispositivos nucleares

explosivos para fins pacíficos vê-se também consubstanciada no Acordo,

tendo como base a impossibilidade técnica de diferenciá-las daquelas

com finalidade bélica. ' 7

A ambigüidade incluída no Artigo I a respeito das explosões

nucleares deveu-se, aparentemente, à resistência da Argentina em abdicar

completamente desse tipo de explosões. Em relação a esse ponto

específico, a posição brasileira teria evoluído mais rapidamente. 8
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Outro dispositivo do Acordo de Guadalajara que importa ressaltar é

o contido no Artigo lI, que se refere ao direito inalienável das Partes de

desenvolver 'a pesquisa, a produção e a utilização da energia nuclear

com fins pacificos, presen:ando cada parte seus segredos industriais.

tecnológicos e comerciais. sem discriminação. em conformidade com

seus Artigos 1, 111 e IV ' 9

Note-se que o direito das Partes de desenvolverem tecnologia

nuclear e a confidencialidade de infonnações sensíveis, objeto do Artigo

lI, referem-se sobretudo à propulsão nuclear naval e ao SCCC, tal como

mencionados nos dois Artigos seguintes, e também às explosões

nucleares, incluídas no Artigo I.

Em relação à propulsão nuclear naval, o Artigo IH lê: 'Nada do que

dispõe o presente Acordo limitará o direito das partes a usar a energia

nuclear para a prnmllsão ou a operação de qualquer tipo de veiculo.

incluindo submarinos, uma vez que ambas são aplicações pacificas da

energia nuclear.' 10 Assim, além de explicitar o caráter pacífico da

propulsão nuclear para submarinos, o Acordo de Guadalajara reafinna o

direito das Partes a desenvolvê-la e estabelece dispositivo para proteger

infonnações de caráter estratégico relacionadas a tal atividade.

No caso do Brasil, o Artigo IH e demais dispositivos do Acordo

aplicáveis à propulsão nuclear naval refletem a grande preocupação em

garantir o desenvolvimento do projeto do submarino movido a energia

nuclear, o qual, por seu valor estratégico-militar, é tido por alguns

analistas como um 'substituto' da anna nuclear em tennos de prestígio

internacional. 11 Recorde-se, a respeito, que, além das cinco potências

nucleares, apenas a Índia possui submarinos nucleares. I:! Naturalmente,

no que tange ao projeto brasileiro, trata-se de artefato de defesa, não

portador de anuas nucleares, e, confonne assinalado na Seção 3.3 do
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presente Capítulo, constitui atividade de caráter pacífico, permitida pelos

acordos de salvaguardas que seguem o modelo TNP. 13

Conclui-se que, ao formalizar o SCCC e ao criar a ABACC, o

Acordo de Guadalajara já incluía, no plano bilateral, as principais

cláusulas de interesse das Partes no que se refere à preservação de

informações estratégicas e à manutenção das opções nacionais no que se

refere a explosões nucleares pacíficas (com ressalvas) e ao

desenvolvimento da propulsão nuclear naval.

NOTAS
I Ver Gerardo Bompadre. Cooperación Nuclear Argentina-Brasil. Evolucióny Perspectivas. p.59.
2 Acordo entre a República FederaJiva do Brasil e a República Argentina para o Uso Exclusivamente
Pacifico da Energia Nuclear. Assinado em Guadalaraja, México, em 18 de junho de 1991, entrou em
vigor em 12 de dezembro de 1991. Note-se que este acordo foi submetido ao Congresso Nacional em
23 de setembro de 1991, tendo sido aprovado em 1I de dezembro do mesmo ano.
l Tal como o Tratado de Tlatelolco, a parte operativa do Acordo de Guadalajara inicia-se de maneira
positiva, com mençlo ao compromisso das Partes de utilizarem aenergia nuclear exclusivamente para
fins pacfflCOS. A pane operativa do TNP. ao contririo, começa por proibir a transferência e a~ ele
annas nucleares (Artigos I e 11). Essa distinçlo é importante porque ilustra a nlo-aceitaçlo pelo Brasil
e pela Argentina. 1~ dos pressupostos discriminatórios do TNP.
4 Idem. Artigo I, partgrafo terceiro, que ~: 'Tendo em vista que n40 existe, atualmente, distinç40
técnicaposs1vel enJre os disposilivos nucleares explosivos paralw paclfiCOl e os destinados afins
bélicos, tIS Partes se comprometem, ademais, a proibir e a impedir em seus respectivos terril6rios, bem
como a absJer-se de na/ã...•fomentar 011 autorizar, direta ou indiretamente, 011 de participar de
quo/quer maneira no leste, uso.labriCtlÇ4o. prodJlç4o ou aquisiç40, por qualquer",eio, de quglquer
dispositivo nuclear explosivo, enqutmlo persista a referida limltaç40 técnictL '
S Discurso do Presidente Fernando Collor perante o Plenário da 4sa AGNU. em 24 de setembro de
1990. In: 11 Palavra do Brasil nas NaçlJes Unidas: 1946-1995, p.s14.
'Ver Circular-TelegrAfica nO 18.414. de Ilnl9l. que transmite a Últegra da referida nota à imprensa.
7 Idem. ibidem. segundo paripafo.
• A posiçlo argentina em relãçlo às explosGes nucleares pacificas está relatada no despacho-telegrifico
confidenCiai da DCIA para a Embaixada em Viena. de 2.3.91.
9 Acordo de Guadalajara. Artigo 11. Grifo da autora.
10 Idem. Artigo 111.
11 Ver Benjamin Sanders e John Simpson, Nudear SlIbmarines and Non-proliferaJion: Causefor
Concerns. In: Programmefor Promoting Nudear Non-Proliferation, Occasional Paper Two. e também
Marvin Miller, Nuclear Submarines and 11reir Implicatiamfor Weapons Proliferation , apresentação
feita em Conferência em Montevidéu, em 1989, com respostas do Vice-Almirante argentino Carlos
Castro Madero e do professor José Goldemberg. in: Averting a Latin American Nuclear Arms Roce.
pp.1 53-170. O potencial de proliferação da propulsa0 nuclear naval é analisado ainda por Leonard
Spector, in Nudear Ambilions. pp. 49-55.
12 Embora se deva distinguir entre submarino a propulsão nuclear e submarino com annas nucleares,
em termos estratégicos, as vantagens do primeiro tipo se equiparariam às do segundo, se se considerar
que a superioridade do submarino movido a energia nuclear reside na capacidade de pennanecer
submerso, e. em princípio, não ser detectado, durante largo período de tempo. Considera-se aqui
também o fato de que o propósito da arma nuclear seria basicamente dissuasório, e não de uso real. Em
1988 a índia teria arrendado um submarino a propulsão nuclear da Rússia. À mesma época, o Canadá
teria cogitado adquirir submarinos da França ou do Reino Unido, o que foi posterionnente descartado.
13 Segundo Leonard Spector, a cláusula relativa à pennissão de desenvolver propulsão nuclear naval
teria sido incluída no texto da INFCIRClI53 em função do interesse da Itália e dos Países Baixos em
preservar a opção de construir submarinos nucleares e ao desejo do Reino Unido de assegurar que o



TNP não prejudicaria a aquisição de material dos Estados Unidos para os sistemas britânicos de
propulsão nuclear naval. Op. cit., p. 313.
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Capítulo 3

3.4.1. Principais atribuições da Agência Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACq

Criada pelo Acordo de Guadalajara, em julho de 1991, a Agência

Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares

(ABACC) tem como função principal aplicar o Sistema Comum de

Contabilidade e Controle (SCCC) a todos os materiais nucleares

utilizados em todas as atividades nucleares desenvolvidas pelo Brasil e

pela Argentina. Em outras palavras, o objetivo básico da ABACC é

verificar que os materiais nucleares presentes em todas as atividades

nucleares das Partes não sejam desviados para a produção de annas

nucleares ou para a realização de explosões nucleares. I

A ABACC tem sede no Rio de Janeiro, e mantém pequeno

escritório de apoio administrativo em Buenos Aires. Compõe-se ~e dois

órgãos: a Comissão e a Secretaria. A Comissão é integrada por quatro

membros, dois de cada Parte. Nonnalmente, são designados por cada

Parte um representante do Ministério das Relações Exteriores e um

representante da área nuclear. No caso do Brasil, participam o Diretor

Geral do Departamento de Organismos Internacionais e o Presidente da

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Pela Argentina,

participam o Diretor-Geral do Departamento de Segurança Internacional,

Assuntos Nucleares e Espaciais e o Presidente da Autoridade Regulatória

Nuclear (ARN).

A Secretaria é dirigida pelo Secretário e pelo Secretário-Adjunto,

cargos exercidos por um representante de cada nacionalidade, em sistema

de rotação anual. É formada por um núcleo de 18 funcionários

pennanentes e de cerca de 75 inspetores, os quais integram institutos

afetos à área nuclear do Brasil e da Argentina. Dispõe, ademais, de Grupo

Consultivo Ad-hoc, formado por cientistas brasileiros e argentinos, cujo
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propósito é fornecer assessona técnica em áreas específicas afetas a

implementação de salvaguardas.

Em termos financeiros, a ABACC contou, no exercício de 2000,

com um orçamento regular de US$ 3,050,000.00, cabendo a cada país

arcar com metade desse montante. Além disso, a ABACC recebe aportes

financeiros extra-orçamentários da ordem de US$ 500,000.00, em

decorrência de acordos de cooperação que mantém com os Estados

Unidos, com a Comunidade Européia de Energia Atômica (Euratom) e

com a República da Coréia.

Inaugurada oficialmente em 9 de dezembro de 1992, pelos então

Ministros das Relações Exteriores Fernando Henrique Cardoso e Guido

di Tella, a ABACC foi saudada como 'um passo decisivo na ação

empreendida pelo Brasil e pela Argentina para assegurar a

transparência-l.: suas atividades nucleares.' 2 Confonne assinalamos na

Seção 3.4 do presente Capítulo, sua criação deveu-se sobretudo à

avaliação de ambos os Governos de que, para imprimir maIor

credibilidade ao SCCC e possibilitar sua implementação de forma

sistemática, seria necessário estabelecer uma agência com personalidade

jurídica internacionill, provida de corpo técnico permanente. Inspirada no

modelo da Comunidade Européia de Energia Nuclear (Euratom), a

ABACC ademais de administrar o regime bilateral de verificação, foi

também concebida com o intuito de conformar etapa intermediária ao

sistema de verificação internacional. O papel da agência bilateral,

portanto, transcende a verificação mútua, na medida em que conforma

mecanismo que reforça as posições nacionais frente à verificação

internacional, particularmente no que respeita à proteção de informações

de valor estratégico-comercial relativas aos programas nucleares do

Brasil e da Argentina, e ao fortalecimento das instituições regulatórias

internas. E, não menos importante, deve-se lembrar que, à época, nem o
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Brasil nem a Argentina pertenciam ao TNP.
3

O SCCC e a ABACC eram

vistos, portanto, não apenas como componentes essenciais do sistema de

verificação bilateral, mas também como partes de um esquema alternativo

ao do TNP, cujos pressupostos não eram então aceitos pelos dois países.

Esse esquema alternativo, não vinculado juridicamente ao TNP, viria a

ser complementado pela colocação em vigor do Tratado de Tlatelolco

para o Brasil e para a Argentina e pela celebração do Acordo

Quadripartite para a Aplicação de Salvaguardas, passos que o

inscreveriam, respectivamente, nos arranjos regional e internacional de

não-proliferação.

Ao longo de 8 anos de funcionamento pleno, a ABACC logrou

consolidar-se como interlocutor respeitado entre os principais atores no

campo da não-proliferação, tanto por parte de Estados individuais cpmo
:."

nos planos regional e multilateral.

A importância conferida pelos Governos do Brasil e da Argentina à

Agência bilaL\;ial foi reiterada pelos Presidentes Fernando Henrique

Cardoso e Carlos Menem em cerimônia realizada em BrasOia, em 10 de

novembro de 1997, em comemoração ao seu 5° aniversário. Na ocasião,

os dois Presidente& reafirmaram 'Sua satisfação pelo fato de que a

ABACC, nos últimos cinco anos, vem acumulando importante experiência

na aplicação de salvaguardas, aperfeiçoando-se cada vez mais do ponto

de vista técnico-operacional, tendo correspondido plenamente e com

competência ao papel que lhe cabe no processo de confiança mútua entre

o Brasil e a Argentina e contribuído para o regime internacional de não

proliferação. ' 4

Esse processo de aperfeiçoamento e de consolidação, naturalmente,

não se deu sem percalços. A par das dificuldades associadas ao próprio

estabelecimento prático, tais como a fonnação do corpo de inspetores e o

desenvolvimento da metodologia de aplicação do SCCC, a ABACC
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enfrentou, de início, marcada desconfiança por parte da AIEA. Tal

desconfiança é, de certo modo, natural, uma vez que as áreas de atuação

de ambas as instituições, a exemplo do que ocorre em relação à Euratom,

são em grande medida coincidentes.

Nos últimos anos, o relacionamento entre a ABACC e a AIEA vem

evoluindo satisfatoriamente. No que tange à cooperação com arranjos

regionais e/ou bilaterais de salvaguardas, a AIEA tem ressaltado a

importância de preservar a capacidade de elaborar suas conclusões de

fonna independente,5 objetivo esse que, obviamente, é compartilhado

pela ABACC. Nesse contexto, o Acordo de Cooperação entre as duas

instituições, assinado em 1998, constitui marco jurídico relevante para

evitar a duplicação de esforços, além de promover o intercâmbio técnico.

Em tennos de atividades desempenhadas, a ABACC intensificou as

inspeções a partir de 1994, após a entrada em vigor do Acordo

Quadripartite, que examinaremos na próxima seção. Segundo o último

relatório disponível, correspondente ao exercício de 1999, de 35

inspeções em 1993 passou-se a 186 em 1994. Em 1999 foram realizadas

133 inspeções, incluindo-se nesse total a verificação de questionários de

infonnação de projeto.

NOTAS

I Aqui, deve-se recordar que o Acordo de Guadalajara (Artigo I, parágrafo 3°) proíbe a realização de
explosões nucleares enquanto persistir a impossibilidade de diferenciar entre dispositivos nucleares
para fins paclficos e para fins não pacíficos. Tal dispositivo deixaria de ter relevância no Acordo
Quadripartite, que reflete, em linhas gerais, o modelo EuratomrrNP. e proíbe a realização de explosões
nucleares sem qualificá-Ias.
2 Ver Luiz Augusto de Araujo Castro, Brasil-Argentina: medidas bilaterais deforta/ecimenJo da
confiança na área do controle dI! armamentos, p.74. A cerimônia de inauguração da ABACC foi
comunicada por notas às Nações Unidas e à AIEA (INFCIRC/416, de 11/1/93).
J A Argentina aderiu ao TNP em 1995. e o Brasil em 1998.
4 Declaração Conjunta dos Prt:sidl!lI/t'5 Fanando HCMique Cardoso e Carlos Saúl Menem por
ocasião do 50 Aniversário da Agência Brasileiro-Argt'fltina de Contabilidade e Controle de Jlateriais
.....ucleares (A BA CC). Proferida no Palacio do Planalto. Brasília, em 10 de novembro de 1997.
~ Jan Priest, Chefe da Seção de Salvaguardas e Não-Proliferação do Escritório de Relações Externas da
AIEA, avalia que a cooperação entre a Agência e os sistemas de verificação da Euratom e da ABACC é
benéfica. desde que' ... the bilateral amf!or regional system has proven technica/ eiJectiveness and that
the IAEA remains ab/e, at a/l timt!5, to satisfy its obligation to reach its own, independent conc/usions. '



Ver The Role ofthe lAEA in Nuclear-Weapon-Free Zones and ils Relationship wilh the Bnrilian
Argentine Agencyfor the Accounting and Conlrol o[Nuclear Materiais. p.5.
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Capítulo 3

3.5. O Acordo entre a República Federativa do Brasil, a República
Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e
Controle de Materiais Nucleares e a Agência Internacional de
Energia Atômica para a Aplicação de Salvaguardas (Acordo
Quadripartite) - 13 de dezembro de 1991

'The drafl agreemenl is a comprehensive safeguards agreemenl
ofa sui generis nalure, and it is compalible with lhe Treaty of
Tlalelolco. 1i covers al1 nuclear malerials in al1 nuclear
aclivi!ies within lhe lerritories ofArgenlina and Brazi/, under
Iheir jurisdiclion or carried oul under Iheir control anywhere.
The drafl agreemenl provides for lhe app/ication ofsafeguards
lo exports of nuclear material. The drafl agreement also
conlains a Protocol which amplifies certain provisions and, in
particular, specifies the arrangements for co-operation in lhe
app/ication ofsafeguards. ' Hans Blix, 25 November 1991. I

'Ambos países hemos inverlido anos de esfuerzos e importantes
recursos humanos y materiales para a/canzar un significativo. \

desarrol/o nuclear. Por ello mzsmo, creo que haber aceplàdo
voluntariamente la aplicación de salvaguardias
omnicomprensivas, incluso sobre tÍclividades desarrolladas sin
ayuda externa, representa una contribuci6n concreta argentina
y brasilena aI objetivo de la no prolifêración , a la paz y
segwidad internaciona'p.s. ' Carlos Menem, em 13 de dezembro
de 1991. 2

'Na cerimônia de hoje, Brasil e Argentina dão impulso novo ao
processo de desarmamento mundial.
Em um momento em que ocorrem mudanças importantes na
conjuntura mundial, a paz nllo pode ser mais simplesmente a
ausência de gue"D. '
'Países ou regiões que renunciam àposse de armas nucleares
ou oulras armas de destruição em massa podem pedir, com
auloridade, a aceleração do desarmamento global, sobretudo
no campo nuclear.' Fernando Collor de Mello, em 13 de
dezembro de 1991. 3

A terceira decisão incluída na Declaração sobre Política Nuclear

Comum Brasileiro-Argentina de novembro de 1990, no sentido de

empreender negociações com a Agência Internacional de Energia

Atômica (AIEA) de um acordo conjunto de salvaguardas que tomasse por
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base o Sistema Comum de Contabilidade e Controle (SCCC) foi

concretizada entre março e novembro de 1991.

O 'sentido de urgência,4 que ambos os países atribuíam à

implementação das decisões acordadas em Foz do Iguaçu correspondia

sem dúvida às respectivas orientações políticas nacionais. No caso do

Brasil, confonne assinalado por ocasião da assinatura do Acordo de

Guadalajara, em julho de 1991, três preceitos básicos nortearam a atuação

do país em relação ao conjunto de decisões adotadas na área nuclear: 5

a) a observância da Constituição, no sentido de que a energia nuclear

somente poderia ser utilizada para fins pacíficos;

b) o fato de que o Brasil, como signatário do Tratado de Tlatelolco, não

adotava nenhuma medida que pudesse frustrar suas finalidades;

c) a determinação do Presidente da República de imprimir maior

transparência ao programa nuclear, o que refletia um anseio da

sociedade brasileira.

No que respeita ao presente Capítulo, a decisão de negociar acordo

de salvaguardas abrangentes com a AIEA juntamente com a Argentina, e,

na fase final, com a ABACC, ademais de atender à orientação política

interna, deveu-se ao interesse de ambos os países de inscrever o arranjo
•

bilateral no regime internacional de verificação no mais curto prazo. 6

Recorde-se, à propósito, que, à época, tanto o Brasil como a

Argentina continuavam a figurar nas listas elaboradas pelos supridores

nucleares como países pouco confiáveis do ponto de vista da não

proliferação. Ambos enfrentavam, assim, uma série de restrições à

aquisição de tecnologias de ponta, não somente no setor nuclear, mas

também em áreas como infonnática e tecnologia espacial. Com vistas,

portanto, a melhorar a respectiva imagem internacional e, dessa forma,

buscar acesso mais desimpedido a tecnologias de ponta provenientes do
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exterior, Brasil e Argentina engajaram-se na negociação de um acordo de

salvaguardas abrangentes com a AIEA.

Ao mesmo tempo, a descoberta, em fevereiro de 1991, de que o

Iraque, Parte no 1NP e signatário de acordo de salvaguardas abrangentes

com a AIEA, desenvolvia programa clandestino para a produção de

armamento nuclear, veio a questionar a eficácia do sistema de

salvaguardas da Agência. Em conseqüência, já a partir de fevereiro de

1991 são lançadas na AIEA discussões sobre medidas para reforçar e

aperfeiçoar o sistema de salvaguardas então em vigor, as quais viriam a

redundar na aprovação do Protocolo Adicional aos Acordos para

Aplicação de Salvaguardas, em maio de 1997. Assim, ao longo de 1991,

acentuou-se gradativamente a perspectiva de que medidas adicionais de

caráter mais restritivo e intrusivo em relação à aplicação de salvaguardas

viessem a ser adotadas no âmbito da AIEA. Essa tendência terá

contribuído para reforçar, aos olhos do Brasil e da Argentina, o caráter de

urgência das negociações que conduziram ao Acordo Quadripartite. Isso

porque ambos os Governos terão considerado mais vantajoso concluir um

acordo de salvaguardas nas bases então existentes e já conhecidas do que

incorrer nos riscos de um sistema de salvaguardas fortalecido cujos

contornos ainda mal se definiam, mas que se afigurava mais restritivo e

intrusivo.

Em fevereiro de 1991, em reunião realizada em Buenos Aires, 7

Brasil e Argentina acordaram as seguintes bases para a negociação do

acordo conjunto de salvaguardas, a qual teria início no mês seguinte:

a) o acordo com a AIEA deveria ser sui generis; 8

b) o acordo deveria conter cláusulas que assegurassem a preservação de

infonnações tecnológicas e industriais de natureza confidencial;

c) o acordo não deveria ser inibitório ao desenvolvimento de propulsão

nuclear para navios ou submarinos.
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Na ocasião, as delegações decidiram, num primeiro momento, não

abordar com a AIEA a questão das explosões nucleares para fins

pacíficos, em função da resistência argentina em abdicar definitivamente

desse tipo de explosões. É ilustrativa, a esse propósito, a avaliação do

chefe da delegação argentina, Embaixador Candiotti, sobre a questão, no

sentido de que a posição argentina tendia a evoluir positivamente. Nesse

sentido, não descartava ele, àquela altura, a hipótese de que o Presidente

Menem viesse a fazer declaração política de teor similar à do Presidente

Collor nas Nações Unidas em setembro de 1990.9

Já durante a visita que empreendera a Foz do Iguaçu, em novembro

de 1990, por ocasião da assinatura da Declaração sobre Política Nuclear

Comum Brasileiro-Argentina, o então Diretor-Geral da AIEA, Hans Blix,

mantivera entendimento infonnal com ambos os Governos no sentido de

que ó àcordo de salvaguardas a ser negociado com a Agência seria do

tipo sui generis. Essa denominação caracterizava um instrumento de

caráter abrangente, mas não vinculado ao TNP, e baseado no Sistema

Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC)

criado pelo Acordo de Guadalajara.

Como dissemos no Capítulo 1.3, o Acordo entre o Brasil, a

Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle

de Materiais Nucleares e a Agência Internacional de Energia Atômica

para Aplicação de Salvaguardas (Acordo Quadripartite) inspirou-se no

modelo de acordo de salvaguardas entre os países não-nucleares da

Comunidade Européia de Energia Atômica (Euratom) e a AIEA. Esse

acordo segue, em linhas gerais, o modelo do TNP (INFCIRC/153), mas

contém algumas particularidades, relacionadas ao seu caráter regional,

que interessaram ao Brasil e à Argentina. Segundo avaliação da Comissão

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 'a criação da Agência Brasileiro

Argentina de Contabilidade e Controle de A1ateriais Nucleares (ABA CC)
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como órgão gerenciador do SCCC oferece credibilidade ao sistema

regional e, no âmbito de um acordo de salvaguardas com a AIEA, levará

à minimização da intrusividade e do esforço de inspeção da AlEA através

do reconhecimento do esforço de salvaguardas da ABACc. ' /0 Nesse

sentido, tal como o acordo Euratom (INFCIRC/193), o Acordo

Quadripartite contém um Protocolo, o qual, nas palavras do Diretor-Geral

da AIEA, 'amplifies certain provisions anel, in particular, specifies the

arrangements for co-operation in the application ofsafeguards. ' II Outro

instrumento jurídico utilizado para subsidiar a negociação do

Quadripartite foi o Acordo para a Aplicação de Salvaguardas entre o

Japão e a AIEA (INFCIRC/255), que, embora siga o modelo 1NP, inclui

aspectos considerados relevantes no que tange à preservação de

infonnações de valor tecnológico e comercial. :. ..

Passando a uma análise ponnenorizada do Acordo Quadripartite,

observa-se, em primeiro lugar, que o instrumento compõe-se de um

preâIüu-lllo sucinto; de duas Partes distintas, com um total de 98 Artigos;

e de um Protocolo com 19 Artigos.

No preâmbulo, bastante reduzido em relação ao Acordo Euratom, é

sublinhado o papel .do Sistema Comum de Contabilidade e Controle

(SCCC) e da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle

de Materiais Nucleares (ABACC), encarregada de administrar o SCCC.

Tal como na INfCIRC/193, ressalta-se o fato de que o acordo de

salvaguardas abrangentes tomará por base o sistema de contabilidade e

controle regional (quinto parágrafo) e de que a AIEA e a ABACC

procurarão evitar a duplicação de esforços (sétimo parágrafo). Embora

nào mencione o Tratado sobre a Não-Proliferação de Annas Nucleares

(TNP), o terceiro parágrafo preambular recolhe linguagem do Artigo IV

daquele Tratado (presente também no Acordo de Guadalajara), ao

recordar o direito inalienável das Partes de conduzir pesquisa, produzir e
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utilizar a energia nuclear para fins pacíficos. O terceiro preambular,

entretanto, amplia o alcance desse direito, ao vinculá-lo aos Artigos I, lI,

lU e IV do Acordo de Guadalajara, que dizem respeito, entre outros

aspectos, à preservação de segredos industriais, tecnológicos e comerciais

e à utilização da energia nuclear para a propulsão de qualquer tipo de

veículo. Ressalte-se ainda, em relação ao Preâmbulo, a menção ao caráter

voluntário da aceitação das salvaguardas da AIEA - tendo por base o

SCCC - por parte de ambos os países (sexto parágrafo preambular).

A Parte I do Acordo Quadripartite compõe-se de 27 Artigos. Os

chamados compromissos básicos estão contidos nos Artigos 1,2 e 3. Pelo

Artigo 1, os Estados-Partes se comprometem a aceitar a aplicação de

salvaguardas a todos os materiais nucleares utilizados em todas as

atividades nucleares realizadas nos respectivos territórios, com vistas à

verificação de que tais materiais não sejam desviados PB!'l annas

nucleares ou para outros dispositivos nucleares explosivos.

Diferentemente do Acordo de Guadalajara, cujo Artigo I preservava o

direito das Partes às explosões nucleares pacíficas enquanto não fosse

possível distinguí-Ias tecnicamente das explosões nucleares bélicas, 12 o

Acordo QuadripaI1ite descarta completamente a possibilidade de

realização de explosões nucleares, no que segue o modelo TNP.

Confonne assinalado na Seção 3.4 do presente Capítulo, a posição

brasileira sobre a matéria já havia evoluído nesse sentido desde 1990,

quando o Presidente Collor desativou as instalações na Serra do

Cachimbo e descartou definitivamente a realização de explosões

nucleares no pronunciamento que efetuou perante a XLV Assembléia

Geral das Nações Unidas. A Argentina, entretanto, viria a adotar a mesma

posição somente no decorrer das negociações com a AIEA.

Os Artigos 2 e 3, referentes aos compromissos básicos, e 4,

referente à aplicação de salvaguardas, reproduzem linguagem do Acordo
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Euratom que reforça o papel do sistema regional de Contabilidade e

Controle de Materiais Nucleares. Assim, ao aplicar as salvaguardas

previstas no acordo, a AIEA deverá tomar por base as conclusões do

SCCC, cuja eficiência técnica deverá ser levada em conta. Reitera-se,

ademais, a necessidade de se evitar a duplicação de esforços entre a

AIEA e a ABACC e de se conduzir a aplicação de salvaguardas de

maneira a não prejudicar o desenvolvimento econômico das Partes,

pontos de especial interesse para o Brasil.

O Artigo 5, igualmente sobre a aplicação de salvaguardas, reveste

se de particular importância para o Brasil, pois versa sobre a proteção de

informações confidenciais derivadas da implementação do Acordo.

Reproduz linguagem do Acordo Euratom presente também no modelo

~. ~~

O Artigo 8 diz respeito à designação de inspetores da AIEA. Tal

como no acordo Euratom, a AIEA deverá contar com a aprovação da

ABACC e dos Estados-Partes para a designação de inspetoreS. -Além

disso, o mesmo Artigo, no inciso 'c', estabelece que as visitas e

atividades dos inspetores da AIEA serão organizadas de modo a: reduzir

ao mínimo os possíveis transtornos e inconvenientes para os Estados

Partes e para a ABACC; assegurar a proteção de informações

confidenciais; e levar em consideração as atividades da ABACC de modo

a evitar a desnecessária duplicação de esforços.

O Artigo 12 aborda uma questão considerada inicialmente delicada

por Brasil e Argentina: a aplicação de salvaguardas a materiais nucleares

transferidos para terceiros países. A respeito, deve-se assinalar que a

posição brasileira, primeiramente contrária ao estabelecimento de

controles de exportação, evoluiu no sentido de adotá-los, como veremos

adiante. 13
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Do ponto de vista do Brasil, um dos dispositivos mais importantes

do Acordo Quadripartite está contido no Artigo 13, que diz respeito à

isenção temporária de salvaguardas para material nuclear utilizado em

propulsão ou operação nuclear de qualquer veículo, inclusive submarinos

ou protótipos, ou em atividades nucleares não-proscritas acordadas entre

as Partes e a AIEA. Este Artigo aperfeiçoa e amplia a linguagem do

Artigo 14 do Acordo Euratom e do parágrafo 14 do modelo TNP, ao

eliminar a confusão conceitual entre atividade não-pacífica e pacífica

incorrida nesses dois instrumentos, mencionada no Capítulo 1.3, e ao

estender a suspensão temporária de salvaguardas a materiais que venham

a ser utilizados em 'qualquer outra atividade nuclear não proscrita

conforme acordado entre o Estado Parte e a Agência. ,/.I Por este Artigo,

a atividade de propulsão naval fica claramente caracterizada como

atividade nãO-proscrita, embora, no caso do Brasil e, de resto, dos demais

países que a desenvolvem, tenha caráter militar. 15

Vale lembrar, a respeito, que o Estatuto da AIEA proíbe a

utilização de materiais fornecidos pela Agência para atividades com

quaisquer fins militares. 16 Portanto, as salvaguardas da Agência seriam

aplicáveis, em princípio, unicamente a atividades de natureza civil. A

propulsão naval constitui exceção à regra, pois, embora sendo de caráter

militar, é caracterizada pelo modelo TNP e pelo Acordo Euratom como

'atividade militar não-proscrita.'

Segundo informação do Departamento Jurídico da AIEA, a isenção

temporária de salvaguardas para materiais utilizados em propulsão

nuclear naval até hoje nunca foi utilizada. Isso porque apenas as cinco

potências nucleares dispõem de frotas de submarinos a propulsão nuclear.

A Índia, que teria arrendado um submarino nuclear da Rússia, em 1988,

não possui acordo de salvaguardas abrangentes. Aparentemente o

submarino russo estaria submetido a acordo de salvaguardas bilateral
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entre a Rússia e a Índia. O Canadá, que, em 1988, teria cogitado adquirir

submarinos nucleares da França ou do Reino Unido, desistiu da operação.

Os Artigos 14 e 15, sobre as medidas relacionadas à verificação de

que não houve desvio, reproduzem a linguagem do Acordo Euratom e do

modelo TNP. Pelo Artigo 14, em caso de suspeita de desvio de material

para fins proscritos, após ouvir relatório do Diretor-Geral a respeito, a

Junta de Governadores poderá solicitar ao Estado-Parte em questão ou à

ABACC a adoção de medidas para corrigir a situação no mais breve

prazo.

Caso a situação não seja corrigida, e a Agência se veja

impossibilitada de constatar que não houve desvio de material para armas

nucleares ou outras atividades proscritas, o Artigo 15 estabelece que a

Junta de Governadores, após informação do Diretor-Geral, poderá ad~tar

as medidas previstas no parágrafo C do Artigo XII do Estatuto. Tais

medidas incluem o envio de relatório sobre a transgressão do acordo ao

Conselho de Segurança e à Assembléia-Geral das Nações Unidas, a

intenupção de assistência técnica da Agência ao Estado em questão e a

suspensão dos privilégios e direitos do referido Estado como membro da

Agência. •

Como se vê, o sistema de salvaguardas da AIEA, que, vale

lembrar, é aceito voluntariamente pelos países, apóia-se antes no

incentivo (ou desincentivo) político do que no caráter propriamente

punitivo. O papel das salvaguardas, sob essa ótica, seria antes o de

dissuadir ou detectar o desenvolvimento de atividades proscritas, e não o

de puni-lo. A autoridade da Agência no sentido de coibir tais atividades

reside, portanto, muito mais nos desincentivos às atividades proscritas

propiciados pelo sistema de salvaguardas - e nos incentivos da assistência

técnica, no caso dos países em desenvolvimento - do que nas penalidades
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previstas no Estatuto para casos de transgressão, as quais são bastante

limitadas.

Ainda em relação à Parte I, cabe assinalar que o Artigo 23 prevê a

suspensão da aplicação de outros acordos de salvaguardas em vigor entre

as Partes e a AIEA. No caso do Brasil, confonne mencionado no Capítulo

2, essa cláusula ocasionou a suspensão dos acordos trilaterais com os

Estados Unidos e com a Alemanha.

A Parte II do Acordo Quadripartite visa a especificar os

procedimentos a serem utilizados para a implementação dos objetivos

contidos na Parte I.

O Artigo 29 especifica os objetivos das salvaguardas instituídas

pelo Acordo ao defini-los da seguinte fonna:

a) a detecção oportuna (timely detection) de desvio de material nuclear

para a fabricação de annas nucleares ou quaisquer outrc:::; dispositivos

nucleares explosivos ou para propósitos desconhecidos;

b) a dissuasão de desvios pelo risco de detecção oportuna.

Os Artigos 32 e 33 dispõem sobre o papel do Sistema Comum de

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC) e reiteram, de

fonna ponnenorizada, o conteúdo dos Artigos 2, 3 e 4 da Parte I.

Os Artigos 37 e 38 estabelecem a obrigação de conclusão dos

arranjos subsidiários ao Acordo, os quais deverão definir detalhadamente

os procedimentos de aplicação do Acordo. Aqui, é importante assinalar

que os arranjos subsidiários devem levar em conta o SCCC, podendo ser

modificados, prorrogados ou encerrados em relação a detenninada

instalação sem necessidade de emenda ao Acordo. Cabe lembrar que os

acordos de salvaguardas da AIEA nonnalmente prevêem a celebração dt?

arranjos subsidiários, que são instrumentos compostos de uma parte geral,

aplicável a todas as instalações nucleares envolvidas pelo Acordo de
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Salvaguardas e de partes específicas a cada uma dessas instalações

nucleares, chamadas de anexos de instalação (facility attachments).

Os arranjos subsidiários relativos ao Acordo Quadripartite

deveriam entrar em vigor 180 dias após a entrada em vigor do próprio

Acordo. Entretanto, dada a complexidade da negociação dos anexos de

instalação, até hoje ainda não se completou o processo referente ao Brasil

e à Argentina. Segundo o Relatório da ABACC de 1999, em dezembro

daquele ano havia um total de 18 anexos de instalação em vigor, sendo

que 11 no Brasil. No caso do Brasil, que possui um total de 31 instalações

sujeitas a salvaguardas, faltaria ainda completar 20 anexos de instalação.

Tal como observou Felício,17 a negociação de acordo de

salvaguardas com a AIEA o mais detalhado possível, assim como de

arranjos subsidiários ponnenorizados referentes a instalações, inventá(ios

de material e inspeções, tenderia a propiciar execução menos traumática

do referido instrumento. Sob essa perspectiva, os negociadores do Acordo

Quadripartite empenharam-se em especificar o máximo Possível os

dispositivos sobre a implementação das salvaguardas, tanto na parte

básica do Acordo como, naturalmente, nos arranjos subsidiários. Além do

mais, a participação-rla ABACC, na qualidade de agência administradora

do SCCC constitui, a exemplo da Euratom, um filtro benéfico frente à

atividade fiscalizadora da AIEA.

Continuando a análise do Quadripartite, os Artigos de número 40 a

46 tratam da chamada infonnação de projeto (design information), e

remetem ao Artigo 7 da Parte I. Normalmente, um dos primeiros passos

da aplicação de salvaguardas é o fornecimento, pelo Estado-Parte, de

resposta a questionários sobre informação de projeto (Design Information

Questionnaires - DIQs) os quais contêm informações pormenorizadas

sobre as instalações nucleares a serem incluídas no acordo de

salvaguardadas e sobre o material nuclear nelas presente, bem como
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sobre localidades fora das instalações nucleares (Iocatíons outsíde

facilities). No caso do Quadripartite, estabelece-se que a infonnação de

projeto seja enviada à AIEA por meio da ABACC, durante a negociação

dos arranjos subsidiários. O Artigo 44 prevê o exame da infonnação de

projeto recebida pela AIEA e a posterior verificação in loco dessa

infonnação, a qual pode também ser feita por meio de inspeções ad hoc

às instalações envolvidas.

Os Artigos de 49 a 67 dizem respeito à contabilidade do material

nuclear sob salvaguardas, e prevêem o envio à AlEA, pela ABACC, de

uma declaração inicial sobre todos os materiais nucleares sob

salvaguardas no âmbito do Acordo (Artigo 60) e de relatórios especiais,

caso a ABACC tenha motivos para acreditar que tenha havido perda ou

desaparecimento de quantidades relevantes de material nuclear

salvaguardado (Artigo 66).

Um dos aspectos mais relevantes do Quadripartite, as inspeções a

serem efetuadas pela AlEA, é tratado nos Artigos de 68 a 88. São

especificados três tipos de inspeção, segundo o modelo Euratom e o

modelo TNP, a saber:

a) inspeções ad hoc, com o propósito de verificar a informação fornecida

na declaração inicial sobre material nuclear e na resposta aos

questionários sobre informação de projeto, bem como informação

relativa a material nuclear salvaguardado importado ou exportado

pelos Estados-Partes;

b) inspeções de rotina, para verificar, entre outros aspectos, a coerência

entre as informações fornecidas à AIEA e os registros mantidos pelos

Estados-Partes;

c) inspeções especiais, para verificar a informação contida nos relatórios

especiais (Artigo 66) ou para casos em que os dados fornecidos pelo
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Estado-parte não coincidam com os registros e dados disponíveis na

AIEA.

Com respeito ao prazo de notificação, que inclui o nome dos inspe

tores, instalações a serem visitadas e período da visita, as inspeções ad

hoc e de rotina podem ser notificadas com 24 horas ou uma semana de

antecedência. Em relação às inspeções especiais, o Artigo 81 estabelece

que deverá haver consultas prévias entre os Estados-Partes, a ABACC e a

AIEA, as quais já são consideradas como parte da inspeção.

Existe ainda a figura da inspeção não-anunciada, prevista no Artigo

82, e presente igualmente no Acordo Euratom e no modelo 1NP. A

freqüência de inspeções não-anunciadas, entretanto, é acordada

previamente entre a AIEA, a ABACC e os Estados-Partes. Além disso, o

Artigo 82 prevê que 'Ao executar qualquer inspeção não-anunciadlt.. a

Agência fará todo o possível para reduzir ao mínimo as dificuldades de

ordem prática para a ABACC e o Estado-Parte interessado e para os

- - operadores das instalações, tendo presente o disposto nos Artigos 42 e

87. '

Ainda em relação às inspeções, cabe assinalar que o Artigo 83

especifica os procedimentos estipulados pelo Artigo 8 para a designação

de inspetores pela AIEA, a qual deverá ser aprovada pelos Estados

Partes, por meio da ABACC. Pelo Artigo 88, ademais, a AIEA se obriga

a infonnar a ABACC e o Estado-Parte interessado sobre o resultado das

inspeções, com a periodicidade acordada nos arranjos subsidiários.

A parte final do Acordo (do Artigo 89 ao Artigo 97) estipula os

tennos do dispositivo contido no Artigo 12, sobre a questão da aplicação

de salvaguardas a materiais nucleares transferidos para o exterior ou

adquiridos pelos Estados-Partes. Como apontamos acima, no estágio

inicial das negociações, Brasil e Argentina não desejavam ver o controle

de exportação incluído no acordo de salvaguardas. Entretanto. à luz da



120

evolução das respectivas posições internas sobre a matéria, que levou,

inclusive, à adoção de legislação para controle de exportação de

tecnologias sensíveis por ambos os países, os dois países concordaram em

aceitar os dispositivos já contidos no Acordo Euratom e no modelo TNP

sobre o assunto.

Em relação à exportação de material nuclear salvaguardado, o

Artigo 90 estabelece que a ABACC deverá notificar a AlEA de fonna

ponnenorizada a respeito. Já o Artigo 92 dispõe que o material nuclear

sob salvaguardas somente poderá ser exportado para países sujeitos às

salvaguardas da AIEA, ou, quando tal não for o caso, somente quando a

AIEA houver completado os arranjos necessários para a aplicação de

salvaguardas ao referido material no Estado recipiendário. Entende-se,

aqui, que, no caso de exportação para países não-nucleares, as

salvaguardas requeridas seriam do tipo abrangente. J4 oara exportações

destinadas às potências nucleares, seriam requeridas salvaguardas

específicas, no âmbito dos acordos de oferta voluntária. Note-se, a

propósito, que o modelo TNP (INfCIRC/153) e o Acordo Euratom são

mais liberais a esse respeito, pois não exigem a aplicação de salvaguardas

a material exportado, mas tão somente notificação à AlEA sobre a
•

operação de exportação pelo Estado exportador e confirmação de

recebimento do material pelo Estado recipiendário. 18

Não obstante, as Conferências de Revisão do TNP de 1995 e 2000

confirmaram a exigência da adoção de salvaguardas abrangentes como

condição de suprimento nos tennos do Artigo IH do Tratado, política que,

ademais, é seguida pelo Grupo de Supridores Nucleares (NSG). O

assunto será objeto de análise na Seção 3.7 do presente Capítulo, que

tratará da adesão do Brasil ao NSG.

Em relação à importação pelos Estados-Partes de material nuclear

que deva ser submetido às salvaguardas da AIEA em virtude do Acordo
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Quadripartite, bem como no caso de transferência de material nuclear

salvaguardado entre os Estados-Partes, os Artigos 93 e 95 estipulam que a

ABACC deverá notificar a AIEA a respeito.

Finalmente, cabem algumas observações sobre o Protocolo que

integra o Acordo Quadripartite, e cuja função é ampliar certas disposições

desse último instrumento e especificar os arranjos para a interação entre a

ABACC e a AIEA na aplicação das salvaguardas nele previstas. Essa

parte do Quadripartite inspira-se claramente no Acordo Euratom, e tem a

função de valorizar o papel do sistema de salvaguardas regional em

relação ao sistema da AIEA.

Como princípios básicos de implementação de salvaguardas, o

Artigo 1 do Protocolo estabelece os seguintes:

a) a necessidade de que tanto a ABACC quanto a AIEA tirem conclusões
. ..

independentes;

b) a necessidade de estreitar a coordenação entre ambas as agênCias, de

maneira a evitar a desnecessária duplicação de esforç:z;

c) a conveniência de que ambas as agências trabalhem de forma

conjunta, sempre que possível;

d) a necessidade que que a Agência cumpra suas obrigações levando em
•

conta o requisito de preselVar os segredos tecnológicos.

A redação desses princípios básicos, aplicáveis aos demais artigos

do Protocolo, levou em conta tanto o papel da ABACC enquanto

organização regional de salvaguardas, quanto a necessidade de

preservação de infonnações de valor comercial e estratégico, dois pontos

de interesse para o Brasil. Cabe registrar ainda que o Artigo 19 do

Protocolo cria um Comitê de Ligação, composto por representantes dos

Estados-Partes, da ABACC e da AIEA, com a função de acompanhar a

implementação do Acordo Quadripartite. 19
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Com relação à negociação do Acordo Quadripartite, cabe registrar

o entendimento entre o Brasil e a AlEA, por troca de cartas, em 29 de

novembro de 1991, a respeito dos procedimentos especiais a serem

aplicados nas inspeções a instalações particulannente sensíveis, de modo

a habilitar a Agência a proceder à verificação de tais instalações e ao

mesmo tempo preservar os segredos tecnológicos. 20 A chamada side

letter é notadamente relevante no caso do laboratório de enriquecimento

de urânio de Aramar, onde as ultracentrífugas nonnalmente pennanecem

protegidas por um biombo 21 durante as inspeções da Agência.

O Acordo Quadripartite foi enviado ao Congresso Nacional em

julho de 1992, quando as providências básicas para a instalação da

ABACC já haviam sido tomadas. O processo de aprovação pelo

Legislativo foi lento e difícil, tendo sido concluído apenas em março de

1994. O relatório intermediário do Deputado Mendonça Neto, da

Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, de 1992, foi

extremamente desfavorável. Naquele documento, considera-se que o

Acordo Quadripartite '.. .fere incondicionalmente a soberania brasileira. '

22 À parte o sentimento nacionalista de oposição ao instrumento,

centrado na noção 'tradicional' de soberania nacional, deve-se observar
•

que certas particularidades da negociação do Quadripartite, como a troca

de cartas com a AIEA, não foram dadas a conhecer ao Legislativo, em

função do caráter confidencial e algo infonnal de que sc revestem. Da

mesma fonna, embora a parte geral dos arranjos subsidiários tenha sido

negociada antes da aprovação do Quadripartite, os procedimentos

ponnenorizados para a implementação do Acordo, constantes dos anexos

de instalação, foram negociados após a entrada em vigor do Acordo, não

tendo sido submetidos ao Congresso.
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Em conclusão, avaliamos que a negociação do Acordo

Quadripartite atendeu aos objetivos básicos propostos inicialmente por

Brasil e Argentina, no sentido de que o instrumento:

a) embora constitua acordo de salvaguardas abrangentes, não se vinculou

a.o Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o

que correspondia aos interesses brasileiros à época;

b) é equivalente ao acordo para aplicação de salvaguardas requerido pelo

Tratado de TlateloIco;

c) contém cláusulas que propiciam a adequada proteção de infonnação

de valor comercial, tecnológico e estratégico;

d) faculta o desenvolvimento da propulsão nuclear naval.

Por outro lado, há que se ressaltar a flexibilização do Brasil e da

Argentina em relação aos dispositivos do Acordo Quadripartite relativos

à renúncia defmitiva ao direito de realizar qualquer espécie de explosões

nucleares e à aplicação de salvaguardas a materiais nucleares exportados

e importados. Esses dois dispositivos, incluídos igualmente no modelo de

acordo de salvaguardas do TNP (INFCIRClI53), são considerados pelo

Secretariado da AIEA como parte indispensável dos acordos de

salvaguardas abrangentes.

Sobre o primeiro ponto, como vimos no início da presente Seção, a

posição brasileira evoluiu antes da Argentina, já a partir de setembro de

1990, quando o então Presidente Collor anunciou nas Nações Unidas a

renúncia definitiva a qualquer tipo de explosão nuclear. Entretanto, em

função do interesse argentino em resguardar a opção de realização de

ensaios nucleares para fins pacíficos, o Acordo de Guadalajara, assinado

em julho de 1991, ainda preservava essa opção, enquanto não fosse

possível distinguir entre ensaios pacíficos e não pacíficos, nos moldes do

Tratado de TlateloIco. Assim, do ponto de vista do Brasil, não houve
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dificuldade em aceitar a inclusão no Quadripartite de dispositivos sobre a

renúncia definitiva a qualquer tipo de explosões nucleares.

No que respeita à aplicação de salvaguardas sobre materiais

nucleares importados e exportados, que equivale a uma medida de

controle de exportação, Brasil e Argentina inicialmente eram avessos à

inclusão de dispositivo nesse sentido no Acordo Quadripartite. Não

obstante, tal como a questão anterior, esse ponto não foi considerado

negociável pela AIEA.2J De qualquer modo, a postura dos dois países

sobre o assunto posterionnente evoluiu no sentido da adoção de

legislações nacionais de controle de exportação de bens sensíveis, a qual

viria a possibilitar a adesão de ambos ao Grupo de Supridores Nucleares

(NSG), como se verá no Capítulo 3.7.

NOTAS

I Ver a nota introdutória ao documento GOVf2557. de 25 de novembio de 1991. que submete o
projeto de Acordo para Aplicação de Salvaguardas entre o Brasil. a Argentina, a ABACC e aAIEA à
consideração da Junta de Governadores da AIEA.
2 Ver o discurso do Presidente Carlos Saúl Menem por ocasião da assinatura do Acordo Quadripartite,
em 13 de dezembro de 1991.
) Ver o discurso do Presidente Fernando Collor por ocasião da assinatura do Acordo Quadripartite. em
13 de dezembro de 1991.
~ Em correspondência dirigida pelo então Secretário-Geral de Politica Exterior ao Diretor-Geral da
A[EA, em 2 de setembro de [991, alude-se ao sentido de urgência em concluir as negociações do
Acordo Quadripartite. A correspondência menciona os entendimentos prévios entre o Doutor Hans
Blix, Brasil e Argentina po~ocasião da assinatura da Declaração sobre PoHtica Nuclear Comum, em
Foz do Iguaçu. em novembro de 1990.
S Ver Circular Telegráfica 18.414. de 18 de julho de )991.
6 A respeito, cabe recordar que o Acordo Brasil-Argentina para o Uso Exclusivamente Pacifico da
Energia Nuclear (Acordo de Guadalajara) foi assinado em 18 dejulho de 1991, enviado ao Congresso
Nacional em 23 de setembro e aprovado em 11 de dezembro do mesmo ano, o que constitui prazo
extremamente reduzido para a tramitação de qualquer instrumento jurídico internacional.
7 Os resultados dessa reunião estão registrados no despacho-telegráfico confidencial n° 73, para a
Embaixada em Viena, de 2 de março de 1991.
• Por suí generís entende-se que o acordo não seria vinculado ao TNP mas teria o caráter de acordo de
salvaguardas abrangentes, isto é, seria aplicável a todos os materiais e atividades nucleares do Brasil e
da Argentina. O instrumento seria, ademais, baseado no Sistema Comum de Contabilidade e Controle
(SCCC).
q Alude-se, aqui, ao discurso proferido pelo Presidente Fernando Collor à XLV Assembléia-Geral das
Nações Unidas, em setembro de 1990, quando afinnou que '0 Brasjl de hoje descarta a ídéia de
qualquer e:tperiência que implique explosões nucleares, aínda que para fins pacíficos. e espera que
ulltros países considerem a hipótese de tomar o mesmo caminho..
10 Essa avaliação foi registrada no fac-slmile particular n° 49, dirigido pelos negociadores brasileiros
Bernardino Pontes (área internacional) e Marco Antonio Saraiva Marzo (salvaguardas), ao então
presidente da CNEN, José Luis de Santana Carvalho, cuja cópia foi transmitida à Secretaria de Estado
rela Embaixada em Viena em 27 de novembro de 1991.
1I Documento GOVf2557, p. 2.
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12 Como se recorda, o Artigo 1.3 do Acordo de Guadalajara dispõe que as Partes se comprometem a não
realizar explosões nucleares enquanto persistir a impossibilidade de distinguir entre aquelas com fins
~aclficos e as com fins bélicos.
J Veja-se, a respeito do dispositivo sobre controle de exportação de material nuclear, a

correspondência enviada em 20 de setembro de 1991 pelo Embaixador Michael Wilmshurst. então
Diretor da Divisão de Relações Externas da AIEA, à Embaixadora Thereza Quintella. Na carta, o
Embaixador Wilmshurst esclarece que a aplicação de salvaguardas sobre materiais nucleares
exportados é praxe nos acordos de salvaguardas da Agência. Assim, na opinião de Wilmshurst, se, no
futuro acordo com o Brasil e a Argentina, a aplicação de salvaguardas ficasse limitada ao material
localizado nos dois países, sendo interrompida no caso de transferência para terceiros países, haveria o
risco de que muitos Estados-membros da AIEA não aprovassem o novo acordo, em funçAo da
significativa diferença em relação à aplicação de salvaguardas sobre material nuclear exportado
p,revista no modelo TNP.

4 Acordo Quadripartite, Artigo 13.
15 Recorde-se que, além das cinco potências nucleares, apenas a índia possui submarino(s) a propulsão
nuclear. O Brasil, conforme assinalou o Diretor-Geral da AIEA em visita ao Brasil, em dezembro de
1998, é o único pals do mundo a possuir instalação nuclear operada por militares sob salvaguardas.
16 Ver Estatuto da AIEA, Artigos li, III.A.S e XII.A. I.
17 José Eduardo Martins FeUdo, As Salvaguardas Internacionais, p. 132.
1i Ver, a respeito, o parágrafo 94 da INFCIRClI53, que lê: 'The Agreemenl shouldprovide that, ifthe
nuclear material will not be subject to Agency safeguards in the recipient S/ate, the exportingState
shall maJce arrangementsfor the Agency to receive, within three months ofthe lime when the recipient
State acceplS responsibilityfor the nuclear materialfrom the exporting State, confumation by the
recipienl S/ate oflhe Iransfer. 'Idêntico dispositivo está incluído no Artigo 94 do Acordo Euratom
(INFCIRClI93).
19 O Comit! de Ligação reúne-se uma vez por ano, alternadamente em Viena, Buenos Aires e Rio de
Janeiro, e constitui importante (oro de discussão de assuntos afetos i implementaçlo do Acordo
Quadripartite.
20 Segundo o despacho-telegráfico nO 529, de 20 de novembro de 1991, em carta dirigida ao Presidente
da CNEN em 7 de novembro de 199 I, o Doutor EIBaradei, entlo Diretor do Departamento Jurfdico da
AIEA. afumava o seguinte: '/ wish also lO confirm, as we discussetl. Ihal ,J.!" Agency is willing lo enter
promptJy Into conndIations wilh representaJives ofArgenJinD anti Brazi/ lo IIIOÚ arrangements
Ihrough an exchange ollenen wilh regardlo access lO nuclear malerialfOt' lhe fJUI'POiSe oftJd hoc
lnspeetlons in reJation lo Inslallations ofparticularsensitivily. notably,lhe /QSer antiultra cmtrifuge
laboraJorles. • Na COITeSpOnd!ncia dirigida i AIEA em resposta, em 21 de novembro de 1991. os entlo
Presidentes da CNEN e da CNEA, afirmavam que 'Such arrangements, lo be discussed andddalledas
soon as possible ... shall eslab/ish procedures in such a way Ihat lhe Agency's ad hoc inspeaions are
able lo reach their objeetives. infuJl bul may not discJose OI" reveal lhe lechnological secreJs. nsulting
from lhe DIIIonomous lechnological developmenlS incorporatedlo lhe installations ofparlicular
sensilivity. 'No que respeita ao BrasiL as consultas técnicas entre representantes da CNEN, do Centro
de Tecnologia da Marinha em SJo Paulo e do Ministério da Aeronáutica (oram realizadas entre 27 e 29
de novembro de 1991, tendo resultado em entendimento sobre o acesso às instalações do CTMSP e do
Ministério da Aeronáutica.
21 Trata-se de um tipo de armário que impede que se vejam as ultracentrífugas.
22 Ver o relatório do Deputado Mendonça Neto sobre a Mensagem n° 265, de 1992.
2J A respeito, c.f. nota n° 13 acima.
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Capítulo 3

3.6. O processo de emenda ao Tratado de Tlatelolco

'Brasil e Argentina entendem que o Acordo para o Uso Exclu
sivamente Pacifico da Energia Nuclear, juntamente com o
futuro Acordo Conjunto de Salvaguardas com a AIEA.
constituirão garantia plena, suficiente e verificável dos
objetivos pacíficos de seus programas nucleares.
Atendem, assim, a todas as preocupações relativas à prolifera
ção de armas nucleares. Não obstante, em função da
relevância que atribuem ao Tratado de Tlatelolco, ambos os
países estão empenhados em adotar medidas conducentes à sua
plena vigência.
O Tratado de Tlatelolco constitui um instrumento internacional
para não-proliferação dotado das características de equilíbrio
e paridade que o Brasil sempre defendeu. ' I Ministério das
Relações Exteriores, 1991.

Concluído o Acordo para a Aplicação de Salvaguardas com a

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em dezembrO'- 'de

1991, restava, para completar as decisões adotadas por Brasil e Argentina

em Foz do Iguaçu, tomar as providências pertinentes para colocar em

vigor o Tratado ~e Tlatelolco.

O Brasil assinou o Tratado de Tlatelolco em 9 de maio de 1967 e

depositou o respectivo instrumento de ratificação em 29 de janeiro de

1968. Entretanto, em vista de não haver dispensado os requisitos para

entrada em vigor contidos no Artigo 28, decorrentes, aliás, de iniciativa

brasileira, o Tratado ainda não entrara em vigor para o Brasil em 199 I .

Tais dispositivos diziam respeito aos seguintes pontos:

a) assinatura e ratificação do Tratado por todos os Estados situados em

sua zona de aplicação;

b) assinatura e ratificação, por todos os países continentais ou extra

continentais que mantêm territórios sob sua responsabilidade de jure

ou de facto na zona de aplicação do Tratado, do Protocolo I, pelo qual
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se comprometem a aplicar o estatuto de desnuclearização a esses

territórios;

c) assinatura e ratificação, pelas potências nucleares, do Protocolo 11,

pelo qual se comprometem a respeitar o estatuto de desnuclearização

na área compreendida pelo Tratado;

d) conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais de aplicação de

salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica

(AIEA).

Conforme apontado no Capítulo 1.2, por mais de vinte anos o Bra

sil não dispensou o preenchimento dos requisitos acima enumerados,

tanto em função de fatores vinculados ao cenário internacional, marcado

pelo continuado confronto entre as superpotências, como devido à

desconfiança de alguns setores influentes em relação à Argentina, que

havia firmado o Tratado mas não o havia ra!ificado. No plano interno, a

orientação de deixar em aberto as opções de desenvolvimento do

programa nuclear brasileiro contribuiu para a postura protelatória em

relação à colocação em vigor do Tratado de Tlatelolco.

Com o fim da Guerra Fria e os avanços logrados no âmbito da

aproximação entre o Brasil e a Argentina na área nuclear, amadureceu a
•

idéia de finalmente colocar em vigor o Tratado de Tlatelolco, que

representa o compromisso regional com a desnuclearização, além de

constituir instrumento jurídico equilibrado do ponto de vista da atribuição

de direitos e deveres dos Estados-Partes.

A respeito dos requisitos contidos no Artigo 28, cabe mencionar

que, em 1991, a França era o único país extra-continental que não havia

ratificado o Protocolo r. Entretanto, em novembro daquele ano, o

representante francês junto às Nações Unidas afirmou perante a I

Comissão que, havendo tomado nota da decisão da Argentina, Brasil e

Chile no sentido de acelerar a plena vigência do Tratado de Tlatelolco, a
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França havia decidido estudar a possibilidade de ratificar o Protocolo I do

Tratado. 2 A ratificação da França ao Protocolo I deu-se em 24 de agosto

de 1992. Com isso, completou-se o preenchimento do requisito contido

no parágrafo 1(b) do Artigo 28, pois o Protocolo I já havia sido assinado

e ratificado pelos Estados Unidos, Países Baixos e Reino Unido.

Adicionalmente, no que tange ao requisito contido no parágrafo 1(a) do

Artigo 28, sobre a assinatura e ratificação do Tratado por todos os

Estados incluídos em sua zona de aplicação, Cuba, que tradicionalmente

opunha resistência ao Tratado, dava sinais de que poderia vir a alterar sua

posição. A respeito, cabe notar que Cuba assinou o Tratado de Tlatelolco

em 1995, não o tendo ainda ratificado.

As emendas propostas à Organização para a Proscrição das Annas

Nucleares na América Latina e Caribe (OPANAL) conjuntamente por
......

Argentina, Brasil e Chile, em 1992, visavam sobretudo a aperfeiçoar os

Artigos 14, 15 e 16 do Tratado de Tlatelolco, com o objetivo de preservar

a confidencialidade de infonnações referentes L atividades nucleares dos

países-membros e a atribuir unicamente à Agência Internacional de

Energia Atômica (AIBA) a função de realização das inspeções especiais

previstas no TratadQ, em razão da reconhecida competência técnica da

AIEA.

Desse modo, a emenda introduzida no parágrafo 2° do Artigo 14

tem por objetivo estabelecer que sejam enviados à OPANAL apenas

aqueles relatórios transmitidos à AIEA que sejam pertinentes aos

trabalhos da OPANAL. Pela versão original, requeria-se o envio à

OPANAL de todos os relatórios transmitidos à AIEA, o que poderia

ocasionar divulgação indevida de infonnações de caráter confidencial

relacionadas às atividades nucleares dos Países-Partes.

Semelhantemente, a modificação ao parágrafo 3° do mesmo Artigo

teve por objetivo evitar a disseminação indevida das infonnações a serem
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fornecidas pelas Partes-Contratantes à AIEA e à OPANAL, sujeitando a

transmissão das mesmas ao consentimento expresso das Partes

Contratantes.

Já a emenda ao Artigo 15 procurou limitar e qualificar as

infonnações complementares que poderão ser solicitadas pelo Secretário

Geral da aPANAL aos Estados-Membros. Pela versão emendada, podem

ser solicitadas apenas as infonnações referentes a 'fato ou circunstância

extraordinários' que afetem o cumprimento do Tratado, enquanto que a

versão original referia-se apenas a qualquer evento ou circunstância

relativos ao cumprimento do Tratado.

Finalmente, com a emenda ao Artigo 16, buscou-se consolidar e

racionalizar o mecanismo de inspeções especiais instituído pelo Tratado,

o qual, em sua versão original, poderia prestar-se a manipulações

políticas indesejáveis. Pelo parágrafo 10 emendado, atribui-se unicamente

à AIEA a faculdade de realizar inspeções especiais, e não mais à

apANAL. Adicionalmente, o desencadeamento das referidas inspeções

foi redefinido no novo parágrafo 20 do mesmo Artigo, de fonna a

envolver o Conselho da apANAL e a AIEA, e afastar, assim, possíveis

arbitrariedades.

As emendas acima descritas foram aprovadas pela apANAL em

26 de agosto de 1992. A aprovação do texto emendado do Tratado pelo

Congresso Nacional deu-se em 13 de maio de 1994. Em 30 de maio de

1994 o Brasil apresentou à apANAL a Declaração de Dispensa de

preenchimento dos requisitos estabelecidos nos incisos (a) e (d) do

primeiro parágrafo do Artigo 28. 3

A Argentina, que já havia finnado o Tratado, ratificou-o e efduou

a dispensa de preenchimento dos requisitos do Artigo 28 em 18 de janeiro

de 1994. Na mesma data, o Chile, que já havia ratificado o instrumento,

colocou-o igualmente em vigor, mediante a dispensa do preenchimento



r'·I '

,-

131

dos requisitos do Artigo 28. À exceção de Cuba, o Tratado de Tlatelolco

está em vigor para toda a região da América Latina e Caribe.

Do ponto de vista do Brasil e da Argentina, a colocação em vigor

do Tratado de Tlatelolco, ademais do valor intrínseco de que se revestiu,

ao inserir na zona livre de annas nucleares da região latino-americana e

caribenha os dois países de maior peso regional e mais avançados no

campo nuclear, significou a inscrição do arranjo bilateral de verificação

no regime regional de não-proliferação. Considerando que, à época,

nenhum dos dois países pertencia ao Tratado sobre a Não-Proliferação de

Armas Nucleares (TNP), a entrada em vigor do Tlatelolco para Brasil e

Argentina constituiu complementação importante das medidas adotadas

em matéria de não-proliferação fora do escopo do 1NP.4

NOTAS

I Nota à imprensa. Ministc!rio das Relações Exteriores, 18 de julho de 1991.
2 Ver o despacho-telegrificono 510, da DelA para a Embaixada em Viena, de 9 de DO~brode 1991.
) O iqciso (a) diz respeito à assinatura e ratificaçlo do Tratado por todos os Estados situados em sua
zona de aplicaçlo, o qual ainda nIo foi cumprido por Cuba. O inciso (d) diz respeito à obrigação de
todos os Estados-Partes de conclulrem acordo de salvaguardas com a AIEA.
• Deve-se observar, a respeito, que a Argentina, que havia adotado, a partir do Governo Menem,
postura de alinhamento praticamente automático com os Estados Unidos em questOes de segurança
internacional, havia anunciado, já em 1992, a intenção de aderir ao 'INP, o que veio a fazer em 1995.

•
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Capítulo 3

3.7. A adesão do Brasil ao Grupo de Supridores Nucleares (NSG)

'o jlw.:o de tecnologias avançadas constitui hoje um dos/ocos
centrais de atenção no cenário internacional. Duas dimensões
principais pautam a consideração do tema: o interesse em
evitar a possibilidade de que tais tecnologias venham a ser
utilizadas em armas de destruição em massa e a necessidade de
preservar abertos os canais de acesso à sua obtenção por parte
dos países em desenvolvimento. Buscar fórmulas que permitam
conciliar os dois interesses constitui o desafio principal com
que se defrontam países como o Brasil, por um lado partícipes
das legítimas preocupações com a paz e a segurança
internacionais. por outro, cientes da absoluta prioridade de
sua efetiva modernização e capacitação tecnológica.' I

Ministério das Relações Exteriores, 1991.

o primeiro mecamsmo infonnal para controle de exportação de

materiais nucleares, o Comitê Zangger, surgiu em 197 I, logo após a

entrada em vigor do Tratado sobre a Não-Proliferação de Annas

Nucleares (mP). Nos tennos do Artigo I1I.2 do lliP, os Estados-Partes

se comprometem a ' ...não fornecer: a) matérial fonte ou fzssil especial

ou b)equipamento ou material especialmente destinado ou preparado

para o processamento, utilização ou produção de material fissil especial

para qualquer Estddo não-nuclearmente armado, para fins pacíficos,

exceto quando o material fonte ou fissil especial esteja sujeito às

salvaguardas previstas neste Artigo. ,}

Tendo em vista que tais materiais e equipamentos não foram

definidos pelo TNP, 3 alguns países membros do Tratado fonnaram um

Comitê (nomeado segundo seu primeiro coordenador, o suíço Claude

Zangger) com o objetivo de elaborar uma listagem do material e

equipamento a ser controlado em decorrência daquele instrumento. Em

1974, o Comitê confirmou a definição de material fonte e fissil especial

contida no Artigo XX do Estatuto da Agência Internacional de Energia

Atômica (AIEA) e elaborou a chamada Trigger List 4 de material e
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equipamento especialmente preparado para utilização ou produção de

material fissil especial. Além disso, foram definidos os seguintes

parâmetros para a exportação de material fonte, de material fissil especial

e dos ítens incluídos na Trigger Lis! para países não-nucleares não-Partes

no TNP:

a) obter do Estado recipiendário a garantia de que o material exportado

não será utilizado para fins de produção de annas nucleares ou outros

artefatos nucleares explosivos;

b) exigir que o material a ser exportado seja sujeito às salvaguardas da

AIEA;

c) observar, em caso de re-transferência, as mesmas condições acima.

Os entendimentos infonnais alcançados pelo grupo de 15 países fo

ram consolidados no Memorando A (material fonte e fissil especial) e no

Memorando B ( equipamento ou material especialmente destinado ou

preparado para o processamento, utilização ou produção de material fissil

especial) publicados pela AIEA em setembro de 1974 como

INFCIRC/209. Atualmente, são membros do Comitê Zangger 34 países, a

saber: Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, China,

República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,
•

Hungria, Irlanda, Itália, Japão, República da Coréia, Luxemburgo, Países

Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Federação Russa,

República da Eslováquia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia,

Ucrânia, Reino Unido e Estados Unidos.

Não obstante, o primeiro teste nuclear realizado pela Índia, em

maio de 1974, e as atividades nucleares empreendidas por certos países

em desenvolvimento empenhados em dominar o ciclo do combustível

nuclear motivaram o surgimento de novo mecanismo de controle

infonnal, a partir de 1975: o Grupo de Supridores Nucleares (NSG). Os

sete membros originais desse mecanismo, conhecido inicialmente como
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'Clube de Londres' 5 eram: Estados Unidos, União Soviética, Reino

Unido, França, Alemanha, Japão e Canadá. A presença da França era

particulannente importante, uma vez que esse país não pertencia ao TNP,

e, portanto, não integrava o Comitê Zangger.

Em 1977, o NSG, então com 15 membros, adotou as chamadas

'Diretrizes para Transferência de Material Nuclear', que foram

publicadas pela AIEA como INFCIRC/254. As diretrizes incorporavam a

Trigger List do Comitê Zangger e alguns ítens adicionais, como materiais

para a produção de água pesada. Incluíam, igualmente, como condição de

suprimento, os requisitos de não-utilização do material para fins não

pacíficos, aplicação de salvaguardas da AIEA e cumprimento dessas

condições em caso de reexportação. Além disso, as diretrizes do NSG

eram mais restritivas do que as do Comitê Zangger, uma vez que se

aplicavam a qualquer país não-nuclearmente armado 6 e não ape~as

àqueles não-Partes no lNF.

Outra diferença importante entre o Comitê Zangger e o NSG é que

as diretrizes do segundo se aplicam à transferência de instalações

nucleares e de tecnologia relacionada, e a partir de 1992, passaram a

incorporar material, equipamento e tecnologia nuclear de uso duplo,
•

incluídos na Parte 2 da INFCIRC/254. Adicionalmente, o NSG exige

ainda nível adequado de proteção fisica para materiais e instalações

nucleares, com vistas a impedir usos não autorizados.

A maior abrangência dos controles observados pelo NSG em

relação ao Comitê Zangger diz respeito também à exigência de

salvaguardas abrangentes como condição de suprimento a países não

nuclearmente annados, conforme decisão adotada em 1992, pela Plenária

de Varsóvia. O requerimento de salvaguardas abrangentes aplica-se tanto

a ítens de uso exclusivamente nuclear (parte 1) como a bens de uso duplo

(Parte 2). Em termos de composição, o NSG atualmente congrega 39
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membros: todos os do Comitê Zangger (exceto China), além de Belarus,

Brasil, Chipre, Letônia, Nova Zelândia e Eslovênia.

Em relação ao caráter infonnal de ambos os regimes, vale notar

que os entendimentos e regulamentos correspondentes são

implementados pelos Estados que a eles aderem de acordo com as

respectivas legislações e práticas nacionais, e não segundo compromisso

jurídico internacional.

A adesão ao NSG começou a ser cogitada pelo Brasil e pela

Argentina em 1991, na esteira das decisões adotadas em Foz do Iguaçu. A

Argentina, em função do relacionamento especial com os Estados

Unidos, notadamente em matéria de segurança internacional, adotou

legislação de controle de exportação já em 1992, tendo sido aceita como

membro do NSG em 1994. Ao aderir ao 1NP em 1995, a Argentina

incorporou-se tam~m ao Comitê Zangger, do qual o Brasil não faz parte

até hoje.

Do ponto de vista do Brasil, embora tradicionalmente prevalecesse

a posição de privilegiar instrumentos jurídicos internacionais de caráter

universal e não-discriminatório, começou-se a pensar na adesão aos

regimes infonnais de controle de exportação de tecnologias sensíveis
•

como fonna de complementar as medidas acordadas com a Argentina e,

assim, acrescentar elementos adicionais aos esforços para contornar os

obstáculos enfrentados em relação à importação de bens e tecnologia,

especialmente nas áreas nuclear, espacial e de infonnática.

A esse respeito, cabe assinalar que o estabelecimento do Regime de

Controle de Tecnologia de Mísseis, em 1987, ocasionou crescentes

dificuldades para a aquisição de componentes para o Programa Espacial

Brasileiro, sendo que a França e os Estados Unidos praticamente

interromperam a cooperação com o Brasil nessa área a partir de 1988.
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No cenário internacional, a Guerra do Golfo, tenninada em 1991,

deu origem a renovada preocupação por parte dos países industrializados

com a não-proliferação de annas de destruição em massa, sobretudo a

partir da descoberta de que o Iraque desenvolvia programas de annas

químicas, biológicas e nucleares, com a colaboração, inclusive, de

nacionais de países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Nesse contexto, a divulgação de que o Major-Brigadeiro-do-Ar

Hugo de Oliveira Piva, ex-diretor do Centro de Tecnologia da

Aeronáutica (CTA), repassara tecnologia espacial sensível ao lraque/ foi

motivo de fortes pressões, sobretudo por parte dos Estados Unidos, no

sentido de que o Brasil adotasse legislação de controle de exportação de

bens e tecnologias sensíveis. Assim, no início de 199I, missão brasileira

integrada por representantes de diversos órgãos, inclusive da Aeronáutica

e da Receita Federal, visitou Washington com o objetivo de conhecer em

detalhe o sistema norte-americano de controle de exportação.

Posteriormente, missão semelhante fc:~nviada ao Canadá, com o mesmo

propósito.

Em 1992 foi enviado ao Congresso Nacional projeto de Lei

relativo ao contrQle de exportação de bens sensíveis e serviços

diretamente relacionados, o qual foi promulgado como Lei nO 9 I 12, de 10

de outubro de 1995. No que respeita aos bens e serviços afetos ao campo

nuclear, essa Lei foi regulamentada pelo Decreto nO 186 I, de 12 de abril

de 1996 e pela Portaria nO 61, da mesma data.

A Lei n° 9 I 12 prevê o controle sobre a exportação de bens e

serviços diretamente relacionados nos campos nuclear, químico,

biológico e missilístico. Inclui sanções de natureza administrativa e penal

para pessoas jurídicas e físicas que a infrinjam. Os documentos de

regulamentação acima mencionados contêm as diretrizes e instruções

sobre a aplicação dos controles de exportação no campo nuclear, e
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incluem reprodução das listas de ítens controlados pelo NSG, de uso

exclusivamente nuclear e de uso duplo.8

A promulgação da legislação brasileira sobre controle de

exportação de bens sensíveis veio a possibilitar a adesão do Brasil ao

MTCR, em 27 de outubro de 1995, 9 e ao NSG, em abril de 1996, durante

a Plenária de Buenos Aires.

Diferentemente da Argentina, que aderiu também ao Grupo da

Austrália 10 e ao Arranjo de Wassenaar, 11 o Brasil decidiu integrar-se

apenas aos regimes infonnais de controle de exportação nas áreas nuclear

e missilística. Isso porque avaliamos serem essas as áreas realmente

essenciais do ponto de vista do processo de desobstrução da cooperação

externa em que nos engajamos.

A participação do Brasil como membro pleno do NSG, a partir de

1996, além de ter contribuído para reforçar nossa confiabilidade no plano

internacional, tem propiciado importante intercâmbio de infonnações no

campo nuclear. Como parte do conjunto das medidas de não-proliferação

nuclear adotadas desde 1991, a adesão ao NSG terá contribuído para

superar os obstáculos à importação de materiais, tecnologia e serviços

pelo setor nuclear brasileiro.
•

NOTAS

I Trecho da infonnação distribulda à imprensa por ocasião da assinatura do Acordo Brasil-Argentina
para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear (Acordo de Guadalajara), em 18 de julho de
1991. Circular-Telegráfica 18.414.
2 Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares. Decreto N° 2864, de 7 de dezembro de 1998.
J Definição de material fonte ou fissil especial estava disponlvel apenas no Estatuto da Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA), Artigo xx.
~ A chamada 'Trigger List' recebeu essa denominação (gatilho) porque a exportação de qualquer dos
ítens nela incluídos desencadearia automaticamente o cumprimento dos requisitos de que o pais
exportador obtivesse do pais recipiendário garantias de que os bens transferidos não seriam utilizados
para fins de annamento ou explosões nucleares, estariam sujeitos às salvaguardas da AIEA e não
seriam reexportados a menos que o país de destino preenchesse as duas condições anteriores.
5 A denominação 'Clube de Londres' prende-se ao fato de que as primeiras reuniões do mecanismo
realizaram-se naquela cidade, entre 1975 e 1977.
6 Isso significa, em principio, que mesmo um país membro do NSG poderia ser objeto de denegação de
autorização para exportação, ou um país-Parte no TNP, não pertencente ao NSG, e considerado
'suspeito', como o Irã.
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7 Segundo o depoimento prestado pelo Major-Brigadeiro Hugo de Oliveira Piva àjomalista Tânia
Malheiros em novembro de 1995, as autoridades brasileiras tinham pleno conhecimento das atividades
por ele desenvolvidas no lraque, entre 1979 e 1990. Segundo Piva, entre agosto de 1989 e agosto de
1990. ele próprio. já na reserva, teria coordenado os trabalhos de um grupo de engenheiros brasileiros
contratados pela Engesa com a função de fornecer ao lraque tecnologia de um míssil-ar-ar, de alcance
limitado. Tratou-se, segundo Piva, de tecnologia totalmente desenvolvida no Brasil, a qual não alteraria
a posição estratégico-militar do lraque, uma vez que aquele país já adquiria foguetes similares da
Rússia, França e Estados Unidos. Ver. a respeito, Tânia Malheiros. Histórias Secretas do Brasil
Nuclear, pp.175-186.
• As listas incluídas na Portaria nO 61 reproduzem as Partes I e 2 da lNFCIRC/254, publicada pela
AIEA.
9 A informação consta do telegrama 1513195, da Embaixada em Paris.
10 O Grupo da Austrália é um regime informal, criado em 1985, com o objetivo de controlar a
transferência de precursores químicos, agentes biológicos, material, equipamento e tecnologia que
r.ossam ser utilizados para a fabricação de armas químicas e biológicas.
lo Arranjo de Wassenaar sobre Controle de Exportação de Annas Convencionais, Bens e

Tecnologias de Uso Duplo foi criado em 1996, tendo substituído o antigo COCOM (Coordinating
Commillee for Multilaleral Exports Controls), extinto em 1992.
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Capítulo 3

3.8. A adesão do Brasil ao Tratado sobre a Não-Proliferação de
Armas Nucleares (TNP)

'Não estamos dispostos a renunciar a nossas posições essen
ciais. como a relacionada à necessidade de preservarmos o
direito inalienável de todas as Partes no Tratado de
desenvolverem - isoladamente ou em cooperação com outros
Estados - a pesquisa, a produção e utilização da energia
nuclear para fins pacíficos, inclusive de artefatos explosivos
nucleares para usos civis sem discriminação.
(. ..)No que concerne à cooperação internacional pacífica no
campo nuclear, as disposições dos Artigos IV e V no novo
projeto equivalem à institucionalização da divisão do mundo
em duas categorias de Nações: de um lado, aquelas que
deterão o monopólio da tecnologia dos explosivos para fins
bélicos ou pacíficos, e, de outro lado, aquelas que ficarão
numa situação de dependência tecnológica por um período
inicial mínimo de 25 anos ... ' João Augusto de Araújo Castro,
1968.1

'0 TNP mudou, tornando-se mais universal, dinâmico e parti
cipativo. A partir de 1992, muitos países nele ingressaram, de
forma que o TNP é hoje o tratado com maior óceitação
internacional na história, num total de 185 membros, o mesmo
número que a Cc:;;; da ONU
(...)Nossa ausência não é compreendida. Pelo cOIJrário, gera
a perplexidade de nossos parceiros, até mesmo porque as
críticas que sempre fIZemos aos aspectos discriminatórios do
TNP são compartilhadas pela maioria dos membros do
Tratado. E porque temos uma história de luta pelo
desarmamento, que só poderemos prosseguir se pudermos
influir nas discussões, participando integralmente delas.'
Fernando Henrique Cardoso, 1997. 1

'We came to this Conference with solid determination and
working together with the delegations which malce up the
Treaty on the Non-Proliferation on Nuclear Weapons - we
have reached a result in which the nuclear weapon States have
made the unequivocal commitment to the total elimination of
their nuclear weapons. What has always been implicit has now
become explicit, and this act borh reinforces and re-vitalizes
this Treaty as the cornerstone ofnuclear disarmament and non
proliferation. We acknowledge the importance of the political
step that our nuclear weapon States partners have undertaken
here. We welcome ir andfor our part we leave this Conference
with greater faith in the prospects for nuclear disarmament. '
Antonio de lcaza (Ne.....' Agenda), 2000. 3
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A rejeição do Brasil ao Tratado sobre a Não-Proliferação de Anuas

Nucleares (TNP) remonta à época de sua negociação, no final dos anos

sessenta, quando os Estados Unidos e a então União Soviética

apresentaram ao Comitê das Dezoito Nações sobre o Desannamento 4 um

projeto de texto, o qual acabou prevalecendo, que se distanciava dos

princípios acordados pela Assembléia-Geral das Nações Unidas para um

tratado sobre a não-proliferação de armas nucleares.5

Confonne assinalou Whitaker SaBes, 6 por volta de 1965 confirma

se a convergência de interesses das duas superpotências na área nuclear, e

o conseqüente deslocamento gradual da ênfase, nos foros internacionais,

do desarmamento para a não-proliferação nuclear. Assim, se a Resolução

1722 (XVI), de 1961, versava sobre medidas destinadas ao

'Desannamento Geral e Completo, sob eficaz controle internacional', a

Resolução 2028 (XX), de 1965, dedicava-se prioritariamente à questão ua
não-proliferação nuclear.

Para melhor avaliar o distanciamento entre o projeto de tratado

apresentado pelas superpotências e os entendimentos a que havia chegado

a Assembléia-Geral sobre a matéria, recordem-se os parâmetros·

estabelecidos pela Resolução 2028 (XX) para a negociação de um tratado

de não-proliferação de anuas nucleares, reproduzidos a seguir:

, a) o tratado não deveria conter nenhuma brecha que permitisse aos
países nucleares 7 e não-nucleares proliferar, direta ou indiretamente,
armas nucleares, sob qualquerforma;
b) o tratado deveria incorporar um equilíbrio aceitável de
responsabilidades e obrigações entre as potências nucleares e não
nucleares,·
c) o tratado deveria dar um passo em direção à consecução do
desarmamento geral e completo e, mais particularmente, em direção ao
desarmamento nuclear;
d) deveriam existir dispositivos aceitáveis e viáveis para garantir a
eficácia do tratado,·
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e)nenhuma disposição do tratado deveria afetar, de forma adversa, o
direito de qualquer grupo de Estados de concluir acordos regionais de
modo a assegurar a completa ausência de armas nucleares de seus

. ,. ,8
terntonos.

Em discurso pronunciado no comitê das Dezoito Nações sobre o

Desannamento, em Genebra, em fevereiro de 1968, o Embaixador João

Augusto de Araújo Castro apresentou uma série de críticas ao projeto de

tratado apresentado pelos Estados Unidos e pela União Soviética,

cotejando-o com os princípios acima enumerados.

Assinalou ele, em primeiro lugar, que o documento não contem

plava qualquer medida destinada a impedir a proliferação vertical de

annas nucleares, o que contrariava o critério estabelecido sob o item 'a'

da Resolução 2028.

Em relação ao princípio 'b', prosseguiu, observava-se claro

desequilíbrio nas obrigações atribuídas aos Estados-Partes. Os países não

nucleares, além de se comprometerem a não adquirir annas nucleares,

obrigavam-se também a aceitar a verificação internacional desse

compromisso, ao passo que às potências nuclearmente annadas facuItava

se não apenas a manutenção de seus arsenais nucleares, mas também a

possibilidade de proliferação vertical e a isenção de salvaguardas sobre as

respectivas atividades.

No que tange ao desannamento, mencionado no item 'c', o Artigo

VI do texto não estabelecia nenhum compromisso concreto por parte das

potências nucleares com aquele objetivo. Ao contrário, referia-se a todos

os Estados-Partes, e não especificamente aos países nucleares, de fonna

bastante vaga. Além disso, o prazo de 25 anos fixado para vigência do

tratado parecia implicar a aceitação da idéia de que, durante esse período,

os arsenais nucleares poderiam continuar a expandir-se de fonna

descontrolada, o que equivaleria a legitimar a corrida annamentista.
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Em relação ao princípio enunciado sob o item 'd', assinalou o

Embaixador Araújo Castro que o projeto de tratado não reconhecia os

direitos e obrigações assumidos pelos países-Partes em instrumentos

como o Tratado de Tlatelolco. Referia-se, em especial, à proibição de

explosões nucleares de qualquer tipo, prevista no futuro TNP, e ao

dispositivo do Tratado de Tlatelolco que permitia tais explosões para fins

pacíficos, o que, à época, era do interesse do Brasil preservar.

Em resumo, o Brasil considerava que o futuro tratado de não

proliferação viria a congelar a situação de distribuição de poder então

vigente por meio da institucionalização da divisão arbitrária do mundo

em duas categorias de países: aqueles que haviam produzido e testado

armas nucleares até 10 de janeiro de 1967 e os demais países. Enquanto

que à primeira categoria era reservada uma série de privilégios, à segunda

categc-:~de nações caberiam sobretudo obrigações.

Um dos principais corolários dessa divisão desigual, com

duração inicialmente prevista de 25 anos, seria a permanência da

dependência tecnológica dos países não-nucleares em relação aos

detentores de armas nucleares. Outro seria a progressiva valorização da

não-proliferação horizontal em detrimento do conceito de desannamento,
•

tendência que se veria agravada pelo fato de que o Tratado não previa

qualquer coibição à proliferação vertical.

O TNP foi aberto para assinaturas em 10 de julho de 1968, tendo

entrado em vigor em março de 1970. Firmou-se, ao longo de trinta anos,

como o principal instrumento do regime internacional de não-proliferação

nuclear. Atualmente, conta com 187 Estados-Partes, sendo que Cuba,

IsraeL Índia e Paquistão não o integram.

O repúdio do Brasil ao TNP permaneceu inalterado até 1997,

quando se tomou a decisão de aderir ao Tratado. Tal mudança de rumo

tomou-se possível a partir de alguns fàtores detenninantes, quais sejam:
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a) a inclusão, na Constituição de 1988, de dispositivo segundo o qual as

atividades nucleares do país destinam-se exclusivamente a fins

pacíficos (Artigo 21 ')CXIII.a);

b) a renúncia às explosões nucleares de qualquer natureza, anunciada

pelo Presidente Collor nas Nações Unidas, em setembro de 1990, e

consubstanciada no Acordo Quadripartite para Aplicação de

Salvaguardas (Artigo 1), de 1991, e no Tratado para a Proibição

Completa dos Testes Nucleares, assinado pelo Brasil em 1996;

c) a colocação em vigor do Tratado de Tlatelolco, que se efetivou em

1994;

d) a aceitação dos pressupostos do Grupo de Supridores Nucleares

(NSG), a partir da adesão do Brasil àquele regime infonnal, em 1996;

e) a adesão ao Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR),

em 1995.

Mediante a adoção das medidas acima referidas, em consonância

com os objetivos nacionais e- com a política de construção de confiança e

transparência empreendida com a Argentina, entre 1991 e 1997 o Brasil

associou-se a todos os instrumentos de não-proliferação nuclear, à

exceção do TNP. Em relação a esse último, mantinha-se ainda, até

meados de 1997, objeção de princípio, fundamentada na não-aceitação

dos pressupostos políticos implícitos no Tratado, de caráter

discriminatório.

Por outro lado, não obstante as sólidas credenciais do Brasil no

campo da não-proliferação, prosseguiam certas pressões internacionais

em favor de nossa adesão ao TNP, uma vez que, em 1997, dentre os

países com instalações nucleares de relevo, além do Brasil, apenas Cuba,

Israel, Índia e Paquistão não integravam o Tratado. Nesse sentido, a

ausência do Brasil não era compreendida no plano internacional, e

motivava interpretações errôneas tanto sobre nossas reais intenções como
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sobre um possível apoio político de nossa parte aos chamados threshold

States.

Diante dessa conjuntura, a percepção das desvantagens de nos

juntarmos ao lNP passou a dar lugar à avaliação de que, como membros

do Tratado, estaríamos em melhores condições de influir nos debates

sobre importantes questões a ele afetas, como o desannamento e a não

proliferação. Adicionalmente, o sucesso do entendimento com a

Argentina no campo nuclear, consolidado por meio da Agência

Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares

(ABACC) e associado ao sistema de verificação internacional da Agência

Internacional de Energia Atômica (AIEA) pelo Acordo Quadripartite, nos

colocava em posição confortável em relação a uma possível adesão ao

TNP. Isso porque, do ponto de vista técnico, essa adesão não implicaria

qualquer obrigação adicional para o Brasil, pois as salvaguardas J?revistas

no Acordo Quadripartite, de caráter abrangente, são equivalentes àquelas

estabelecidas pela AIEA para os países não-nucleares Partes no TNP.

A respeito da reavaliação da posição brasileira sobre o TNP, vale

recordar os seguintes argumentos, incluídos em infonnação preparada

para o Presidente da República, 9 em maio de 1997:
•

'a) a posição de princípio de rejeição ao TNP perdeu funcionalidade
diante das mudanças no cenário internacional e no perfil do Brasil;
b) a não-participação do Brasil gera perplexidade da comunidade
internacional e não ajuda a atuação do País na área de não
proliferação;
c) a auto-exc/usão do TNP inibe o discurso brasileiro e reduz as
possibilidades de atuação do Brasil, na medida em que parcela relevante
do debate sobre o desarmamento nuclear passe a ocorrer dentro do foro
das conferências de exame e revisão do Tratado;
d) não há qualquer preço tecnológico a ser pago pelo ingresso no 'INP:
há, isto sim, um preço político em permanecer de fora;
j) o não-ingresso do Brasil no TNP subtrai da imagem de um país que se
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encontra cada vez mais inserido nos círculos decisórios internacionais,
com um perfil de crescente credibilidade e liderança e credenciais
melhores em diversos campos;
g) o ingresso brasileiro é visto por nossos principais parceiros, desen
volvidos e em desenvolvimento, como uma contribuição importante para
o objetivo comum do desarmamento geral e completo, sem qualquer
implicação de submissão e recuo. '

o TNP foi submetido ao exame do Congresso Nacional em junho

de 1997, tendo sido aprovado em julho de 1998. 10 Aqui, cabe lembrar que

a importância atribuída pelo Brasil ao desarmamento nuclear foi reiterada

na cláusula interpretativa contida no artigo 2° do Decreto Legislativo nO

65, que aprovou o Tratado. A adesão do Brasil efetivou-se em 18 de

setembro de 1998, tendo o TNP sido promulgado em dezembro do

mesmo ano. I I

A relevância de nossa adesão ao Tratado está associada à atuaÇão

da chamada Coalizão da Nova Agenda, da qual fazem parte, além do

Brasil, África do Sul, Egito, Irlanda, México, Nova Zelândia e Suécia.

Em 9 de junho de 1998, os sete países emitiram a declaração ministerial

intitulada 'Em Direção a um Mundo Livre de Annas Nucleares: a

Necessidade de uma Nova Agenda.' 12

•
A Declaração é dirigida tanto às cinco potências nucleares como

aos três países com capacidade de produzir annamentos nucleares (Índia,

Israel e Paquistão), e propõe uma série de medidas conducentes ao

desarmamento nuclear completo. Nesse sentido, o instrumento reconhece

os progressos realizados por meio das negociações bilaterais entre os

Estados Unidos e a Rússia (START) e conclama as demais potências a se

engajarem num processo de desannamento abrangente. Entre as medidas

que poderiam ser adotadas de imediato pelos Estados nucleares destacam

se a retirada de suas armas da posição de alerta e de ativação, o que não

só contribuiria para favorecer o processo de desarmamento nuclear, mas
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também seria útil para afastar a possibilidade de lançamentos acidentais

ou não-autorizados.

Em relação às potências nucleares de facto, a Declaração da Nova

Agenda insta-as a reverter os respectivos programas de desenvolvimento

de annas nucleares; a aderir ao TNP; e a assinar e ratificar o Tratado para

a Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) no mais breve prazo e

de fonna incondicional.

Por três anos consecutivos a Coalizão da Nova Agenda tem

submetido à I Comissão da Assembléia-Geral das Nações Unidas

resolução intitulada 'Em Direção a um Mundo Livre de Annas Nucleares:

a necessidade de uma Nova Agenda.' A resolução adotada pela 55a

Assembléia-Geral contou com 146 votos favoráveis (inclusive China,

Estados Unidos e Reino Unido), 3 contrários (Israel, Índia e Paquistão) e

8 ~hc::tenções (França, Rússia e outros).

Durante a VI Conferência de Exame do 1NP a coalizão da Nova

Agenda finnou-se como um dos principais interlocutores com as

potências nucleares, tendo sido responsável, em grande medida, pelo

sucesso daquela conferência. Nesse sentido, o compromisso inequívoco

com a eliminação completa dos respectivos arsenais nucleares adotado
•

pelos N-S 13 surge como o principal avanço conceitual alcançado em'

relação ao objetivo do desannamento.

Em resumo, a adesão do Brasil ao TNP, além de reforçar ainda

maiS nossas credenciais no campo da não-proliferação e do

desannamento nuclear, terá servido igualmente para fortalecer nossa

capacidade de atuação no cenário global, notadamente em questões afetas

à paz e à segurança internacional.

NOTAS
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1 Ver o discurso pronunciado pelo Embaixador João Augusto de Araújo Castro no Comitê das Dezoito
Nações sobre o Desannamento, em Genebra, em 8 de fevereiro de 1968. In: Araújo Castro. op. cit., pp.
58-59.
2 Ver o discurso pronunciado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em 20 de junho de 1997. por
ocasião da cerimônia de assinatura da Mensagem que enviou o Tratado sobre a Não-Proliferação de
Armas Nucleares (TNP) ao exame do Congresso Nacional.
J Discurso proferido pelo Embaixador Antonio de lcaza (México) em nome dos países da Nova Agenda
durante a VI Conferência de Exame do Tratado sobre a Não-proliferação de Armas Nucleares, em
Nova York, em 19 de maio de 2000.
4 Como resultado de negociações bilaterais e consultas com países aliados, os Estados Unidos e a
União Soviética apresentaram ao Comitê das Dezoito Nações sobre o Desannamento (precursor da
Conferência do Desannamento), em 24 de agosto de 1967, de forma individual, dois projetos idênticos
para um tratado sobre não-proliferação nuclear. O texto revisado viria a constituir o Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), aberto para assinaturas em 1° de julho de 1968.
5 O Embaixador João Augusto de Araújo Castro, no mencionado discurso, refere-se às seguintes
resoluções da Assembléia-Geral da ONU sobre a matéria: 1722 (XVI), de 20 de dezembro de 1961 e
2028 (XX), de 23 de novembro de 1965.
6 Ver Whitaker Salles, op. cit., pp. 66-67.
7 Grifo da autora.
I Ver a Resolução 2028 (XX), adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 23 de novembro
de 1965.
9 Ver a infonnação ao Senhor Presidente da República preparada pela DDS em abril de 1997, onde se
recomendava a adesão do Brasil ao TNP.
10 Confonne assinalado no Capítulo I, o Decreto Legislativo n° 65, de 2 de julho de 1998, que aprova
o texto do TNP, contém em seu Artigo 2° a seguinte cláusula interpretativa: 'A adesão do Brasil 00

presenJe Trotado está vinculado 00 entendimento de que, nos termos do artigo VI, serBo tomados
medidas efetivas visando à cessação. em dato próximo. da corrida armamenJista nuclear, com a
completa eliminaçilo de todas as armas atõmicas.•
II Ver o Decreto n° 2864, de 7 de dezembro de 1998.
12 A Declaração da Nova Agenda foi inicialmente endossada também pela Eslovênia, que
~erionnente se retirou do grupo.
) Ver o Docwnento Final da VI C~..;.:rencia de Exame do TNP. que, na parte relativa ao Artigo VI,

parágrafo ISO, item 6. I!: 'An unequivocalllndertoking by the nuclear- weDf:m S/aJes /0 accomplish lhe
/0/0/ eliminoJion oftheir nuclear arsenais leading lo nuclear disormoment. lo which 011 S/ales parties
are commiled under article VI. '
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Capítulo 4

O Protocolo Modelo Adicional aos acordos para a aplicação de
salvaguardas

The proliferation ofali weapons ofmass destruction constitu
tes a threat to international peace and security. The members
of the Council commit Ihemselves lo working lo prevent lhe
spread oftechnology relaled lo lhe research for or produClion
ofsuch weapons and lo lalce appropriate aclion to that end
On nuclear non-proliferation, Ihey note the importance ofthe
decision ofmany countries to adhere lo lhe Non-Proliferation
Treaty and emphasize the integral role in the implementation of
that Treaty offully effective IAEA safeguards. as weU as the
imporlance of efleclive exporl controls. The members of lhe
Council will talce appropriate measures in the case of any
violations nOlified to Ihem by the IAEA.· Conselho de
Segzuança das Nações Unidas, 1992. /

'Effective verification at optimal cost is becoming ever more
importanl in the field of arms control and nuclear non
proliferation. The more commilmenJs S/ates make with respecl
to lhe control and eventual eliminalion ofnuclear weapons, lhe
more important it becomes for them to be assured -: through
credible verification - that Ihese commitments are respected
RecenJ evenJs have demonstrated the need for the lAEA
saftguords syslem to provide credible assurances not only
regarding declared nuclear aclivilies but a/so regarding lhe
absence ofundec/arednuclear activities. ' lAEA. 1995.1

4.1. A negociação do texto (1996-1997)

Conforme assinalamos na Introdução e no Capítulo 1 do presente

trabalho, o chamado Programa 93+2 foi lançado em 1993, com o objetivo

de dotar o sistema de verificação da AIEA de ferramentas adicionais que

o habilitassem não apenas a confinnar o caráter não-proscrito das

atividades nucleares declaradas pelos Estados, mas também a apresentar

garantias quanto à ausência de atividades não-declaradas. A iniciativa

decorreu das violações do 1NP pelo lraque e pela República Democrática

Popular da Coréia (RDPC), tendo sido fortemente impulsionada pelos

Estados Unidos.
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A respeito, cabe menCIOnar que, em 1992, o Conselho de

Segurança das Nações Unidas, reunido para considerar a manutenção da

paz e da segurança internacionais no contexto pós-Guerra Fria, concluiu

que a proliferação de todas as annas de destruição em massa constituía

ameaça à paz e à segurança internacionais e reiterou que tomaria as

medidas apropriadas em caso de violações aos acordos de salvaguardas

com a AIEA. 3 Dessa maneira, o Conselho respaldava o processo de

fortalecimento do sistema de salvaguardas da AIEA, o que significou

importante apoio da comunidade internacional ao fortalecimento do

sistema de verificação da Agência.4

As primeiras medidas para revitalizar o sistema de salvaguardas da

AIEA foram adotadas antes mesmo do início do Programa 93+2, lançado

em dezembro de 1993. Em 1992, a Junta de Governadores aprovou a

utilização mais intensiva das chamadas 'inspeções especiais', já previstas

nos acordos de salvaguardas abrangentes do tipo INFCIRC/153, para

casos em que a AIEA suspeitasse da existência de atividades não

declaradas. Esse tipo de inspeção, embora incluído no parágrafo 730 da

INFCIRC/153, praticamente não havia sido utilizado até então.

Adicionalmente, em fevereiro de 1993 a Junta aprovou a
•

preparação de um registro de exportações e importações de material e

equipamento de uso nuclear, baseado na trigger Iist adotada pelo Grupo

de Supridores Nucleares (INfCIRC/254, Parte 1). Esse registro seria

elaborado a partir de infonnação fornecida à AIEA, em base voluntária,

pelos países interessados. Brasil e Argentina concordaram em contribuir

para esse sistema de infonnações, que, em 1995, contava com 50
• . 5

partiCipantes.

Em abril de 1993 o Standing Advisory Group on Safeguards

lmplementation (SAGSI), 6 grupo de especialistas encarregado de

assessorar o Diretor-Geral da AIEA em assuntos afetos à implementação
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de salvaguardas, recomendou que as salvaguardas deveriam fornecer

garantias sobre a não-existência de atividades não-declaradas nos Estados

signatários de acordos de salvaguardas abrangentes. Essa recomendação

foi posterionnente confinnada pela Junta de Governadores em dezembro

de 1993, quando se lançou o Programa 93+2, com o objetivo de

fortalecer o sistema de salvaguardas de modo a habilitá-lo a fornecer

garantias sobre a ausência de atividades e materiais nucleares não

declarados nos Estados.

Como resultado das discussões na Junta de Governadores durante

1994, o relatório do Diretor-Geral apresentado em fevereiro de 1995 7

apresentou um conjunto de sugestões para o fortalecimento das

salvaguardas, dentre as quais cabe destacar as seguintes:

a) fornecimento oportuno, pelo Estado verificado, de infonnações sobre

o planejamento, construção e modificação de instalações nucleares;

b) fornecimento de infonnações sobre transferências de materiais e

equipamento de ü:so nuclear;

c) declaração ampliada, elaborada pelo Estado verificado, sobre o

programa nuclear presente e futuro;

d) utilização da técnica de amostragem ambiental;

e) melhor utilização de inspeções especiais;

f) acesso ampliado a instalações nucleares e não-nucleares identificadas

nas declarações ampliadas;

g) aumento da cooperação entre a AlEA e os sistemas nacionais de

contabilidade e controle de materiais nucleares;

h) utilização de monitoramento remoto.

Em resumo, o sistema fortalecido visaria a reforçar a capacidade

de verificação da AIEA basicamente por meio de acesso ampliado da

Agência às informações fornecidas pelos Estados verificados e às

respectivas instalações, nucleares e não-nucleares. Essa perspectiva
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naturalmente implicava questões de ordem técnica, jurídica, política e

financeira, cuja complexidade motivou intensos debates na Junta de

Governadores ao longo de 1995.

Do ponto de vista jurídico, recorde-se que tanto os acordos de não

proliferação e desarmamento que requerem salvaguardas como os

próprios acordos para a aplicação de salvaguardas sob o sistema

tradicional da AIEA prevêem que as salvaguardas deverão ser aplicadas

unicamente sobre material nuclear. 8 Dessa maneira, não existia, antes

da aprovação do Protocolo Adicional, nenhum instrumento juridicamente

vinculante que obrigasse os Estados a aceitar a aplicação de salvaguardas

sobre atividades que não envolvessem material nuclear. Esse maior

alcance do novo instrumento constituiu sem dúvida a grande novidade do

sistema de salvaguardas fortalecido, e está na raiz dos intensos debates

ocorridos durante a negociação do texto.

Voltando aos antecedentes que levaram à adoção do Protocolo

Adicional, em maio de 1995 o Secretariado apresentou à Junta de

Governadores o documento GOV/2807,9 onde se propunha a divisão das

medidas de fortalecimento em duas categorias: aquelas cuja

implementação já encontrava amparo legal no Estatuto da AIEA e nos
•

acordos de salvaguardas existentes (parte 1), e aquelas que, para serem

aplicadas, necessitariam de autoridade jurídica complementar (Parte 2).

O primeiro grupo de medidas, aprovado pela Junta em 15 de junho

de 1995, incluía os ítens 'a', 'b', 'd' , 'g' e 'h' acima listados, além de

alguns aspectos dos demais ítens. A propósito, é importante recordar que

a aprovação da Parte 1 do Programa 93+2 contou com pleno respaldo da

Conferência de Exame e Extensão do Tratado sobre a Não-Proliferação

de Armas Nucleares (TNP), que, em abril de 1995, endossara o processo

de fortalecimento das salvaguardas aplicadas pela AIEA.
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A respeito, cabe ainda mencionar que, durante os debates ocorridos

na primeira metade de 1995 na AIEA, a posição do Brasil em relação às

medidas da Parte I em muito coincidiu com as posturas manifestadas por

Canadá, Japão e Alemanha, no sentido de questionar diversos aspectos

referentes ao grau de intrusividade das mesmas. Na Sessão da Junta de

Governadores realizada em junho de 1995, os seguintes pontos constaram

das intervenções dos quatro países a título de indagações ou contestações

S . d laao ecretana o :

a) o grau de ponnenor a ser requerido pela AIEA sobre as atividades

nucleares passadas, com vistas à verificação da correção e caráter

exaustivo (correctness and completeness) do inventário inicial;

b) o tipo de infonnação necessária para monitoramento do que as

empresas fornecedoras de material não-nuclear vendiam para os

responsáveis pelo ciclo do combustível;

c) o custo que tais medidas poderiam gerar, não apenas para a AIEA mas

também para os Estados-membros.

Na mesma Sessão da Junta, a delegação brasileira propôs a

criação de um grupo de especialistas governamentais para discutir as

medidas de reforço, do sistema de salvaguardas cuja implementação

necessitaria de autoridade complementar. A proposta não obteve

consenso num primeiro momento, mas motivou ampliação do processo de

consultas infonnais conduzido pelo Secretariado. Como veremos adiante,

a adoção das medidas contidas na Parte 2, de natureza consideravelmente

mais intrusiva do que as da Parte I, viria a materializar-se apenas após

extensivas negociações na AIEA.

Diante da óbvia sensibilidade política da questão, o então Diretor

Geral da AIEA, Hans Blix, decidiu submeter à Junta de Governadores,

em caráter não-oficial, em novembro de 1995, um projeto de texto de

Protocolo Modelo Adicional aos acordos de salvaguardas abrangentes. I1
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o discussion-draft então apresentado fazia um balanço dos progressos até

então realizados em direção à revitalização das salvaguardas abrangentes

e introduzia projeto de texto jurídico que contemplaria as medidas da

Parte 2, as quais apareciam também cotejadas com aquelas da Parte I, já

aprovadas.

Aqui, cabe recordar que o Protocolo Modelo Adicional foi

originalmente concebido tendo em vista exclusivamente os acordos de

salvaguardas abrangentes, ou seja, com o intuito de reforçar as

salvaguardas aplicadas nos países não-nucleannente armados signatários

desse tipo de acordo (INfCIRC/153) ou equivalente (como o Acordo

Quadripartite). Em função das implicações políticas desse enfoque, que

tenderia a reforçar ainda mais a verificação sobre os países não-nucleares

signatários de acordos de salvaguardas abrangentes, por oposição aos

Estados não-membros do TNP e possuidores de acordos parciais e às

cinco potências nucleares, decidiu-se posteriormente que o Protocolo

Adicional seria aplicável também aos acordos parciais (INFCIRC/66) e

aos de oferta voluntária (N-S). Essa postura foi defendida pelo Brasil,

entre outros países, sob a argumentação de que seria mais eqüitativa em

relação aos países !1ão-nucleares que adotam salvaguardas abrangentes.

No entanto, como se verá, a aplicação do Protocolo Adicional nas

potências nucleares ou nos quatro países não-membros do TNP é

praticamente desprovida de sentido em tennos de não-proliferação. Para o

Brasil, entretanto, esse ponto revestia-se de especial importância, pelo

fato de que nos permitiu defender o ponto de vista de que a aceitação do

futuro Protocolo Adicional pelos Estados-membros da AIEA deveria ser

voluntária.

O discussion-draft, ligeiramente modificado, foi submetido à

consideração da Junta de Governadores em maio de 1996, como

documento GOV/2863. 12 Na Sessão de junho do mesmo ano seria criado,
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nos moldes da proposta brasileira aCIma mencionada, um comitê de

composição aberta, com o mandato de elaborar um instrumento jurídico

adicional aos acordos de salvaguardas, com base no projeto apresentado

pelo Secretariado. Para os Estados Unidos e alguns países mais

diretamente comprometidos com o fortalecimento das salvaguardas, o

trabalho do comitê estaria limitado à melhor definição de certos aspectos

do texto. Outros, como Alemanha, Brasil e Japão, interpretavam as

atribuições daquele grupo em sentido muito mais amplo, contemplando

modificações de fundo em relação ao futuro instrumento.

O chamado Comitê 24 reuniu-se entre julho de 1996 e janeiro de

1997, quando foi finalizado o projeto de Protocolo Adicional adotado

pela Junta de Governadores em maio de 1997. Durante as negociações, a

posição brasileira pautou-se pelos seguintes objetivos:

a) tomar as medidas de salvaguardas fortalecidas o menos intrusivas

possível;

b) buscar delh•.ltar com maior grau de precisão as infonnações

adicionais que os Estados verificados teriam que fornecer à AIEA em

áreas como pesquisa e desenvolvimento em matéria nuclear;

c) trabalhar por um .texto que refletisse equilíbrio entre as novas funções

da Agência e os legítimos interesses dos Estados verificados no que

tange à preservação de informações de valor comercial e tecnológico;

d) confirmar a percepção de que a assinatura do Protocolo Adicional

deveria ser facultativa, e não obrigatória, sob o argumento jurídico de

que o próprio TNP, e os Tratados de Tlatelolco e de Rarotonga não

obrigam qualquer Estado a assumir compromissos de verificação em

relação a atividades que não envolvam material nuclear.

À época, os negociadores brasileiros tinham presente o dificil

processo de aprovação congressual do Acordo Quadripartite, o qual,

firmado em dezembro de 1991, entrara em vigor apenas em março de
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1994, como vimos no Capítulo 3.5. Nesse sentido, a delegação brasileira

foi orientada a trabalhar por um texto o mais equilibrado possível em

termos de direitos e obrigações dos Estados verificados, passível de ser

apresentado ao Legislativo e defendido de maneira racional, como

seguimento aos compromissos internacionais já assumidos pelo Brasil no

campo da não-proliferação nuclear.

Confonne relata o Doutor Laércio Vinhas, Representante para a

Área Internacional da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),

que participou do processo negociador do Protocolo Adicional, 13 as

posições críticas assumidas pela delegação brasileira em relação à idéia

de que, ao implementar salvaguardas, a AIEA deveria ter acesso

anywhere, anytime foram em grande medida compartilhadas por países

com indústrias nucleares importantes, igualmente preocupados com o

caráter excessivamente intrusivo do projeto de tE"xto apresentado pelo

Secretariado. Assim, no âmbito do Comitê 24, observavam-se duas

categorias distintas de países:

a) aqueles que defendiam enfaticamente o acesso anywhere, anytime,

liderados pelos Estados Unidos (Áustria, Austrália, Dinamarca,

Eslováquia, Noruega, Nova Zelândia e Suécia, entre outros);
•

b) aqueles que mantiveram postura essencialmente crítica em relação à

intrusividade e à abrangência do Protocolo, com vistas a preservar os

respectivos interesses, sobretudo em matéria de proteção de

informações de valor estratégico e comercial (Alemanha, Bélgica,

Brasil, Canadá, Coréia do Sul, Espanha e Japão, entre outros).

Como resultado dos trade-offs entre os dois grupos chegou-se a

um texto de Protocolo Adicional que, embora não atendesse a totalidade

das preocupações brasileiras, diferia substancialmente da proposta

originalmente submetida pelo Secretariado em aspectos relativos ao grau

de intrusividade do novo sistema. A propósito, conforme registrado em
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memorando da Divisão de Desannamento de Tecnologias Sensíveis

(DDS), o então Diretor-Geral da AIEA, Hans Blix, teria se queixado

infonnalmente de que o texto acordado 'desvirtuava a sua obra' .14

Ainda sobre a negociação do Protocolo Adicional caberia recordar

que a atuação da Argentina foi bastante mais discreta que a do Brasil, não

por haver diferenças importantes de percepção quanto aos interesses de

fundo sobre a matéria, mas muito provavelmente devido ao cuidado

argentino em não divergir abertamente dos Estados Unidos, principal

promotor do Programa 93+2.

NOTAS

I Ver o documento S/23500, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 31 de janeiro de 1992.
O documento reflete as deliberações do Conselho a respeito da manutenção da paz e da segurança
internacionais. No contexto pós-Guerra do Golfo, o CSNU estabelece, pela primeira vez, que a
proliferação de armas de destruição em massa constitui ameaça à paz e à segurança internacionais.

Agência Internacional de Energia Atômica, GOV/2784, 21 de fevereiro de 1995, Strengthening lhe
Effecliveness and Improving lhe Efficiency o/lhe Safeguards Syslem. Trata-se de relatório do Diretor
Geral, onde slo listadas as medidas para o fortalecimento do sistema de salvaguardas, que inçluem
sugestões de fomecimento de informações mais ponnenorizadas por parte dos Estados e acesso de
caráter mais intrusivo às instalações verificadas pela Agência.
) Idem, ibidem.
4 Recorde-se que, para o entao Dirdor-GeraJ da AIEA, Haos Blix, wn dos elementos considerados
essenciais para o fortalecimento do sistema de salvaguardas era o apoio do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, o qual. além de reforçar a autoridade da Ag!ncia, viria aconferir maior legitimidade ao
processo de revitalizaçlo das salvaguardas.

Ver o documento GOVlJNFn71, de 23 de maio de 1995. Segundo infonnaçlo do Departamento de
Salvaguardas da AIEA, atuabnente participam da elaboração do relatório S3 pafses. Em 2000, 15
paises enviaram infonnaçõe$ à Ag~ia, sendo que 2 desses pafses passaram a fol11ed-las no Ambito
do Protocolo Adicional. Com a progressiva adoçA0 do Protocolo Adicional, o relatório sobre
exportações e exportações tende a desaparecer, em função dos dispositivos incluidos DO Protocolo
Adicional sobre importação e exportação de materiais nucleares e ftens diretamente relacionados.
6 O Slanding Advisory Group on Safeguards ImplemenJalion (SAGSI) é integrado por especialistas de
19 nacionalidades e tem por funçAo assessorar o Diretor-GeraJ da AIEA em assuntos atinentes a
salvaguardas. Sua influência é considerável, pois, embora participem em caráter pessoal, os peritos,
oriundos dos paises com maior desenvolvimento relativo no campo nuclear, não deixam de representar
os respectivos interesses nacionais. Pelo Brasi~ participa do SAGSI desde 1996 o Doutor Laércio
Antonio Vinhas, Representante para a Área Internacional da CNEN.
7 GOV/2784, mencionado na nota n"2, acima
I Grifo da autora. Note-se que, no caso dos acordos de salvaguardas parciais (INFCIRC/66), considera
se que as próprias instalações nucleares estão sob salvaguardas. Mesmo em relação a esse tipo de
acordo, entretanto, o foco da verificação concentra-se sobre os próprios materiais nucleares.
q Ver GOV12807, de 12 de maio de 1995, Strenglhening lhe Effectiveness and In,proving lhe Efficiency
o/the Sa/eguards System. Proposals/or a Strengthened and more Efficient Safeguards System.
10 A informação consta do telegrama confidencial nO 590, de 25 de junho de 1995, da Embaixada em
Viena.
I1 Trata-se do discussion draji distribuído pelo Secretariado da AIEA em novembro de 1995, e
encaminhado à SERE pelo fac-símile 129, da Embaixada em Viena, datado de 23 de novembro de
1995. Aqui, cabe recordar que o Protocolo Adicional originalmente se destinava unicamente aos
acordos de salvaguardas abrangentes, ou seja, a reforçar as salvaguardas aplicadas nos paises não-
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nucleannente annados signatários desse tipo de acordo. Em função das implicações políticas dessa
perspectiva, que tenderia a reforçar ainda mais a verificação sobre os países não-nucleares membros do
TNP por oposição aos quatro não-membros e também frente às 5 potências nucleares, decidiu-se
posterionnente que o Protocolo Adicional seria aplicável também aos acordos parciais (INFCIRC/66) e
aos de oferta voluntária (N-5). Essa posição, aliás, foi defendida pelo Brasil durante as negociações
sobre o Protocolo Adicional.
12 GOVr-S63, de 6 de maio de 1996, intitulado 'Strengthening lhe E./fecliveness and lmproving lhe
EjJiciency oflhe Safeguards Syslem. Proposals for ImplemenJalion under Complemenlary Legal
AUlhority. A reporl by lhe Direclor-General. .
IJ Ver, a respeito, o depoimento do Doutor Vinhas, anexo ao presente trabalho.
14 Ver o memorando confidencial DOS! SI, de 30 de julho de 1997.



161

Capítulo 4

4.2. Principais diferenças em relação ao sistema tradicional de
salvaguardas. As salvaguardas integradas

'The Agreemenl should provide for the Agency's righl and obligation
to ensure that safeguards will be applied, in accordance wilh the lerms
of lhe Agreement, on ali source or special {issionable material in ali
peaceful nuclear aclivilies wilhin lhe lerrilory of lhe Slale, under ils
jurisdiclion or carried out under ils conlrol anywhere, for lhe exclusive
purpose of verifying Ihat such malerial is nol diverled lo nuclear
weapons or olher nuclear explosive devices. . INFCIRC/l51 I

'In shorl, traditional safeguards have focused almosl exclusively on lhe
verifying lhe correctness of a Slale's declaralion aboul its nuclear
malerial presenl aI facililies - or, in olher words, on delecling
diversion ofnuclear malerial which lhe Slale had declared and placed
under safeguards' (...) •... under lhe impacl of INFCIRC/540. lhe
safeguards syslem now has lhe capability lo assess bolh lhe
correclness and compleleness of a Slale's declaralions ando
accordingly, whelher Ihere is an indicalion of undeclared nuclear
aclivilies in Ihal S/ale as a whole. ' Pierre Goldschmidt2.

Confonne a propna denominação indica, o Protocolo Modelo

Adicional -aós Acordos para a Aplicação de Salvaguardas não pretende

substituir o atual sistema de verificação da Agência Internacional de

Energia Atômica (AIEA), mas sim dotá-lo de ferramentas suplementares,

que o habilitem não apenas a detectar desvios de material nuclear

declarado, mas também a fornecer razoável grau de segurança quanto à

não-existência de material ou atividade nuclear não-declarados. O novo

instrumento foi concebido primordialmente em função dos acordos de

salvaguardas abrangentes, do tipo INFCIRC/153, mas é aplicável aos três

tipos de acordo para a aplicação de salvaguardas da AIEA.3

Após a aprovação do Protocolo Adicional pela Junta de

Governadores da AIEA, em maio de 1997, começou a ser desenvolvido

pelo Secretariado um processo de revisão dos métodos de implementação

das salvaguardas tradicionais, com vistas à incorporação das medidas

previstas no Protocolo. Tal processo, que ainda se encontra em fase
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preliminar, em vista da lentidão do ritmo de adoção de Protocolos

Adicionais pelos países-Membros, foi denominado de 'salvaguardas

integradas' .

A implantação das chamadas salvaguardas integradas deverá

avançar à medida em que novos Protocolos Adicionais entrem em vigor,

e implica o desenvolvimento, pelo Secretariado, de metodologia e

procedimentos adequados e uniformizados para aplicação das novas

medidas em conjunto com as medidas tradicionais e para análise das

informações a serem recebidas sob o novo sistema, em maior volume e de

abrangência ampliada.

Para melhor compreensão desse processo, bem como de suas

possíveis implicações para o Brasil, passaremos a analisar o Protocolo

Adicional, ressaltando as diferenças em relação ao sistema tradicional.

O texto do Protocolo Modelo Adicion~1 _consta da INFCIRC/540,

publicada pela AIEA em setembro de 1997, e consiste de um preâmbulo,

dezoito artigos e dois anexos.

No preâmbulo está refletida a questão central que motivou a

própria negociação do instrumento: a conveniência de se fortalecer o

regime de não-proliferação nuclear por meio da revitalização do sistema
•

de verificação da AIEA, sem, no entanto, prejudicar o desenvolvimento

econômico e tecnológico dos Estados ou a cooperação internacional no

campo das atividades nucleares pacíficas. Esse último pressuposto, que

consta do parágrafo terceiro do preâmbulo, é de especial interesse para

os países não-nucleares, e reproduz linguagem contida no Artigo IH do

Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP),

incorporada igualmente no parágrafo 4° da INFCIRC/153. É reforçado

pela menção à necessidade de proteger informações de valor estratégico,

tecnológico e comercial, incluída igualmente na INFCIRC/153 (parágrafo
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Artigo 1. Esse Artigo estabelece a relação entre o Protocolo

Adicional e o Acordo para a Aplicação de Salvaguardas em questão.

Reflete o entendimento de que, para países detentores de acordos de

salvaguardas abrangentes, a verificação da AlEA tem por objetivo

fornecer garantias sobre o não-desvio para atividades proscritas de todo o

material nuclear declarado pelo Estado, bem como sobre o cumprimento

da obrigação do Estado de declarar todo o material nuclear existente no

respectivo território ou sob a respectiva jurisdição. Os dispositivos do

Protocolo estão voltados para essa segunda parte do objetivo de

verificação, e são complementares aos dispositivos aplicáveis do acordo

de salvaguardas abrangentes em questão. Entretanto, em caso de

divergência entre os dois acordos, prevalecerão os dispositivos do

Protocolo.

Os Artigos 2 e 3 expandem o escopo das infonnações fornecidas

pelo Estado à Agência em comparação com o sistema de salvaguardas

tradicional. Recorde-se que os três pontos inovadores do Protowl0

Adicional são: informação ampliada, acesso complementar e utilização

de novas tecnologias de verificação.

Artigo 2. Segundo esse Artigo, a declaração nonnalmente

fornecida pelo Estado à AIEA no âmbito do respectivo acordo para a

aplicação de salvaguardas deverá ser ampliada de modo a incluir

informações sobre os seguintes pontos:

a) localização de atividades de pesquisa e desenvolvimento sobre o ciclo

do combustível nuclear que não envolvam material nuclear; 4

b) descrição geral de cada edifício incluído em cada site, 5 inclusive de

seu uso e conteúdo, além de mapa;

c) descrição da escala de operações 6 de cada uma das instalações

relacionadas às atividades listadas no Anexo I do Protocolo; 7
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d) localização, situação operacional e capacidade de produção anual

estimada das minas de urânio, das fábricas de concentração de urânio

e das fábricas de concentração de tório do Estado verificado;

e) inventários e informação sobre material nuclear qualificado como em

estágio de 'pré-salvaguardas' exportado e importado pelo Estado

verificado; 8

f) informação sobre as quantidades, forma de utilização e localização de

material isento de salvaguardas segundo o parágrafo 37° da

INFCIRC/153;

g) informação sobre importação e exportação dos equipamentos e

materiais listados no Anexo 11 do Protocolo; 9

h) planos gerais do Estado verificado, referentes aos 10 anos

subseqüentes, em relação ao desenvolvimento do ciclo do combustível

nuclear.

Cabe notar que, pelo Protocolo Adicional, o Estado verificado

se obriga a fornecer à AIEA informações sobre todos os ítens acima

relacionados. Adicionalmente, pelos sub-ítens 'b' e 'c' do Artigo 2, o

Estado poderá fornecer informações complementares acerca de atividades

de pesquisa e desenvolvimento, bem como sobre quaisquer outros
•

aspectos considerados pela Agência como relevantes do ponto de vista da

aplicação de salvaguardas.

Artigo 3. Estabelece prazos para o fornecimento das informações

previsto no Artigo 2.

Os Artigos de número 4 a 10 dispõem sobre o chamado acesso

complementar, que, ao lado das provisões sobre informação ampliada

e sobre novas tecnologias de verificação, constitui o cerne do sistema de

salvaguardas fortalecido.

Artigo 4. Descreve as razões pelas quais a Agência pode solicitar

ao Estado acesso complementar, la que se resumem a três, a saber:
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a) para verificar a ausência de material e atividades nucleares não

declarados;

b) para responder a questões relacionadas à correção e ao caráter

exaustivo (correctness and completeness) das infonnações prestadas

pelo Estado verificado segundo o Artigo 2 ou para resolver

inconsistências co-relacionadas;

c) para confinnar o decomissionamento de uma instalação ou localidade

fora das instalações (locatíon outsíde facilities ).11

Nonnalmente, o prazo de notificação ao Estado verificado

das visitas de acesso complementar é de pelo menos 24 horas. No caso

de acesso complementar solicitado em conjunção com visitas de

verificação de infonnação de projeto, inspeções de rotina ou inspeções ad

hoc, esse prazo poderá ser reduzido para 2 horas, e, excepcionalmente, a

menos de 2 horas.

Não obstante, para solicitar acesso complementar, a Agência

deverá- apresentar ao Estado verificado notificação prévia por escrito,

onde especificará as razões para o acesso complementar e descreverá as

atividades a serem realizadas durante a visita. Essa provisão, constante do

inciso 'c' do Artigo 4, contribui para maior equilíbrio entre os direitos

dos Estados-membros e as obrigações da Agência, na medida em que se

contrapõe, de certa maneira, aos exíguos prazos de notificação prévia

para o acesso complementar.

Na mesma linha, o inciso 'd' que se segue faculta ao Estado

verificado a oportunidade de fornecer esclarecimentos sobre eventuais

questões ou inconsistências antes do pedido de acesso complementar pela

Agência, a menos que esta última julgue que qualquer demora em obter

acesso complementar possa prejudicar o próprio objetivo que motivou o

pedido de acesso complementar. Além disso, o inciso 'f pennite que o
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Estado verificado designe representantes para acompanhar os inspetores

da Agência encarregados de implementar o acesso complementar.

Artigo 5. Descreve os lugares aos quais a Agência poderá solicitar

acesso complementar, com diferentes graus de obrigatoriedade para o

Estado verificado. No caso dos sites, instalações ou localidades fora das

instalações que possuam material nuclear, e das instalações

decomissionadas, o Estado verificado se obriga a aceder ao pedido de

acesso complementar. Já em relação a lugares onde não haja material

nuclear, caso não seja possível facultar acesso complementar, o Estado

verificado' ... envidará todos os esforços razoáveis para satisfazer a

solicitação da Agência, sem demora, por outros meios.' (Artigo 5.b). 12 O

Artigo 5 contém ainda dispositivo sobre a aplicação pela Agência da

técnica de amostragem ambiental, cUJO grau de obrigatoriedade é

igualmente limitado.

Artigo 6. Descreve os procedimentos e técnicas a serem

utilizados pela Agência na implementação do acesso complementar, que

incluem os seguintes: observação visual; coleta de amostras ambientais;

utilização de equipamento para detecção e medição de radiação; exame

de registros, inclusive no que se refere à importações e exportações;
,

utilização de selos e outros dispositivos para indicar a integridade do

material examinado; e outros procedimentos que venham a ser acordados

pela Junta de Governadores. Como se vê, os procedimentos e técnicas

previstos no Protocolo Adicional permanecem praticamente os mesmos

adotados pelo sistema tradicional. A aplicação de tecnologia de

amostragem ambiental foi aprovada pela Junta de Governadores em 1995,

no âmbito da Parte 1 do Programa 93+2.

Artigo 7. Prevê a possibilidade de implementação de 'acesso

gerenciado' (managed access) para impedir a disseminação de

infonnações sensíveis do ponto de vista da proliferação, para proteger
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infonnações de caráter confidencial ou de valor comercial e para atender

a requisitos de proteção fisica e segurança de material nuclear. Note-se

que o sistema tradicional prevê uma fonna de acesso gerenciado, mas não

explicita essa possibilidade da mesma maneira que o Protocolo Adicional.

Os Artigos 8 e 9 tratam, respectivamente, da possibilidade de o

Estado facultar à Agência acesso a localidades adicionais, caso o deseje, e

da aplicação da técnica de amostragem ambiental em áreas de maIOr

abrangência, após aprovação pela Junta de Governadores.

Artigo 10. É o último referente ao acesso complementar, e define

as obrigações da Agência no sentido de fornecer ao Estado verificado

relatórios sobre as atividades realizadas no âmbito do Protocolo

Adicional.

Artigos 11 e 12. Estabelecem procedimentos simplificados pw:a a

designação e entrada de inspetores, a fim de facilitar a realização de

visitas e inspeções com curto prazo de notificação prévia.

Artigo 13. Prevê a conclusão de arranjos subsidiário~ -para a

implementação das medidas contidas no Protocolo, as quais, entretanto,

poderão ser aplicadas antes mesmo da entrada em vigor dos referidos

arranjos. l3

Artigo 14. Diz respeito à utilização, pela Agência, dos canais de

comunicação que considerar adequados para a transmissão de dados a

partir do Estado verificado, seja por inspetores da Agência ou por

monitoramento remoto. A transmissão de dados deverá levar em conta a

necessidade de proteger infonnações sensíveis.

Artigo 15. Estabelece a obrigação, por parte da Agência, de manter

um regime de proteção a informações de valor comercial, tecnológico e

industrial, o qual deverá prever inclusive procedimentos de punição a

eventuais infrações cometidas por pessoal da Agência. O regime em

pauta deverá ser aprovado e periodicamente revisto pela Junta de
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Governadores. Dado o maior grau de intrusividade e a maior abrangência

das informações a serem fornecidas no âmbito do Protocolo Adicional,

considerou-se importante reforçar os dispositivos sobre a preservação da

confidencialidade de informações relativas à implementação de

salvaguardas.

Artigo 16. Contém dispositivos sobre emendas aos dois anexos ao

Protocolo, considerados como parte integral do instrumento. Emendas a

ambos os anexos deverão ser aprovadas pela Junta de Governadores com

base no parecer de grupo de peritos de composição aberta.

Artigo 17. Dispõe sobre a entrada em vigor do Protocolo

Adicional.

Artigo 18. Contém as definições dos principais termos técnicos

utilizados no corpo do Protocolo Adicional.

Em resumo, a novidade do sistema de salvaguardas fortalecido,

fonnalizada pelo Protocolo Adicional, consiste no maior grau de

intrusividade e abrangência das modalidades de verificação previstas

naquele instrumento, proporcionado por três elementos principais:

informação ampliada sobre os principais aspectos do ciclo do

combustível nuclear; acesso complementar a lugares onde não há
•

material nuclear; aplicação de novas tecnologias de verificação, como a

amostragem ambiental. Assim, muito embora continue a apoiar-se nas

medidas tradicionais de salvaguardas, o novo sistema as expande e

aprofunda, de modo a fornecer garantias não apenas quanto ao não-desvio

de material nuclear para fins proscritos, mas também fornecer razoável

grau de segurança quanto à ausência de material e atividades nucleares

não-declarados num Estado como um todo. Trata-se de meta ambiciosa,

cuja viabilidade, inclusive no que tange aos aspectos financeiros, está

intimamente relacionada à integração entre as novas e as velhas medidas,

ou seja, ao desenvolvimento das 'salvaguardas integradas'.
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NOTAS

I INFCIRClIS3, parágrafo segundo. Grifo da autora A citação tem por objetivo ressaltar o fato de que
o sistema tradicional de salvaguardas baseia-se primordialmente na verificação de material nuclear.
Essa observação é válida tanto para os acordos de salvaguardas abrangentes (modelo TNP c
Quadripartite, entre outros) como para os acordos parciais (INFCIRC/66) e acordos de oferta voluntária
(N-S), com a ressalva de que a verificação realizada 30 amparo dos acordos parciais e de oferta
voluntária não abarca todos os materiais e atividades nucleares dos respectivos pafses. No caso dos
acordos parciais, ademais, a transferência de material salvaguardado para qualquer instalação acarreta a
aplicação de salvaguardas sobre essa instalação.
2 Pierre Goldschmidt, IAEA Safeguards: Evolution or Revolution?, pp.2-3.
) Como se recorda, os três tipos de acordo para a aplicação de salvaguardas são: abrangentes
(INFCIRClIS3), oferta voluntária (potências nucleares) e INFCIRCl66 (salvaguardas parciais. para
pafses não-Partes no TNP).

Grifo da autora. A novidade desse dispositivo é a ausência de material nuclear.
S A definição de sile consta do parágrafo 'b' do Artigo 18 do Protocolo Adicional. Cabe ao Estado
delimitar os respectivos siles, os quais deveriam incluir instalações nucleares em funcionamento ou
decomissionadas, além de instalações co-relacionadas. Trata-se de um dos pontos de maior interesse
rara o Brasil, e que deverá ser objeto de consultas com a AlEA.

Grifo da autora. A escala de operações declarada pelo Estado destina-se à comparação com o
conjunto das atividades desenvolvidas por aquele Estado.
7 As atividades listadas no Anexo I incluem aquelas que, mesmo sem necessariamente envolver
material nuclear, são consideradas atividades-chave para o desenvolvimento do ciclo do combustfvel
nuclear. O primeiro item da lista, por exemplo, é a manufatura de tubos rotores para centrifugas ou a
montagem de centrifugas a gâs.
lO dispositivo refere-se a material não incluldo na INFCIRCII53, a qual requer informações apenas
sobre a transfedncia de material fonte ou fissil especial (parágrafos 91°-9n;
9 A lista constante do Anexo 11 praticamente coincide com a Parte I da INFCIRCI254, adota4a pelo
Grupo de Supridores Nucleares para defmir o material e equipamento de uso exclusivamente nuclear a
ser controlado. A lista inclu~ por exemplo, reatores nucleares completos, tubos de zircônio e
es~tros de massa. Diferentemente da INFCIRClIS3, que prev! o fornecimento de informações
W1icamentc sobre a transferência de material nuclear, o Protocolo amplia essa exig!ncia a material Dlo
nuclear e a equipamento especialmente projetado para uso nuclear, aJán de material nuclear
normalmente nIo-sujeito a salvaguardas. tal como mencionado DO item 'e' acima.
10 O acesso complementar pode ser solicitado em re1açlo a qualquer lugar dentro de um sile; a qualquer
instalaçio identificada pelo Estado em conexlo com o Artigo 2.a (v-viii) (minas, material em estágio
de 'pré-salvaguardas', material isento de salvaguardas. rejeitos radioativos que contenham urânio de
alto teor de enriquecimento,~tre outros); a qualquer instalação decomissionada ou localidade fora das
instalações (location oUlsidefaci/ilies).
II O Artigo 18.j do Protocolo Adicional cont~m a seguinte definição de /ocation ouls/de!acilities:
•... any inslallalion OI" /ocalion, which is not a facility. where nuclear material is customari/y used in
amounts ofone effeetive kilogram OI" lus. • Segundo o glossário de termos técnicos da AIEA (edição
de 1987), as instalações nucleares podem ser divididas emfacilities (reatores, instalações criticas,
fábricas de conversão, fábricas de reprocessamento, fãbricas para separação de isótopos, instalações de
armazenagem e qualquer localidade onde seja utilizado mais de um quilograma de material nuclear) e
olher locations (instalações que contêm material nuclear mas onde o mesmo RIo é utilizado; ou
localidades que não são facilities mas que contêm material nuclear na quantidade de um quilograma ou
menos).
12 Essa diferenciação no grau de obrigatoriedade do acesso complementar reflete a sensibilidade da
questão, e a relutância por parte de diversos palses não-nuclearmente armados que participaram das
negociações sobre o Protocolo Adicional em facultar acesso a lugares não diretamente relacionados ao
ciclo do combustível nuclear.
13 Cabe notar, a respeito, que ainda não está claro como se dará a integração dos arranjos subsidiários (e
respectivos anexos de instalação) celebrados sob o sistema tradicional com aqueles a serem celebrados
sob o Protocolo Adicional. Essa questão deverá evoluir à luz dos progressos que sejam alcançados na
implementação do Protocolo Adicional em países com instalações nucleares significativas, como Japão
e Canadá. Na prática, constitui um dos aspectos mais importantes do sistema de salvaguardas
fortalecido.
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Capítulo 4

4.3. Principais diferenças em relação aos dispositivos do Acordo
Quadripartite. Pontos de interesse específico para o Brasil.

As principais diferenças identificadas na seção anterior entre o

Protocolo Adicional e o sistema tradicional de salvaguardas são válidas

igualmente em relação ao Acordo Quadripartite, o qual, embora constitua

acordo sui generis, baseia-se em grande medida no acordo para aplicação

de salvaguardas abrangentes do tipo INFCIRCI153.

Não obstante, para fins do presente trabalho, é útil apontar e

analisar essas diferenças sob a perspectiva específica do Acordo

Quadripartite, a fim de identificar os pontos de particular sensibilidade e

interesse para o Brasil.

Em 1999 teve início processo de consultas internas sobre. o

Protocolo Adicional, coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores

e apoiado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),

atualmente vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 'As consultas

internas visam, por um lado, esclarecer o conteúdo do novo instrumento

aos principais operadores e autoridades interessados, e, por outro, auferir

subsídios para infonuar a posição do Brasil sobre a matéria.

A propósito, caberia ressaltar ainda que, contrariamente à

Argentina, que já tomou a decisão de firmar o Protocolo Adicional, o

Brasil vem adotando postura mais cautelosa em relação ao assunto,

sobretudo em função dos aspectos sensíveis associados à eventual

implementação do instrumento, os quais envolvem desde questões

eminentemente práticas, como os custos financeiros, até elementos de

ordem estratégica, considerados essenciais para o programa nuclear

brasileiro.

Nesse contexto, a eventual adoção pelo Brasil do Protocolo

Adicional seguiria o seguinte cronograma: coordenação interministerial,
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com vistas à identificação de aspectos sensíveis e formulação da posição

brasileira sobre o instrumento; coordenação de posições com a Argentina

e com a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de

Materiais Nucleares (ABACC); consultas com o Secretariado da Agência

Internacional de Energia Atômica (AlEA); submissão do projeto de

Protocolo Adicional ao Acordo Quadripartite à consideração da Junta de

Governadores da AIEA; após a aprovação pela Junta de Governadores,

assinatura por Brasil, Argentina, ABACC e AIEA; apreciação do

instrumento pelo Congresso Nacional; promulgação e ratificação pelo

Brasil.

Feitas essas considerações, passaremos à comparação entre o

Acordo Quadripartite e o Protocolo Adicional.

Durante a 11 Reunião de Coordenação Intenninisterial, realizada

em junho de 2000, 1 procedeu-se a um exame ponnenorizado do

Protocolo Adicional. Puderam ser analisadas, assim, tanto as diferenças

entre o Acordo Quadripartite e o novo instrumento, como os pontos de

maior interesse para o Brasil, os quais deverão ser objeto de consultas

bilaterais com a AIEA.

O primeiro elemento identificado como potencial área de

dificuldades é o relacionamento entre o Acordo Quadripartite e o

Protocolo Adicional. Conforme o Artigo 1 do Protocolo, em caso de

divergência entre dispositivos de ambos os instrumentos, prevaleceria o

Protocolo Adicional.

A respeito, o Doutor Laércio Vinhas, Representante para a Área

Internacional da Comissào Nacional de Energia Nuclear (CNEN),

considera que apenas quatro artigos do Acordo Quadripartite estariam em

conflito com as provisões do Protocolo Adicional, náS seguintes áreas:

a) Designação de inspetores pela AIEA:



173

Acordo Quadripartite: O Artigo 8.a.i. prevê que a AIEA deverá

obter o consentimento prévio dos Estados-Partes, através da ABACC,

para a designação de inspetores da Agência para os Estados-Partes. O

Artigo 8.c. estabelece que as visitas dos inspetores da AIEA deverão

ser realizadas de modo a: reduzir ao mínimo os possíveis

inconvenientes aos Estados-Partes e à ABACC, bem como ao bom

andamento das atividades nucleares inspecionadas; assegurar a

confidencialidade de quaisquer informações que cheguem ao

conhecimento dos inspetores; e levar em consideração a necessidade

de evitar a duplicação de esforços em relação às atividades

empreendidas pela ABACC.2 O Artigo 83, igualmente sobre a

designação de inspetores, estabelece procedimentos pormenorizados

para tal fim, e assegura papel mais relevante tanto para os Estados

Partes como para a ABACC.

- Protocolo Adicional: Além de não prever o consentimento prévio dos

Estados-Partes e da ABACC para a designação de inspetores da

AIEA, o Protocolo não contém as cláusulas incluídas nos Artigos 8.c.

e 83, que ressaltam o papel da ABACC e constituem importante

anteparo à intnlsividade da verificação realizada pela AIEA. Pelo

Artigo 11.a.i. do Protocolo Adicional, a AIEA notificará os Estados

Partes e a ABACC sobre a aprovação de inspetores pela Junta de

Governadores, os quais serão considerados designados, a menos que o

Estado-Parte interessado informe ao Diretor-Geral da AIEA sobre a

recusa em aceitar determinado inspetor. Embora se conserve o direito

dos Estados-Partes de rejeitar inspetores indicados pela AIEA, pelo

Protocolo Adicional o processo de designação é acelerado, e o Estado

Parte, ao invés de aprovar indicações feitas pela Agência sem prazo

determinado, deverá limitar-se a recusá-las, no prazo máximo de três

meses.
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b) Concessão de vistos para inspetores da AIEA:

- Acordo Quadripartite: o Artigo 84 prevê que os Estados-Partes

concederão ou renovarão os vistos necessários da fonna mais expedita

possível.

Protocolo Adicional: Estabelece procedimento maIS estrito e

expedito, com vistas a possibilitar rápido deslocamento de inspetores

da AIEA. Pelo Artigo 12, os Estados-Partes se comprometem a

conceder vistos de múltiplas entradas, válidos pelo prazo mínimo de

um ano, dentro do prazo de um mês a partir da solicitação de visto

[onnulada pela AIEA.

c) Procedimentos para emendas:

- Acordo Quadripartite: O Artigo 24 estabelece que qualquer emenda

ao Acordo requer a concordância das quatro Partes-Contratantes, e que

a entrada em vigor de qu~'n.'ler emenda obedecerá às mesmas

condições necessárias.à entrada em vigor do próprio Acordo.

- Protocolo Adicional: O Artigo 16 define que os Anexos I e 11 são

partes integrais do Protocolo, e que os mesmos poderão ser

emendados pela Junta de Governadores, a partir de recomendações de

Grupo de Peritos de composição aberta. Trata-se de conflito de cunho
•

essencialmente jurídico. Entretanto, a depender das emendas que

venham a ser propostas aos anexos técnicos do Protocolo Adicional no

futuro, a questão poderá adquirir contornos mais substantivos.

d) Isenção temporária de salvaguardas sobre material destinado a

propulsão nuclear:

Embora não se trate propriamente de divergência em relação ao

Protocolo Adicional, representante do Centro de Tecnologia da

Marinha em São Paulo (CTMSP) assinalou em diversas ocasiões a

absoluta necessidade de preservar intacta a validade do Artigo 13 do

Acordo Quadripartite, que versa sobre a isenção temporária de
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salvaguardas para material nuclear utilizado em propulsão ou operação

nuclear de qualquer veículo, inclusive submarinos ou protótipos. 3

Recorde-se, a propósito, que a faculdade de se retirar temporariamente

de salvaguardas material nuclear utilizado em propulsão nuclear naval

está prevista também nos acordos de salvaguardas abrangentes

firmados segundo o modelo TNP.4 Considerando que até hoje esse

direito nunca foi exercido, não há experiência prática sobre a matéria.

O Protocolo Adicional, em princípio, não contém provisões que

ponham em dúvida a validade do mencionado direito. Não obstante, o

fornecimento das infonnações ampliadas previsto no Artigo 2 do

futuro instrumento poderá ter algum impacto sobre o desenvolvimento

do projeto do submarino a propulsão nuclear, embora não se relacione

diretamente com a suspensão de salvaguardas facultada pelo Artigo 13

do Acordo Quadripartite.

A rigor, todos os aspectos divergentes acima relacionados deverão

ser objeto de consultas com a Agência, sendo que o último ponto,-de

evidente sensibilidade política, reveste-se de grande importância para o

Brasil. Dever-se-ia obter do Secretariado uma interpretação sobre a

implementação do~ Artigos do Acordo Quadripartite que contêm

divergências em relação aos dispositivos do Protocolo Adicional.

Além dos elementos de potencial conflito entre o Acordo

Quadripartite e o Protocolo Adicional, a reunião de coordenação de junho

de 2000 identificou outros aspectos sensíveis do futuro instrumento, os

quais deverão igualmente ser incluídos nas consultas e negociações a

serem empreendidas com a Agência.

Nesse sentido, as preocupações do Brasil concentram-se em duas

das três áreas inovadoras do Protocolo Adicional: informação ampliada

(Artigos 2 e 3) e acesso complementar (Artigos 4 a 10). Descrevem-se, a

seguir, as dificuldades apontadas pelas autoridades brasileiras.
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A. Fornecimento de informação ampliada relacionada ao ciclo do

combustível nuclear:

- Artigo 2.a.i. Informação sobre pesquisa e desenvolvimento em re

lação ao ciclo do combustível nuclear sem envolvimento de material

nuclear. Preocupa a excessiva abrangência das informações a serem

prestadas sob este dispositivo, que deveriam ser apenas de caráter geral.

Seria necessário obter confirmação dessa interpretação junto ao

Secretariado da AIEA;

- Artigo 2.a.ii. Informação sobre atividades operacionais identifica

cadas pela Agência que poderiam aumentar a eficácia ou eficiência

das salvaguardas em instalações e em localidades fora das instalações

(LOFs). S A preocupação em relação a este ponto poderia ser

contornada pelo entendimento de que o fornecimento de informações

relativas a quaisquer atividades operacionais além daquelas previstas no

Acordo Quadripartite somente poderá ocorrer mediante a anuência do

país signatário. Além do mais, todas as instalações (faci/ities) e

localidades fora das instalações (LOfs) existentes no Brasil já se

encontram sob salvaguardas.

- Artigo 2.a.iH. Descrição geral de cada edifício incluído em cada
•

si/e, inclusive de seu uso e conteúdo, além de mapa. Este constitui um

dos aspectos mais delicados para o Brasil, tanto em função da

interpretação do conceito de sUe (incluído no Artigo 18.b), e de quais

edifícios deveriam ou não ser incluídos num sUe, como devido à ligação

entre os dispositivos do Artigo 2.a.iii e do Artigo 4, sobre o acesso

complementar. Isso porque, nos termos do Artigo 4.b.ii, os edifícios

incluídos em determinado sUe, estariam sujeitos a acesso complementar

com curtíssimo prazo de aviso prévio (duas horas ou menos).

Para o Brasil, seria fundamental excluir da delimitação de sUes edificios

como a fábrica de centrifugas de Aramar, para mencionar o exemplo mais
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importante de instalação que, apesar de não conter um grama de material

nuclear, estaria sujeita a inspeções sob o novo instrumento, caso incluída

num sUe.

A propósito, cabe recordar que, segundo a definição de sUe constante do

Artigo 18.b, sua delimitação é prerrogativa do Estado. Nesse sentido, a

preocupação das autoridades brasileiras de não incluir a fábrica de

centrífugas (e, possivelmente, outras instalações) no escopo dos sites a

serem delimitados pelo Brasil poderia ser atendida por meio de

negociações com a Agência, cujos resultados seriam eventualmente

registrados em side /etters, 6 a exemplo do que se fez no contexto do

Acordo Quadripartite.

- Artigo 2.a.iv. Descrição da escala de operações de cada uma das

instalações listadas no Anexo I do Protocolo. Os representantes da

empresa Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e do Centro de Tecnologia

da Marinha em São Paulo (CTMSP) sublinharam, respectivamente, a

con\'c:::.iência de que as infonnações sobre a escala de operações fossem

prestadas por faixas (intervalos), e não por valores nominais; e o valor

comercial dessas infonnações.

A respeito, o Dqutor Laércio Vinhas recordou que, durante as

negociações sobre esse dispositivo, Japão e Alemanha haviam

manifestado forte preocupação com as implicações negativas para

interesses de cunho comercial que o fornecimento de informações sobre a

escala de operações das instalações listadas no Anexo I poderia propiciar.

Nesse sentido, opinou que as informações a serem fornecidas pelo Brasil

sob este dispositivo deveriam limitar-se àquelas de caráter ostensivo e

genérico.

Em relação aos Ítens incluídos no Anexo I, o Doutor Vinhas deteve-se no

exemplo das centrífugas, que constitui o primeiro item daquele Anexo.

No seu entender, as informações relacionadas à escala de operações da
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fabricação de centrífugas deveriam limitar-se aos locais de produção dos

tubos rotores e de montagem das centrífugas, não sendo necessário (nem

conveniente) explicitar os locais de produção dos demais componentes

das centrífugas e dos sistemas que integram uma instalação de

enriquecimento isotópico.

- Artigo 2.a.ix.a. Informação sobre exportação dos equipamentos

e materiais listados no Anexo 11 do Protocolo Adicional. Considerou

se que os ítens incluídos no Anexo II constam da trigger list adotada pelo

Grupo de Supridores Nucleares (NSG), publicada como

INFCIRC/254IPart I. Nesse sentido, a legislação brasileira sobre controle

de exportação de bens sensíveis já prevê controle sobre os ítens referidos

no Anexo 11. 7 O disposto no Artigo 2.a.ix.a, portanto, não geraria

obrigação jurídica adicional para o país.

Adicionalmente, segundo o Doutor Laércio Vinhas, as infonnações a

serem prestadas sobre as exportações cobertas por este dispositivo não

incluem o nome da empresa fabricante nem o local de fabricação dos

bens, e não se prevê acesso complementar aos locais de fabricação ou

armazenagem dos equipamentos listados no Anexo 11 ( a menos que

sejam incluídos em determinado sUe).
•

- Artigo 2.a.ix.b. Informação sobre importação dos equipamentos e

materiais listados no Anexo 11 do Protocolo Adicional. A AIEA poderá

solicitar ao Estado signatário confirmação sobre a importação de ítens

incluídos no Anexo 11, caso a operação tenha sido notificada à Agência

pelo país exportador. A Agência poderá ainda, com base nos Artigos 4 e

5, solicitar acesso complementar ao local onde se encontra armazenado o

item importado, mas apenas com o objetivo específico de resolver uma

dúvida ou inconsistência. Entretanto, a preocupação com essa hipótese

poderia ser afastada pelo fato de que os ítens listados no Anexo 11 são de

uso exclusivamente nuclear. Portanto, em caso de importação de tais ítens
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pelo Brasil, os mesmos senam annazenados em instalações já

salvaguardadas, e não em locais potencialmente sensíveis.

- Artigo 2.a.x. Informação sobre os planos gerais do Estado, refe

rentes aos 10 anos subseqüentes, em relação ao desenvolvimento do

ciclo do combustível nuclear. O representante do Ministério da Defesa

ressaltou a importância de que as informações a serem fornecidas sob este

item sejam elaboradas de maneira a proteger informações comercialmente

sensíveis. A respeito, o Doutor Laércio Vinhas opinou que as

informações a serem encaminhadas à Agência se limitariam àquelas de

caráter público, disponíveis no Diário Oficial da União e no Plano

Plurianual (pPA).8 Recomenda-se incluir este artigo nas consultas com a

AIEA, de modo a confirmar uma interpretação comum.

B. Acesso Complementar:

-Artigo 4. Razões para a implementação de acesso comple~entar.

Conforme vimos na seção anterior, o Artigo 4 prevê a aplicação de acesso

complementar por três razões, a saber:

a) para verificar a ausência de material e atividades nucleares não

declarados;

b) para solucionar dúvidas ou inconsistências relativas às informações

prestadas pelo Estado signatário;

c) para confirmar o decomissionamento de uma instalação ou localidade

fora da instalação (LOf).

Cabe notar ainda que os prazos de notificação para visitas de acesso

complementar são bastante exíguos, podendo chegar a menos de duas

horas. Respondendo a inquietações manifestadas sobre o assunto, o

Doutor Laércio Vinhas esclareceu que a exigüidade dos prazos de

notificação condizem com a característica de 'surpresa' inerente à

modalidade de verificação prevista, a qual se assemelha à 'inspeção por

desafio' incluída no regime da Organização para a Proibição das Armas
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Químicas (OPAQ). O elemento 'surpresa' visa a impedir a remoção ou

ocultação, em tempo hábil, de materiais nucleares ou equipamentos não

declarados. Entretanto, a preocupação das autoridades brasileiras com os

curtos prazos de notificação para yisitas de acesso complementar pode ser

parcialmente acomodada pelo fato de que as ações do Secretariado estão

sob contínuo monitoramento da Junta de Governadores da AIEA, da qual

o Brasil participa em caráter permanente, bem como pelo dispositivo

incluído (por influência do Brasil) no Artigo 4.a 9 sobre a implementação

criteriosa do acesso complementar.

Ainda em relação ao Artigo 4, foram identificados os seguintes pontos,

para fms de consultas com a AIEA:

a) especificação dos critérios para solicitação de acesso complementar;

b) definição clara das expressões /ocation e undeclared nuclear material

and activities, que constam do Artigo 4.a.i.

- Artigo 5. Lugares aos quais a Agência poderá solicitar acesso

complementar. Ao estabelecer os locais aos quais a AIEA poderá

solicitar acesso complementar, com diferentes graus de obrigatoriedade, o

Artigo 5 relaciona-se diretamente à questão da definição de site,

requerida pelo Artigo 2.a.iii, acima comentado. Conseqüentemente, nas
•

consultas com a Agência, o Brasil deverá procurar estabelecer

entendimento que exclua da delimitação dos sites edifícios que abriguem

instalações nãü-nucleares sensíveis, ou que contenham informações

científicas, militares ou industriais que devam ser protegidas.

- Artigo 6. Procedimentos e técnicas a serem utilizados pela Agência

na implementação do acesso complementar. Com base em sua longa

vivência na área de salvaguardas, o Doutor Laércio Vinhas ressaltou a

conveniência de que esse item seja negociado com a Agência e que os

entendimentos resultantes sejam incluídos nos arranjos subsidiários.

Recordou, nesse contexto, a importância da experiência brasileira em
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relação ao acesso gerenciado implementado em Aramar, a qual sem

dúvida seria bastante útil para as negociações sobre procedimentos e

técnicas aplicáveis ao acesso complementar. 10

Assinalou, a propósito, a necessidade de se explicitar a definição da

expressão 'registros de produção e remessa relevantes para salvaguardas',

incluída no Artigo 6.c. A questão reveste-se de particular sensibilidade no

caso da fábrica de centrífugas, uma vez que a análise dos referidos

registros pennitiria à AIEA conhecer a capacidade de produção efetiva de

centrífugas e avaliar o índice de falhas, bem como levantar suspeitas

indevidas sobre desvio de centrífugas em virtude de comparação entre a

capacidade de produção e a produção efetiva. O assunto relaciona-se

também à interpretação da expressão 'escala de operações', incluída no

Artigo 2.iv. e comentada acima.
, -.

Como se depreende da análise comparativa dos principais

dispositivos do Protocolo Adicional, bem como das preocupações

f"vpressadas pelas autoridades brasileiras envolvidas no processo de

coordenação interna, o novo instrumento apresenta interrogantes que

somente poderão ser resolvidas por meio de consultas e negociação

bilateral com a AIEA. As áreas 'problemáticas' que se revestem de maior
•

sensibilidade vinculam-se sem dúvida à proteção de infonnações de valor

tecnológico e estratégico do Programa Nuclear nacional, sobretudo no

âmbito do projeto de desenvolvimento do submarino a propulsão nuclear.

No caso de o Brasil se decidir por fmuar o Protocolo Adicional,

será imprescindível empreender negociações bilaterais com a Agência de

maneira a acomodar as preocupações acima examinadas. A exemplo do

ocorrido em relação ao Acordo Quadripartite, é recomendável que os

entendimentos com a Agência sejam concluídos antes da assinatura do

Protocolo Adicional. Essa providência contribuirá não apenas para
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garantir a preservação dos interesses brasileiros, mas também para

facilitar o processo interno de aprovação do futuro instrumento.

NOTAS

I Os resultados da " Reunião de Coordenação Intenninisterial sobre o Protocolo Adicional, realizada
em Brasília, em 28 de junho de 2000, estão recolhidos no telegrama confidencial nO 314, para a
Embaixada em Viena
2 Os dispositivos contidos nos Artigos 8 e 83 do Acordo Quadripartite, que estabelecem o papel da
ABACC em relação à designação de inspetores da AIEA, foram inspirados no Acordo Euratorn
(INFCIRClI93), confonne assinalamos no Capítulo 3.5, pp.l06 e 112.
) Essa preocupação foi manifestada em diversas ocasiões pelo Capitão-de-Fragata Adolfo de Aguiar
Braid, funcionário do Centro de Tecnologia da Marinha em São Paulo (CTMSP) vinculado ao projeto
de desenvolvimento de submarino a propulsão nuclear. Na avaliação de Braid, qualquer alteração no
quadro atualmente em vigor em relação ao Artigo 13 do Acordo Quadripartite praticamente
inviabilizaria o projeto do submarino.
~ A suspensão temporária de salvaguardas para material nuclear utilizado na propulsa0 nuclear de
verculos, inclusive submarinos ou protótipos, consta do parágrafo 14° da INFCIRClIS3, tendo sido
incorporada igualmente no Acordo Euratom (lNFCIRCJI93). A cláusula foi inclulda no modelo de
acordo de salvaguardas abrangentes (INFCIRCJI 53) por iniciativa de palses não-nucleares
industrializados, como Itália e Palses Baixos, preocupados em preservar as opções das respectivas
~líticas nucleares.

Em inglês, location oulSidefacilities (LOF). A defmição de 'LOF' consta do Artigo 18.j do Protocolo
Adicional, e lê: .... any installation or location, which is not a fâçiJilf. when nuclear material is
cuslomarily used in amounlS ofone effective kilogram ar las. •
6 Conforme descrito no Capítulo 3.5 do presente trabalho, a side Ie/ter é um entendimento por troca de
cartas entre um pais-membro e a AIEA, pelo qual se acorda uma interpretaçlo comum sobre
determinados aspectos dos acordos para aplicação de salvaguardas. Em relação ao Acordo
Quadripartite, o entendimento registrado em correspondência de 29 de novembro de 1991 (duas
semanas antes da assinatura do Acordo Quadripartite) refere-se aos procedimentos para inspeções em
instalações do Centro de Tecnologia da Marinha em São Paulo (CTMSP/Aramar) e do Ministmo da
Aeronáutica.
7 Descrição sobre o controle de exportações de bens sensíveis no Brasil consta do Capitulo 3.7.
• Tais informações incluiríam, a titulo ilustrativo, as datas ou prazos previstos para início da construção
e da operação dos reatores de Angra 3 e do Centro Regional da CNEN no Recife, da planta de UF6 em
Aramar e da planta de enriquecimento em Resende.
9 O parágrafo 4.a reza que a Agência não deverá procurar verificar averacidade das informações
fornecidas segundo o Artigo 2 de forma mecânica ou sistemática A inclusão desse dispositivo deveu
se ao interesse em coibir a eventual implementação do acesso complementar de forma rotineira ou
demasiado freqUente.
10 A implementação do chamado 'acesso gerenciado' está prevista no Artigo 7 do Protocolo Adicional.
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Capítulo 4

4.4. O papel a ser desempenhado pela Agência Brasileiro-Argentina
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC)

Conforme dissemos no Capítulo 3.4, a criação da ABACC, em

1991, foi motivada basicamente pela necessidade de se contar com

entidade autônoma para administrar o Sistema Comum de Contabilidade

e Controle (SCCC) e pelo desejo do Brasil e da Argentina de inscrever o

arranjo bilateral de verificação no regime internacional de não

proliferação nuclear, sem, no entanto, vinculá-lo ao Tratado sobre a Não

Proliferação de Annas Nucleares (TNP). I

O objetivo primordial da ABACC, agência com personalidade

jurídica internacional, é verificar que todos os materiais nucleares

presentes em todas as atividades nucleares realizadas nos territórios. do

Brasil e da Argentina não sejam desviados para a produção de annas

nucleares ou para a realização de explosões nucleares.

Ademais de imprimir maior credibilidade ao SCCC e possibilitar

sua implementação de fonna sistemática, o estabelecimento da ABACC

contribuiu para fortalecer os sistemas nacionais de salvaguardas tanto no

Brasil como na Argentina, e, a exemplo da Comunidade Européia de

Energia Atômica (Euratom), constitui importante anteparo às atividades

de verificação realizadas pela Agência Internacional de Energia Atômica

(AIEA).

Como Parte Contratante no Acordo Quadripartite, que entrou em

vigor em 1994, a ABACC vem desempenhando, desde então, além das

funções que lhe cabem enquanto administradora do scce, aquelas

relacionadas com a implementação do Acordo Quadripartite, em

coordenação com a AIEA. 2

Na hipótese de adoção do Protocolo Adicional ao Acordo

Quadripartite, Brasil e Argentina pensam que o papel da ABACC em
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relação a esse instrumento deveria restringir-se às atividades que

envolvam material nuclear, e somente a estas. A título de exemplificação,

a ABACC estaria incluída nas atividades previstas nos incisos ii, iii, v, vi,

vii e viii do Artigo 2 do Protocolo Adicional, referentes ao fornecimento

de informações ampliadas. Não participaria das atividades estabelecidas

pelos incisos i, iv, ix e x do mesmo Artigo, as quais não envolvem

material nuclear. Dessa maneira, a ABACC não opinaria sobre aspectos

mais sensíveis para ambos os países, como a definição de site, que,

confonne prevê o Artigo 18 b, é prerrogativa dos Estados.

Como é natural, o Secretariado da ABACC tem se manifestado em

favor de que a Agência bilateral venha a desempenhar papel mais

abrangente em relação ao eventual Protocolo Adicional. Assinale-se, a

propósito, que a versão infonnal do instrumento ora analisada por Brasil,

Argentina e AIEA prevê a inclusão de um ter~eiro anexo, onde se

estabelece flexibilidade em relação às atribuições da ABACC. Por esse

anexo, inspirado no Protocolo Adicional dos países não-nucleares

membros da Euratom,3 os Governos do Brasil e da Argentina se

reservam a faculdade de delegar funções adicionais à ABACC, sem

prejuízo das respectivas competências e responsabilidades.
•

A questão do possível papel da ABACC no âmbito do Protocolo

Adicional, que se condiciona, evidentemente, à eventual assinatura e

ratificação desse instrumento pelo Brasil, Argentina e AIEA, dá motivo a

incertezas sobre o futuro da agência bilateral, cuja criação completa dez

anos em 2001.

Tais indagações prendem-se também a fatores como a adesão do

Brasil e da Argentina ao Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas

Nucleares (TNP), ao interesse manifestado pela AIEA em estabelecer

escritório regional para salvaguardas em Buenos Aires e à eventual
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implementação das salvaguardas integradas em ambos os países, na

hipótese de adoção do Protocolo Adicional ao Acordo Quadripartite.

Do ponto de vista técnico, a adesão brasileira e argentina ao TNP

não acarretou qualquer compromisso adicional, uma vez que o Acordo

Quadripartite é equivalente aos acordos para aplicação de salvaguardas

abrangentes adotados pelos países não-nucleares Partes no TNP. Do

ponto de vista político, entretanto, a adesão ao TNP implicou a aceitação

da divisão do mundo em países nucleannente annados e não-nucleares e

a conseqüente superação de parte substantiva das razões que haviam

motivado a negociação de acordo de salvaguardas sui generis, o qual

punha em relevo o compromisso bilateral e excluía qualquer referência ao

TNP.

Como vimos, a ABACC foi constituída numa etapa crucial .. do

processo de construção de confiança no campo nuclear entre Brasil e

Argentina. O compromisso de renúncia à anna nuclear e de verificação

- - bilateral foi inscrito em seguida nos regimes de não-proliferação regional

e internacional, mediante, resPeCtivamente, a colocação em vigor do

Tratado de T1atelolco e a celebração do Acordo Quadripartite.

Assim, o próprio amadurecimento do arranjo bilateral e sua bem

sucedida inserção nos regimes de não-proliferação regional e

internacional seriam geradores do que se poderia chamar de 'esgotamento

progressivo' do papel futuro da ABACC.

Nesse contexto, a perspectiva de estabelecimento de escritório

regional para aplicação de salvaguardas da AIEA em Buenos Aires 4

aponta para uma provável diminuição da relevância da ABACC, ao

menos em relação às salvaguardas aplicadas pela AIEA. Estas, na

ausência do Protocolo Adicional, continuarão a ser implementadas da

fonna tradicional, mas, caso se concretize a abertura do projetado

escritório, com participação mais ativa e freqüente da Agência, em
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detrimento da ABACC. Na hipótese de adoção do Protocolo Adicional ao

Acordo Quadripartite, a tendência de diminuição relativa do papel da

ABACC frente à AlEA provavelmente acentuar-se-ia, mas não

necessariamente. Nessa última hipótese, uma alternativa possível seria a

de que, num primeiro momento da implementação do Protocolo

Adicional, a ABACC se concentrasse nas atividades 'tradicionais' de

salvaguardas, como previsto pelos Governos da Argentina e do Brasil.

Com o progresso a ser alcançado em relação à implementação das

salvaguardas integradas e do Protocolo Adicional em ambos os países, e a

conseqüente confiança que seria adquirida pela AIEA quanto à ausência

de materiais e atividades nucleares não-declarados, a Agência Atômica

poderia vir a delegar algumas de suas atividades de salvaguardas

'tradicionais' à ABACC, realizando apenas o controle de qualidade de

tais atividades. Preservar-se-ia, dessa maneira, papel de relevo para a

ABACC no contexto do Protocolo Adicional.

Diante dessas diferentes perspectivas, é lícito indagar quais as

melhores possibilidades para aproveitar a bem sucedida experiência da

ABACC. Um dos caminhos que têm sido apontados infonnalmente seria

a expansão da agência bilateral, de modo a incluir outros países-Partes no
•

Tratado de Tlatelolco. Os fundamentos dessa sugestão, entretanto, são

frágeis, pois a expansão da ABACC, além de significar clara duplicação

de esforços em relação à AlEA, seria contrária aos interesses brasileiros e

argentinos que orientaram o processo de emendas e colocação em vigor

do Tratado de Tlatelolco, examinado no Capítulo 3.6. Considere-se ainda

que, dentre os países-Partes de Tlatelolco, apenas Argentina, Brasil e

México desenvolvem programas nucleares significativos, o que não

reforçaria as razões em favor de uma eventual expansão da ABACC.

Outra possibilidade, talvez mais viável a médio prazo, seria a

utilização dos elementos altamente positivos desenvolvidos ao longo dos
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quase dez anos de existência da ABACC, tais como o entrosamento e a

confiança entre as comunidades científicas brasileira e argentina no setor

nuclear, para sua transfonnação em agência bilateral de cooperação nos

usos pacíficos da energia nuclear. A estrutura e a bem sucedida

experiência da ABACC poderiam ser aproveitadas na constituição da

Agência Argentino-Brasileira de Aplicações da Energia Nuclear,

recentemente acordada no âmbito do Comitê Pennanente Brasil

Argentina sobre Política Nuclear. 5

De qualquer modo, em vista da importância da ABACC como

anteparo às atividades de verificação desenvolvidas pela AIEA no Brasil

e na Argentina e de sua contribuição para a continuidade dos estreitos e

benéficos vínculos entre os representantes dos setores nucleares de ambos

os países, entre outros aspectos, uma eventual modificação de seu estatuto

deveria ser objeto de cuidadoso processo de reflexão bilateral.

NOTAS
.

I Recorde-se que,'~ nenhum dos dois palses havia aderido ao TNP.
2 As funções desempenhadas pela ABACC no 1mbito do Acordo Quadripartite são desaitas no
Capitulo 3.5 do presente trabalho.
3 Ver o documento GOV/I998!28, de 29 de maio de 1998. A propósito, cabe notar que os 15 pafses que
integram a Unilo Européia assinaram os respectivos Protocolos Adicionais em 22 de setembro de
1998. As duas potências nucleares européias, França e Reino Unido, assinaram Protocolos Adicionais
aos respectivos acordos de oii=rta voluntária para aplica~o de salvaguardas. Já os 13 pafses n!o
nucleares da Unilo Européia, embora tenham fumado um único instrumento, adicional ao acordo para
aplicação de salvaguardas abrangentes (INFCIRClI93), atribuem diferentes papéis à Comunidade
Européia de Energia Atômica (Euratom). Além disso, esse instrumento contém um anexo 111 onde se
faculta aos 13 pafses signatários a possibilidade de delegarem à Euratom a implementação de certos
dispositivos normalmente atribuldos aos Estados.
4 A AIEA tem manifestado interesse em estabelecer escritório regional de salvaguardas no Brasil ou na
Argentina desde 1998. Em contaetos mais recentes, o Secretariado da Agência manifestou preferência
por Buenos Aires. A argumentação do Secretariado em favor do projetado escritório baseia-se em
fatores econômicos e de maior eficiência na implementação de salvaguardas nos palses da América do
Sul. Em reuniões com o Diretor-Geral da AIEA e com funcionários do Secretariado realizadas entre
1999 e 200 1, representantes do Brasil e da Argentina apresentaram dúvidas sobre as alegadas
vantagens de estabelecimento do referido escritório e reiteraram o apoio de ambos os Governos à
ABACC.
l Ver. a propósito, o despacho-telegráfico n° 170, de 15:~O I. que transmite a Ata da Reunião do
Comitê Pennanente Brasil-Argentina sobre Política Nuclear, da qual consta o projeto de Declaração de
criação da Agência Argentino-Brasileira de Aplicações da Energia Nuclear.



188



189

Conclusões

'Continued reliance on nuclear deterrence and the assumption
that nuclear weapons are here to stay for the indejinite future
represent an unacceptable state of affairs. ' (. ..) 'The New
Agenda proposes a program ofaction that does not exempt any
country frorn irs responsibilities towards others. The listed
measures would be respective/y incumbent on the jive nuclear
weapon States, lhe Ihree Stales nol yel Parlies lo the NPT
which operale unsafeguardedfacilities and have not renounced
lhe nuclear weapons oplion, and lhe inlernational community
as a who/e. . Celso Amorim, 2000. I

'This new framework must encourage still furlher cuts in
nuclear weapons. Nuclear weapons still have a vital role to
p/ay in our security and Ihal ofour a//ies.
We can and will change lhe character ofour nuclear forces in
a way that rejlecls the reality Ihal lhe Co/d War is over. /'m
committed to achieving a credib/e deterrent with the /owest
possib/e number of nuclear weapons consislent with our
security needs, inc/uding our obligalions lo our a//ies. ' George
W. Busb, 2001. 2

'As /ong as any country has nuclear weapons, olhers wil/ seek
lo acquire them. Reduction of the nuclear threat can be besl
accomp/ished directly through arms control and disarmament. '
Richard Butler, 2001. 3

o objetivo deste trabalho é descrever a evolução do sistema de

salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que

constitui um dos principais fundamentos do regime internacional de não

proliferação de armas nucleares, e apontar elementos que contribuam para

infonnar o posicionamento do Brasil em relação ao Protocolo Modelo

Adicional aos acordos para aplicação de salvaguardas, instrumento que

traduz os mais recentes esforços multilaterais de fortalecimento da

verificação nuclear.

A decisão do Brasil de assocIar-se ou não ao sistema de

salvaguardas fortalecido será naturalmente orientada por condicionantes

de cunho interno e externo. Dentre as primeiras destacam-se interesses

nacionais mais específicos, vinculados aos objetivos do Programa
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Nuclear Brasileiro, e os possíveis impactos do Protocolo Adicional sobre

as atividades desenvolvidas pelo país nesse campo. Já as condicionantes

de cunho externo prendem-se especialmente ao nosso relacionamento

com a Argentina; ao interesse brasileiro em garantir acesso cada vez mais

desimpedido a bens e tecnologias de ponta; aos compromissos de não

proliferação assumidos nos âmbitos regional e multilateral; aos esforços

em prol do desannamento; e à nossa contribuição para o objetivo da paz e

segurança internacionais no complexo cenário pós-Guerra Fria, onde a

posse da anna nuclear continua a ter papel de relevo.

Do ponto de vista nacional, a Constituição de 1988 deixou clara a

rejeição da sociedade brasileira a qualquer utilização não-pacífica da

energia atômica. No entanto, ao renunciar definitivamente à opção

nuclear bélica, o Brasil não abdicou dos beneficios da energia nuclear

para geração de eletricidade e para as mais diversas aplicações na

medicina, indústria, agricultura e meio ambiente. Desenvolvemos,

ademais, projeto de submarino a propulsão nuclear, o qual, embora não

constitua annamento nuclear, reveste-se de grande sensibilidade, por seu

caráter estratégico-militar.

Dessa maneira, a exemplo do que se fez quando da adoção do
•

Acordo Quadripartite, a eventual associação do Brasil ao Protocolo

Adicional deverá orientar-se pelo objetivo de atender aos interesses

nacionais específicos apontados no Capítulo 4.3, onde se destacam a

preservação da confidencialidade de informações de valor comercial,

tecnológico e estratégico e a manutenção da tàculdade de se retirar de

salvaguardas material nuclear que venha a ser utilizado em atividades de

propulsão nuclear naval, nos tennos do Artigo 13 do Acordo

Quadripartite. Nesse contexto, é recomendável que os negociadores

brasileiros obtenham junto à AIEA interpretações dos dispositivos

relevantes do Protocolo Adicional que possam acomodar nossas
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preocupações, provavelmente por meio das chamadas side /etters. Essas

negociações deveriam ser concluídas preferivelmente antes da assinatura

do instrumento, o que viria a facilitar o eventual processo de aprovação

interna.

A propósito, cabe notar que o Protocolo Adicional já se encontra

em vigor para 19 países, 4 dentre os quais se incluem Japão e Canadá, que

contam com atividades nucleares de grande magnitude. O fato de esses

países já haverem ratificado o instrumento indica que os problemas

decorrentes de sua maior intrusividade não são incontornáveis. Confonne

assinalamos no Capítulo 4.1, durante as negociações sobre o Protocolo

Adicional, tanto o Japão como o Canadá defenderam posições bastante

semelhantes àquelas adotadas pelo Brasil, sobretudo no que se refere à

proteção de infonnações de valor estratégico e comercial.

Além disso, embora o pJ;ocesso de adesão ao Protocolo Adicional

pelos países-membros da AIEA venha se desenvolvendo em ritmo

bastante lento, começam a delinear-se pressões pol(ti~ sobre os países

não-nucleares para que ratifiquem o novo instrumento. No contexto

latino-americano, Brasil, Argentina e México, que possuem atividades

nucleares significativas, seriam os principais 'alvos' do Secretariado e
•

dos Estados mais engajados em tomar cada vez mais abrangentes os

compromissos internacionais de não-proliferação, como o Japão. 5

Entretanto, dadas as sólidas credenciais da América Latina e

Caribe em matéria de desarmamento e não-proliferação e a inexistência

de conflitos bélicos que justifiquem maior preocupação com a

proli feração de annas de destruição em massa em nossa região, não

haveria porque antecipanno-nos à União Européia, por exemplo, ou a

outras regiões na adoção do Protocolo Adicional. Considerando que os 15

países-membros da União Européia - inclusive as duas potências

nucleares européias - somente colocarão o novo instrumento em vigor



192

simultaneamente, quando todos tiverem cumprido com os respectivos

requerimentos internos, seria lícito supor que a situação do Brasil e da

Argentina estará relativamente confortável até essa data. 6

A par dos elementos mais diretamente relacionados à esfera

interna, um fator primordial a ser considerado pela diplomacia brasileira

na fonnulação da posição sobre o Protocolo Adicional é sem dúvida a

vinculação entre esse instrumento e o relacionamento Brasil-Argentina no

campo nuclear. Como vimos no Capítulo 3, o processo de construção de

confiança empreendido com a Argentina ao longo dos últimos vinte anos

constitui valioso patrimônio, o qual deveria ser preservado ou mesmo

reforçado, por representar fundamento estratégico importante que ampara

a integração político-econômica entre ambos os países.

O compromisso Brasil-Argentina de transparência, verificação e

não-proliferação nuclear, consolidado por meio de etapas progressivas

que levaram à sua internacionalização, teve expressão nos Acordos de

Guadalajara, 7 que criou a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade

e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) e Quadripartite, que

estabeleceu a aplicação de salvaguardas abrangentes nos dois países a

cargo da ABACC e da AIEA, bem como na colocação em vigor do
•

Tratado de Tlatelolco.

Em suma, as características intrínsecas a esse processo bilateral nos

unem estreitamente à Argentina no que respeita à verificação nuclear.

Como se recorda, o Protocolo Adicional, caso adotado, deverá vincular-se

ao Acordo Quadripartite, ou seja, envolverá Brasil, Argentina, ABACC e

AIEA. Confonne assinalamos no Capítulo 4.3, a Argentina já teria

tomado a decisão de finnar o Protocolo Adicional, 8 e estaria aguardando

a finalização da posição brasileira sobre a matéria.

Teoricamente, não se poderia descartar a hipótese de a Argentina

finnar Protocolo Adicional ao Acordo Quadripartite a título individual e
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colocá-lo em vigor de maneira provisória, mesmo com a ausência do

Brasil. Essa possibilidade pareceria, no entanto, pouco provável, dado

que implicaria uma dissensão importante, com conseqüências certamente

negativas para ambas as partes. Na esfera bilateral, tal atitude sinalizaria

considerável enfraquecimento do entendimento Brasil-Argentina na área

nuclear; nos âmbitos, regional e multilateral, a adesão unilateral da

Argentina ao Protocolo Adicional nos colocaria em posição

desconfortável em tennos das 'cobranças' em relação ao instrumento, as

quais provavelmente viriam a intensificar-se.

Feitas essas observações, caberia agora situar o processo de

fortalecimento do sistema de salvaguardas da AIEA no contexto

internacional.

Como vimos ao longo deste trabalho, os mecarusmos de

verificação nuclear implementados pela AIEA desde os anos sessenta

aperfeiçoaram-se gradualmente, sobretudo a partir da adoção das

chamadas salvaguardas abrangentes, em 1972, como forma-padrão de

aplicação de salvaguardas nos países não-nucleannente annados Partes

no 1NP e nos Tratados que estabelecem Zonas Livres de Annas

Nucleares. 9

Atualmente, à exceção da Índia, Paquistão, Israel e Cuba,

praticamente todos os países não-nucleares que desenvolvem atividades

significativas do ponto de vista da não-proliferação nuclear são

signatários de acordos de salvaguardas abrangentes ou equivalentes.

Cuba, que não integra o Tratado de Tlatelolco nem o TNP, possui acordo

de aplicação parcial, e, num gesto político, já finnou o Protocolo

Adicional. Dentre os países considerados 'problemáticos,' o Iraque e a

República Democrática Popular da Coréia (RDPC), são os únicos

signatários do TNP que violaram o Tratado, e onde as salvaguardas da

AIEA não podem ser implementadas de fonna adequada. O Irã, embora
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Parte no TNP e signatário de acordo de salvaguardas abrangentes, é visto

com desconfiança por diversos países, sobretudo pelos Estados Unidos.

Pareceria razoável afinnar, portanto, que o sistema de verificação

tradicional da AIEA funcionou satisfatoriamente por mais de vinte anos.

Não obstante, a incapacidade de detectar as violações dos compromissos

de não-proliferação por parte do Iraque e, posterionnente, da República

Democrática Popular da Coréia, constituiu catalisador importante para a

mobilização da comunidade internacional em tomo de sua revitalização,

no início do período pós-Guerra Fria, sob forte liderança dos Estados

Unidos.

Das salvaguardas clássicas, baseadas primordialmente num sistema

de auditoria de material nuclear, passa-se, com o Protocolo Adicional,

para as chamadas salvaguardas integradas. Aos mecanismos de

verificação centrados no controle do material nuclear são acrescentadas

novas medidas, de caráter mais intrusivo e abrangente, uma vez que

pressupõem a análise do conjunto das atividades nucleares dos países

verificados. Ademais de continuar a oferecer garantias de que o material

nuclear declarado não está sendo desviado para fins proscritos, as

salvaguardas fortalecidas se propõem um objetivo mais ambicioso:

garantir a ausência de atividades e materiais não-declarados. Para tanto, o

sistema fortalecido conta com informação ampliada, acesso

complementar e novas tecnologias de verificação.

Assinalamos, no Capítulo 4.1, que o Protocolo Adicional foi

originalmente concebido em função dos acordos de salvaguardas

abrangentes, ou seja, com a finalidade de aperfeiçoar a verificação nos

Estados não-nucleares Partes no TNP. No entanto, o Brasil, entre outros

países, defende a posição de que o novo instrumento deve ser aplicável

aos três tipos de acordo de salvaguardas em vigor: abrangentes, de

alcance parcial e de oferta voluntária.
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Confonne notamos no Capítulo 4. I, tal posição explica-se em

termos de defesa do princípio da não-discriminação entre Estados, e, mais

concretamente, pela conveniência de que não se reforce demasiadamente

a verificação sobre os países não-nucleares signatários de acordos de

salvaguardas abrangentes, por oposição aos Estados não-membros do

TNP (signatários de acordos de alcance parcial) e às cinco potências

nucleares (signatárias de acordos de oferta voluntária). Essa postura,

adotada pela Junta de Governadores da AIEA, mas freqüentemente

questionada pelos promotores do sistema fortalecido, permite, ademais,

que o Brasil e demais países interessados defendam o caráter voluntário

da adoção do Protocolo Adicional. 10

A propósito caberia recordar que, muito embora se possa

argumentar que a aplicação de salvaguardas nas cinco potências nucleares

e nos países com capacidade nuclear de facto seja pouco significativa em

tennos de não-proliferação, alguns beneficios poderiam ser auferidos da

verificação em tais Estados em tennos do maIor conhecimento sobre os

respectivos programas nucleares por parte da AIEA, e caso venha a

intensificar-se o papel da Agência na área de controle de annamentos. JJ

Na hipótese de concWsão de um tratado sobre a proibição da produção de

materiais fisseis (FMcn a experiência da AIEA nesse campo seria

igualmente útil.

Consideramos, em princípio, que o aprimoramento do sistema de

salvaguardas da AIEA é fator positivo, e que a universalização desse

sistema deveria ser promovida em bases o menos discriminatórias

possíveis. Sob a perspectiva da paz e da segurança internacionais, os

beneficios da verificação nuclear eficiente e não-discriminatória são

inquestionáveis. Do ponto de vista do desarmamento, quanto mais eficaz

o sistema de verificação, mais sólidas serão as garantias de que os países

não-nucleares não estão engajados em atividades proscritas, o que
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tenderia a fortalecer a confiança e desestimular a relevância da anna

nuclear nas doutrinas de defesa dos países que a possuem, ao menos em

tennos de segurança.

No entanto, para o Brasil, os objetivos da não-proliferação e do

desarmamento estão estreitamente interligados, na medida em que a posse

da arma nuclear por um ou mais Estados constitui incentivo para que

outros Estados queiram adquiri-la. Dessa maneira, se se considera a não

proliferação como contrapartida do desannamento, um reforço da

primeira área somente se justificaria mediante progressos significativos

na segunda.

Lamentavelmente, as tendências pouco alentadoras que têm

predominado no cenário mundial em ambas as esferas não permitem

previsões demasiado otimistas para o futuro próximo. Essa conjuntura

desfavorável evidencia-se por f?_tf'\s como o impasse que bloqueia os

trabalhos da Conferência do Desannamento desde 1997; os testes

nucleares realizados pela Índia e pelo Paquistão em 1998 e a

acomodação ao status nuclear de ambos os países, em especial por parte

das potências nucleares de jure; o voto do Senado dos Estados Unidos

que impediu a rati,ficação do Tratado para a Proibição Completa dos

Testes Nucleares (CTBT) por aquele país, em 1999, posição que se

confirma pelas restrições da Administração Bush ao Tratado; a ausência

de progressos no processo de desarmamento bilateral entre a Rússia e os

Estados Unidos, sobretudo diante das incertezas geradas pela intenção

norte-americana de desenvolver sistema de defesa anti-mísseis; os

potenciais reflexos negativos dessa decisão dos EUA, que tende a

estimular uma nova corrida annamentista nuclear.

Contra esse pano de fundo, pareceria bastante dificultado o

encaminhamento satisfatório dos parcos acontecimentos positivos

registrados em 2000 no campo do desannamento nuclear, tais como a
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ratificação dos Tratados START-II e CTBT I2 pela Federação Russa e o

compromisso inequívoco com o desannamento consignado pelas cinco

potências nucleares dejure durante a VI Conferência de Exame do TNP.

A evolução da posição do Brasil em matéria de não-proliferação

nuclear ao longo dos últimos quarenta anos teve como ponto alto o bem

sucedido processo de construção de confiança com a Argentina, cuja

inserção no regime internacional abriu caminho para nossa adesão ao

TNP e ratificação do CTBT, em 1998. Para além do contexto bilateral, os

méritos dessa política são inegáveis, tanto em tennos de beneficios mais

imediatos, como o melhor acesso a bens e tecnologias sensíveis, que

efetivamente se verificou nos anos noventa, como sob o ponto de vista de

sua contribuição para a segurança regional e internacional.

Em resumo, acreditamos que a associação do Brasil ao Prot~lo

Adicional, juntamente com a Argentina, ademais de reforçar o

entendimento bilateral, daria continuidade às posições assumidas em

matéria de não-proliferação e desarmamento nuclear. As dificuldades

identificadas em relação a pontos específicos do instrumento, entretanto,

deveriam ser objeto de cuidadosas consultas entre os negociadores

brasileiros e a AIEA,. com vistas ao seu equacionamento, preferivelmente

ainda antes da eventual assinatura do Protocolo Adicional por Brasil e

Argentina.

NOTAS

I Trecho do discurso proferido pelo Embaixador Celso Amorim no debate geral da VI Conferência de
Exame do TNP em 25 de abril de 2000.
2 Trecho do discurso pronunciado pelo Presidente George W. Bush na 'National Defense University'
em 10 de maio de 200 I.
3 Ver Richard Butler, A Like/y Resu/t ofMissi/e Defense? More Missiles. artigo publicado em 3 de
maio de 200 I no jornal Hera/d Tribune, onde Butler critica a decisão norte-americana de desenvolver
sistema de defesa anti-mísseis, a qual, a seu ver, acarretará efeitos desestabilizadores sobre a segurança
internacional, podendo provocar uma nova corrida armamentista nuclear.
• Em maio de 200 I o Protocolo Adicional estava em vigor para 19 países: Austrália, Azerbaijão,
Bulgária, Canadá, Croácia, Gana (vigência provisória), Santa Sé, Hungria, Indonésia, Japão, Jordânia,
Lituânia, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Romênia, Eslovênia e Usbequistão. Além disso
35 outros países já firmaram o instrumento: os 15 da União Européia, que deverão colocá-lo em vigor
em conjunto, e Armênia, China, Cuba, Chipre, República Tcheca, Equador, Estônia, Geórgia,
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República da Coréia, Namíbia, Peru, Filipinas. Federação Russa, Eslováquia, Suíça, Turquia, Ucrânia,
Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai.
5 Dentre as iniciativas para promover o sistema de salvaguardas fortalecido destacam-se o Plano de
Ação para Adoção de Acordos de Sahaguardas e Protocolos Adicionais, lançado pelo Japão durante a
VI Conferência de Exame do TNP, em 2000, e, no âmbito regional, o seminário sobre o Protocolo
Adicional a realizar-se em Lima, em dezembro de 2oo\.
6 É dificil estimar prazos para a entrada em vigor do Protocolo Adicional para a União Européia. Até o
momento, já ratificaram o instrumento os seguintes países não-nucleares da UE: Alemanha, Países
Baixos, Suécia, Finlândia, Espanha e Grécia (sendo que os cinco primeiros possuem programas
nucleares significativos). Uma previsão razoável seria um prazo de dois a cinco anos, a partir de junho
de 200 I, quando o presente trabalho está sendo concluído.
7 Acordo sobre o Uso Exclusivamente Pacifico da Energia Nuclear, assinado em Guadalajara, México,
em 18 de junho de 1991, que formalizou o Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais
Nucleares (SCCC) e instituiu a ABACC.
I Essa informação foi transmitida informalmente à autora por diplomatas argentinos em diversas
ocasiões. Frente à AIEA e à ABACC. entretanto, mantemos posição coordenada sobre a eventual
assocíação ao Protocolo Adicional.
9 Descrição desses tratados consta do Capitulo 1.2.
10 Recorde-se, a propósito, que durante a VI Conferência de Exame do TNP, países mais
comprometidos com a não-proliferação, como Japão, Austrália, Canadá e Países Baixos, sugeriram que
a adoção do Protocolo Adicional se tomasse obrigatória para os países nao-nucleares Partes no TNP.
Pressões no mesmo sentido têm se verificado no âmbito da Conferéncia-Geral da AIEA e do Grupo de
Supridores Nucleares (NSG).
II Desde 1993, por solicitação dos Estados Unidos, a AIEA verifica a retirada defmitiva de material
nuclear excedente de annamento nuclear e respectiva transfermcia para repositórios ou para aplicações
nao-militares. Segundo o documento GOVI2001121 (Safegvarfb Implementatlon ReponfOt' 10(0),
entre 1993 e 2000 dez toneladas de urânio com alto teor de enriquecimento e duas toneladas d,.
plutônio foram verificados pela AIEA. ao amparo do acordo de oferta voluntária com os Estados
Unidos. Adicionalmente, encontra-se em negociação entre Estados Unidos, Federaç!o Russa e AIEA a
chamada Iniciativa Trilatera~ que tem por objetivo o estabelecimento de um sistema de verifiéaç!o
para material nuclear excedente de armamentos a ser transferido para fins n!o-militares de forma
irreverslvel.
12 Em relação ao CTBT cabe registrar' que em abril de 2001 havia 76 Estados ratificantes, sendo que 31
desses Estados integram a lista dos 44 palses cuja ratificaç!o ~ indispensável para a entrada em vigor
do Tratado nos termos de seu Artigo XIV. Dentre as potências nucleares, apenas França e Reino Unido
ratificaram o eTBT.



Entrevista com o Doutor Laércio Vinhas, Representante para a Área
Internacional da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

Data: outubro de 2000
Local: Viena, Áustria

1. Há quanto tempo o Sr. exerce o cargo de Representante para a
Área Internacional da CNEN, e quais são as suas principais
atribuições ?
Exerço este cargo desde 1996. Uma das minhas principais atribuições
é assessorar o Presidente da CNEN em temas relacionados à área
internacional e por sua delegação representar a CNEN junto a
organismos internacionais como a· Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) e a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e
Controle de Materiais Nucleares (ABACC). Dentre minhas atribuições
destacaria, também, ser o ponto de contato entre a AIEA e o Brasil
para assuntos de cooperação técnica e de salvaguardas, acompanhar os
acordos bilaterais sobre cooperação nuclear, chefiar as delegações da
CNEN em reuniões sobre negociações ligadas aos acordos pe
salvaguardas, coordenar as posições das diversas instituições da
CNEN em assuntos que envolvam participação internacional e
fornecer subsídios para as posições do Brasil em relação aos temas
tratados na AIEA.

2. A fim de facilitar a compreensão dos temas a serem tratados, o Sr.
poderia fazer um resumo sobre os principais aspectos do
programa nuclear brasileiro, inclusive sobre as instituições afetas
à CNEN?
Os vários atores do Programa Nuclear Brasileiro podem ser divididos
entre os setores regulatório e de pesquisa e desenvolvimento, de um
lado, e o setor industrial, de outro lado. Na primeira área há a CNEN
e seus institutos de pesquisa. A CNEN tem duas diretorias: a primeira,
dedicada à parte regulatória, é a Diretoria de Segurança Nuclear, à
qual estão afetos o Instituto de Radioproteção e Dosimetria e também
as atividades de licenciamento e de salvaguardas. A Segunda Diretoria
é a de Pesquisa e Desenvolvimento, que tem 3 institutos: o Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), localizado em São Paulo; o
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), localizado no Rio de Janeiro, e
o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (COTN),
localizado em Belo Horizonte. No setor industrial, há as empresas
Indústrias Nucleares do Brasil (INB), Nuclebrás Equipamentos
Pesados (NUCLEP) e Eletronuclear. A primeira é uma empresa
estatal, da qual a CNEN é a maior acionista, embora não esteja
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administrativamente vinculada à CNEN. A INB é encarregada do ciclo
do combustível em escala industrial, que vai desde a mina até a
produção dos elementos combustíveis. É atribuição da NUCLEP a
produção de grandes componentes mecânicos de centrais nucleares,
como vasos de pressão, condensadores e trocadores de calor. A
Eletronuclear, que também é estatal, é responsável pela operação das
centrais nucleares de Angra I e Angra 11. Pertence à Eletrobrás, e foi
formada a partir da fusão da parte nuclear de Furnas, antiga
proprietária de Angra I, com uma das ex-subsidiárias da INB, que era
a NUCLEN- Nuclebrás Engenharia. Há também atividades nucleares
sendo desenvolvidas no Departamento de Energia Nuclear da
Universidade Federal de Pernambuco, que possui uma pequena
unidade subcrítica; e dentro dos programas do Exército, Marinha e
Aeronáutica. O Instituto de Pesquisas do Exército possui apenas uma
pequena unidade subcrítica, no Rio de Janeiro. A Aeronáutica
especializou-se em pesquisas para enriquecimento a laser em seu o
Instituto de Estudos Avançados que possui grande competência nas
aplicações de laser em aeronáutica. O programa da Marinha tem por
objetivo o desenvolvimento de submarino à propulsão nuclear. É um
programa de longo prazo. Até o momento, foi cumprida a etapa de
dominar as várias fases dó Ciclo do combustível. O desenvolvimento
do enriquecimento isotópico por ultracentrifugação representou um
grande salto tecnológico. Poucos países dominam essa tecnologia,
que, por ser estratégica, não é transferida nem vendida. É importante
salientar que todas as atividades nucleares no Brasil, desenvolvidas
por instituições civis ou militares, estão sob salvaguardas da AlEA e
daABACC.

•
3. A propósito do programa desenvolvido pela Marinha, o que o Sr.

poderia dizer sobre o contrato recém-concluído entre o Centro de
Tecnologia da Marinha em São Paulo (CTMSP) e as Indústrias
Nucleares do Brasil (INB)?
Nunca foi objetivo da Marinha possuir instalações industriais com
capacidade para suprir com material nuclear o programa de geração
núcleo-elétrica. A Marinha sempre trabalhou para dominar todas as
fases do ciclo do combustível, mas apenas com capacidade de
produção para tomar-se auto-suficiente na produção de elementos
combustíveis para o(s) submarino(s). A INB, por outro lado, como
empresa, está sempre preocupada em ter no Brasil as fases do ciclo do
combustível que agregam mais valor ao urânio até chegar ao elemento
combustível. A INB tem tradicionalmente contratado no exterior os
serviços de enriquecimento de urânio. Considerando que tecnologia de
enriquecimento está disponível no Brasil, a INB achou conveniente
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construir sua própria planta de enriquecimento de urânio, não só para
diminuir os custos, mas porque o dinheiro ficaria no próprio Brasil.
Para o país, esse acordo parece bastante interessante, pois, por um
lado, consolida a tecnologia brasileira de ultracentrifugação e, por
outro lado, contribui para a garantia do serviço de enriquecimento de
urânio. O acordo tende a promover o contínuo desenvolvimento das
centrífugas. É interessante notar, quanto a esse aspecto, que havia um
certo receio, por parte da Marinha e da INB, de que essa associação
pudesse ter um reflexo negativo no exterior, uma vez que o Brasil
estará aumentando a capacidade de produzir urânio enriquecido.
Entretanto, pelo que pude perceber na AIEA e em outros foros de que
tenho participado, a comunidade internacional tem visto com muito
bons olhos o acordo entre o CTMSP e a INB. A interpretação é a de
que a transferência de tecnologia da Marinha para a INB significa uma
mudança de enfoque no programa nuclear brasileiro que vem a
reforçar o controle civil sobre as atividades nucleares.

4. Quais são as instituições afetas à área nuclear que mais dependem
da importação de bens e serviços? .
Em termos de quantidade de recursos envolvidos, seriam a
Eletronuclear e a INB. A INB, confonne já dissemos, ainda não tem
capacidade de enriquecer urânio em escala industrial. É obrigada a
fazer contratos no exterior pelos quais exporta minério de urânio na
font'~ de 'yellow cake' e importa urânio enriquecido. A Marinha
também faz algumas importações. Algumas instituições da CNEN
fazem importações em menor escala, mas de maior variedade, para
adquirir equipamentos e produtos necessários como insumos para as
atividades de pesquisas e desenvolvimento. O IPEN importa com certa
freqüência radioisótopos para aplicações médicas, prepara-os de fonna
adequada e os distribui para todo o Brasil.

5. Quando teve início seu envolvimento com a aplicação de
salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA) no Brasil? Qual seria, no seu entender, a principal função
das salvaguardas?
Meu envolvimento com as salvaguardas era inicialmente de natureza
mais teórica. O envolvimento mais forte começou quando eu ocupava
a Diretoria de Radioproteção da CNEN, posição que assumi em 1992,
logo após a assinatura do Acordo Quadripartite, e quando começavam
as negociações sobre os arranjos subsidiários desse Acordo.
A função das salvaguardas, em geral, é permitir a detecção, em tempo
hábil, de qualquer desvio de material nuclear das atividades declaradas
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para atividades não-declaradas, ou proscritas. O propósito é verificar
que não está ocorrendo a proliferação de annas nucleares.

6. Quando teve início sua participação no 'Standing Advisory Group
on Safeguards Implementation' (SAGSI) da AIEA? Quais as
principais funções desse grupo informal?
Sou membro do SAGSI desde de 1996. Esse Grupo é formado por
dezenove especialistas em salvaguardas, designados em caráter
pessoal pelo Diretor Geral da AIEA para assessorá-lo em temas
referentes à implementação das salvaguardas. Em tese, as principais
funções desse Grupo são: avaliar os objetivos técnicos das
salvaguardas da AIEA, avaliar se as medidas e procedimentos de
salvaguardas adotados pela AlEA são instrumentos eficientes e
eficazes para atingir os objetivos técnicos mencionados, e propor
modificações nos objetivos e novos procedimentos e medidas de
salvaguardas de modo a contribuir para o aprimoramento do sistema
de salvaguardas da Agência. Embora os membros do SAGSI sejam
designados em caráter pessoal, oitenta por cento de seus membros são
provenientes dos países nucleannente annados e de países com
programas nucleares significativos. Além disso, não há dO:3 membros
da mesma nacionalidade.

7. Antes da entrada em vigor do Acordo Quadripartite, como se
processava a aplicação de salvaguardas no Brasil? Quais as
instalações que estavam sob salvaguardas DO âmbito dos
chamados acordos trilaterais (EUA e Alemanha)?
Há dois tipos de acordos de salvaguardas entre os países não
nucleannente armados e a AIEA, que recebem o nome dos
documentos que contêm esses modelos. Há os chamados acordos
parciais, do tipo INfCIRC/66 e os acordos abrangentes, do tipo
INfCIRC/153. Antes da entrada em vigor do Acordo Quadripartite, o
Brasil tinha acordos do tipo INFCIRC/66, os chamados acordos por
instalação, ou de aplicação parcial. Sob esse tipo de acordo, o material
e o equipamento de detenninada instalação ficam sob salvaguardas, e
não podem ser transferidos para outra instalação. Se isso acontecer,
ocorre a chamada 'contaminação de salvaguardas'. Por exemplo: se
um reator que está sob salvaguardas recebe material para ser nele
irradiado, esse material também passa a ser salvaguardado. O Brasil
possuía dois acordos de salvaguardas do tipo INFCIRC/66, chamados
trilaterais: um com os Estados Unidos e um com a Alemanha. Esses
acordos foram assinados como exigência dos países com os quais
havíamos assinado acordos de cooperação bilateral. Ao amparo do
Acordo Bilateral com os EUA, foi recebido pelo Brasil o reator de
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pesquisas do IPEN, no âmbito da iniciativa 'Átomos para a paz' do
Presidente Eisenhower. Vieram dos Estados Unidos igualmente o
reator do CDTN e a usina de Angra I, que foi comprada da
Westinghouse. Todos esses equipamentos estavam sob as
salvaguardas do Acordo Trilateral AIEAlEUA/Brasil. Já o acordo
trilateral com a Alemanha envolve todas as instalações que foram
compradas no âmbito do Acordo de Cooperação Brasil-Alemanha.
Essas instalações estão localizadas na INB e no CDTN, onde foram
montadas pequenas plantas experimentais para estudos do processo de
enriquecimento por 'jet-nozzle'. Posteriormente, Angra I também
passou para o acordo tri lateral com a Alemanha, em função da
interrupção do fornecimento de combustível nuclear pelos EUA, no
Governo Carter, em 1978, por não sennos signatários do mP. Os
combustíveis passaram a ser supridos pela Siemens, ou produzidos no
Brasil com tecnologia da Siemens. Ocorreu a 'contaminação de
salvaguardas' no caso de Angra I.

8. Os dois acordos trilaterais (EUA e Alemanha) tinham uma
cláusula que proibia a transferência de qualquer material
adquirido no âmbito dos instrumentos bilaterais para qualquer
fim militar.
Não apenas para fins militares, mas para qualquer instalação não
salvaguardada. A eventual transf~!~ncia de material adquirido no
âmbito dos acordos bilaterais 'contaminaria' com salvaguardas as
outras instalações. Esses dois acordos de salvaguardas proibiam a
transferência de qualquer material adquirido em função dos acordos
bilaterais para qualquer atividade com fins militares. Essa proibição
decorre do própri'o Estatuto da Agência, que permite a utilização de
materiais e equipamentos nucleares unicamente para fins pacíficos, ou
não-militares. Com a assinatura do Acordo Quadripartite, os Acordos
trilaterais seriam suspensos, pois o Quadripartite contém uma cláusula
nesse sentido. A suspensão do acordo trilateral com os Estados Unidos
foi muito fácil, porque o acordo bilateral já inclui uma cláusula que
proíbe a utilização de material e equipamento transferido no âmbito do
acordo para qualquer fim militar. Já com a Alemanha o processo de
suspensão foi mais demorado, porque o acordo bilateral não contém
cláusula no sentido de proibir fins militares. Fala-se apenas em fins
explosivos.

9. A partir da entrada em funcionamento da ABACC, em 1992, o
que mudou em relação à implementação de salvaguardas no
Brasil? Como foi formado o corpo de inspetores da ABACC?



VI

Vou responder primeiro a segunda parte da pergunta. O corpo de
inspetores da ABACC foi fonnado da seguinte maneira: especialistas
brasileiros nas várias instalações nucleares ou inspetores nacionais de
salvaguardas passaram a ser inspetores da ABACC. O mesmo é válido
para o lado argentino. A ABACC não tem um corpo próprio de
inspetores. Ela faz uso de inspetores nacionais ou de peritos nacionais
nas instalações nucleares. Inspetores brasileiros realizam inspeções na
Argentina e vice-versa. A ABACC tem um corpo de 10 oficiais de
salvaguardas, 5 de cada país, os quais também desempenham a função
de inspetores. Há um total de 75 inspetores, distribuídos de maneira
equilibrada.

IO.Antes de falar na entrada em vigor do Quadripartite, gostaria de
tocar na criação do Sistema Comum de Contabilidade e Controle,
que foi a base da ABACC.
O processo de aumento da confiança mútua entre o Brasil e a
Argentina começou em 1980, a partir da resolução do problema
relacionado a ltaipu, em 1979. Em 1980 foi assinado um acordo de
cooperação bilateral para cooperação nos usos pacíficos da energia
nuclear. O intercâmb~o na área nuclear passou a intensificar-se a partir
desse acordo. Na década de 80, o relacionamento bilateral na área
nuclear aprofundou-se através de diversas declarações presidenciais.
Promoveu-se a transparência nas atividades nucleares de ambos os
países. Chegou um momento em que Brasil e Argentina pensaram que
algo deveria ser feito para minimizar a desconfiança de que eram alvo
no âmbito internacional. Pensou-se, então, em hannonizar a
implementação de salvaguardas nos dois países. E também em
empreender inspeções mútuas. Foi aí que surgiu a idéia de criação da
ABACC, para administrar o Sistema Comum de Contabilidade e
Controle de Materiais Nucleares.
Voltando agora à pergunta anterior, sobre o que mudou no Brasil após
a entrada em funcionamento da ABACC. O acordo de Guadalajara,
que criou o Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais
Nucleares e a ABACC, foi o primeiro acordo de salvaguardas
abrangentes finnado pelo Brasil. Ou seja, segundo esse acordo, todos
os materiais nucleares presentes em todas as instalações no Brasil e na
Argentina estariam sujeitos a salvaguardas. Em ambos os países havia
instalações que já estavam sujeitas a salvaguardas sob os acordos do
tipo INFCIRC/66. Assim sendo, a ABACC deu ênfase prioritária às
instalações que ainda não estavam sob salvaguardas internacionais em
ambos os países. Já havia salvaguardas nacionais, mas não
internacionais. A ABACC começou a sua aplicação de salvaguardas
pelas instalações desenvolvidas no âmbito dos chamados 'programas
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autônomos' de energia nuclear. No Brasil, o programa autônomo
envolvia vários laboratórios do IPEN e atividades nucleares do
Exército, Marinha e Aeronáutica. A ABACC concentrou seu esforço
inicial nessas instalações. Na Argentina ocorreu o mesmo. A ABACC
inicialmente focalizou a planta de enriquecimento de Pilcaniyeu, e em
outras instalações argentinas que não se encontravam sob
salvaguardas da AIEA.

11.0 Acordo Quadripartite, de 1991, que entrou em vigor em 1994,
significou uma grande mudança em relação à aplicação de
salvaguardas no Brasil. Quais os aspectos mais importantes desse
Acordo do ponto de vista brasileiro? Em que difere do acordo
padrão baseado na INFCIRCI153? Como se dá a integração das
inspeções aplicadas pela AIEA e pela ABACC?
O Acordo Quadripartite é efetivamente um acordo de salvaguardas
abrangentes gerido por um organismo internacional. Todo o material
nuclear contido em todas as instalações nucleares do Brasil e da
Argentina que já se encontrava sujeito a salvaguardas da ABACC,
pelo Acordo de Guadalajara, passou também a estar sujeito .às
salvaguardas da AIEA. Em relação ao acordo modelo do 1NP, a
INFCIRC/153, as diferenças são poucas. O Quadripartite tem um
pouco mais explícita a possibilidade de uso da energia nuclear para a
propulsão naval. Pennite uma retirada temporária, um tratamento
~pecial de salvaguardas para o material utilizado com essa finalidade.
O Quadripartite também se inspirou no modelo Euratom
(INFCIRCII93). Outro aspecto em que o Quadripartite difere da
INFCIRC/l53 é a exigência de salvaguardas no país importador sobre
os materiais eXfJortados pelo Brasil. Essa condição é estendida
também aos países nuclearmente armados. Assim, material ou
equipamento que se encontra sob salvaguardas no Brasil, caso
exportado, deverá estar também sob salvaguardas no país
recipiendário, independentemente de este possuir anna nuclear ou não.
Outra característica importante do Quadripartite é o papel da ABACC,
baseado na atuação da Euratom. De resto, o Quadripartite satisfaz
todas as exigências do modelo TNP, tendo sido aprovado pela Junta
de Governadores como acordo que corresponde à INFCIRCI153.
Em relação aos aspectos mais importantes do Quadripartite para o
Brasil, creio que ele acomoda a preocupação da Marinha no sentido de
explicitar a possibilidade de desenvolvimento da propulsão nuclear
naval. Além disso, ao não distinguir entre Estados nuclearmente
armados e não-armados no que respeita à exigência de salvaguardas
abrangentes para material exportado, o acordo elimina essa distinção
política discriminatória. presente no TNP. O terceiro aspecto seria a
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acomodação do papel da ABACC, ao estilo Euratom. Nesse sentido, o
Quadripartite estabelece que o Sistema Comum de Contabilidade e
Controle de Materiais Nucleares deve ser levado em conta na
implementação das salvaguardas da AIEA. Isso é mais válido na teoria
do que na prática. Na prática, a AIEA sempre se vale do pressuposto
de que ela necessariamente tem que chegar a conclusões de fonna
independente.
Isso nos leva à parte final da pergunta, sobre a integração entre as
inspeções aplicadas pela ABACC e pela AIEA. Num estágio inicial,
eram realizadas, por exemplo, duas inspeções independentes de cada
agência no mesmo dia. A única integração ocorria no sentido de que
os respectivos inspetores iam juntos fazer a inspeção. Mas, com o
decorrer do tempo, passou a haver uma integração maior, sendo que
algumas atividades passaram a ser divididas. Com a Euratom, ocorreu
processo semelhante. Em relação à ABACC, em setembro de cada
ano, cada país é obrigado a infonnar qual será o programa de
atividades das respectivas instalações para o ano seguinte, e quais
atividades são relevantes para fins de salvaguardas. No início de cada
ano, há uma reunião entre a ABACC e a AIEA onde é estabelecido o
programa de inspeções. Os critérios de salvaguardas ja ABACC e da
AIEA são semelhantes. As inspeções são realizadas por técnicos da
ABACC e da AIEA ao mesmo tempo, mas com conclusões
independentes. Em relação às inspeções não-anunciadas, ainda não foi
implementado um programa. Houve diversas inspeções não
anunciadas à planta de enriquecimento de urânio em Aramar, numa
época em que produziu urânio a praticamente 20%, em 1997. Em
1999 a AIEA fez uma inspeção não-anunciada, mas na fonna de
exercício. O prqblema é que a AIEA entende que, no caso de uma
inspeção não-anunciada, a própria ABACC seria infonnada apenas no
momento da inspeção. Para a AIEA, se a ABACC souber antes, o país
interessado também poderá saber.

12.Quais foram as dificuldades encontradas, no plano interno, em
relação ao processo de ratificação do Acordo Quadripartite?
Vale a pena salientar que um acordo de salvaguardas é equivalente a
uma Lei. Tal como uma Lei, que é regulamentada, o acordo de
salvaguardas possui um instrumento chamado arranjo subsidiário. Os
arranjos subsidiários seriam equivalentes aos decretos
regulamentadores. Como não tínhamos experiência com a
implementação de acordo de salvaguardas abrangentes com a AIEA,
havia certo temor da parte de alguns setores no Brasil quanto à

intrusividade desse acordo, quanto a alguns ítens que ficavam em
aberto, como as chamadas inspeções especiais. As inspeções especiais,
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caso não regulamentadas, pareciam dar direito à Agência a ter acesso
irrestrito a certas instalações. Desse modo, esses setores procuraram
convencer Deputados e Senadores de que o acordo somente deveria
ser ratificado após a negociação dos arranjos subsidiários. Embora
isso tenha causado algum transtorno ao Executivo, a demora na
ratificação e sua vinculação à conclusão da negociação dos arranjos
subsidiários acabou sendo um fator positivo, porque constituiu um
trunfo importante para a própria negociação dos arranjos subsidiários.
O Congresso Nacional só aprovou o acordo após a negociação dos
arranjos subsidiários. Esses instrumentos estipulam como será
implementado o acordo de salvaguardas nos aspectos que são comuns
a todas as instalações. Já os 'facility attachments' (anexos de
instalação), que também fazem parte dos arranjos subsidiários, contêm
o detalhamento da aplicação do acordo para cada instalação. Assim, o
que foi negociado antes da aprovação do Acordo Quadripartite foi a
parte geral dos arranjos subsidiários, e não os anexos de instalação,
que continuam a ser negociados até hoje. O Congresso não
acompanhou essa negociação, que foi conduzida por delegações
integradas por representantes da CNEN e do MRE. Para a negociação
dos anexos de instalação, têm que ser fornecidas à AIEA infonnaçees
sobre as instalações, o que somente ocorre após a entrada em vigor do
Acordo de salvaguardas. Uma vez em vigor o Acordo de
salvaguardas, o país interessa4o. entrega à AIEA os chamados DIQs
('Design Infonnation Questionnaires'), que são question?,;os sobre
infonnações de projeto. Essas infonnações contêm dados sobre a
finalidade das instalações, qual a sua capacidade, a fonna de controle
e contabilidade nuclear daquela instalação, etc. A cada nova instalação
que entra em funcionamento no país corresponde um novo anexo de
instalação; e, antes disso, a infonnação correspondente deve ser
incluída no DIQ. No Brasil existem 34 instalações, sendo que 15
anexos de instalação já foram negociados. Depois que é negociado um
anexo para cada tipo de instalação, o processo de negociação é
acelerado, pois chega-se a um entendimento comum para as demais
instalações do mesmo tipo.
Após a conclusão da negociação da parte geral dos arranjos
subsidiários com a AIEA, foi possível a ratificação do Acordo
Quadripartite pelo Congresso e sua posterior promulgação pelo
Presidente da República.
Uma das principais preocupações dos setores contrários à aprovação
do Quadripartite foi a preservação dos segredos tecnológicos das
atividades nucleares no Brasil. O problema também estava ligado ao
desconhecimento sobre os aspectos práticos da implementação de
salvaguardas. Isso adveio, em parte, do fato de que as negociações do
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Acordo de Guadalajara e do próprio Quadripartite foram feitas sem
consulta ao Congresso. A aprovação do Acordo de Guadalajara deu-se
de forma urgente porque o Acordo Quadripartite somente poderia ser
assinado após a criação da ABACC, através da entrada em vigor do
Acordo de Guadalajara. Esse processo gerou uma certa predisposição
negativa entre os parlamentares, o que contribuiu para a demora na
aprovação do Quadripartite.

13.Qual o significado político da ABACC, nos planos bilateral,
regional e multilateral?
No plano bilateral, a ABACC constitui mais um vínculo nas relações
Brasil-Argentina. É um vínculo numa área normalmente crítica e
sensível, a área nuclear, que contribui para o fortalecimento das
relações entre os dois países. A ABACC também cria confiança
através das inspeções recíprocas e facilita a cooperação nuclear entre
os dois países. Do ponto de vista regional, considerando que nos
demais países da América Latina, à exceção do México, os programas
nucleares são pouco desenvolvidos, a ABACC não chega a ter um
grande impacto. Já no âmbito multilateral, o impacto da ABACC é
maior. Quando os técnicos de ambos os países elaboraram o Sistema
Comum de Comabilidade e Controle de Materiais Nucleares, que viria
a ser administrado pela ABACC, basearam-se no sistema
internacional, o que contribuiu para sua posterior implementação e
credibilidade. Já na Declaração Conjunta de Foz de Iguaçu, em 1990,
foi incluída também a decisão de negociar um acordo de salvaguardas
com a AIEA, o que viria a reforçar ainda mais, no plano internacional,
as garantias provenientes do sistema de verificação bilateral a ser
administrado pela ABACC e da colocação em vigor do Tratado de
Tlatelolco. •
Em relação ao impacto da ABACC no plano internacional, pode-se
dizer que a ABACC conseguiu impor-se rapidamente diante da AIEA
para ocupar seu espaço. A Euratom, que é a outra agência regional de
salvaguardas, constitui aliado importante da ABACC, na medida em
que a agência européia está sempre lutando para reafirmar o papel das
agências regionais na implementação dos acordos de salvaguardas. A
partir de julho de 1992, quando entrou efetivamente em
funcionamento, a ABACC consolidou sua competência técnica e
firmou-se como entidade bem SUCedida. O sucesso da ABACC pode
ser comprovado pelo fato de que. como símbolo do entendimento
Brasil-Argentina na área da verificação nuclear, a ABACC passou a
ser considerada como um exemplo a ser seguido em outras regiões,
como o Oriente Médio, e a Índia e o Paquistão. Entretanto, todas as
vezes que essa hipótese foi le\"antada, nós sempre apontamos as
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diferenças históricas entre a situação predominante nas relações
Brasil-Argentina e em outras regiões.

14.Quando se anunciou a intenção do Brasil de aderir ao TNP, em
1997, houve quem pensasse que isso seria o fim da ABACC. O que
o Sr. tem a dizer a respeito?
A ABACC tem importância em si, como já dissemos. Ademais, o
Acordo Quadripartite, que envolve a ABACC, satisfaz as obrigações
contidas no Tratado de TlateloJco e também as obrigações contidas no
próprio TNP. Quanto à parte operacional das salvaguardas, a adesão
ao TNP não ocasionou nenhum~ mudança do ponto de vista técnico.
As salvaguardas da AIEA continuam a ser aplicadas no Brasil com o
reforço do sistema da ABACC.

15.Em sua opinião, a adesão do Brasil ao Grupo de Supridores
Nucleares (NSG) e ao Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas
Nucleares (TNP) afetou a posição brasileira em relação à
implementação de salvaguardas ? Teve reflexos em termos da
confiahilidade internacional do Brasil?
Em tennos da confiabilidade internacional do Brasil, a política com a
Argentina foi uma escalada. Quando assinamos o Acordo de
Guadalajara, pelo qual estabelecemos o SCCC e a ABACC, subimos
alguns degraus. Com a assinatura do Quadripartite e com as
providências para colocar em vigor do Tratado de Tlatelolco,
avançamos um pouco mais. Esses dois instnunentos são instnunentos
fortes, e, do ponto de vista legal e prático, equivalentes ao TNP, em
tennos de não..proliferação. Dessa fonna, Brasil e Argentina saíram da
categoria de 'bad boys'. Claramente, havia sempre o aspecto político
da importância que todos os países atribuem ao TNP. Então, a adesão
do Brasil ao 1NP representou novo desenvolvimento positivo.
A adesão ao regime de controle informal que constitui o Grupo de
Supridores Nucleares (NSG) veio a fortalecer ainda mais a
confiabilidade do Brasil, e facilitou as nossas importações. Como
membro do NSG, o Brasil estabeleceu o compromisso de não-exportar
ou reexportar tecnologias nucleares sem exigir salvaguardas
abrangentes. O NSG exige também a aplicação de condições
adequadas de proteção fisica a materiais nucleares, estabelecidas pela
Convenção sobre Proteção Física de Materiais Nucleares e pela
INFCIRC/225.
O aumento da confiabilidade internacional do Brasil traduziu-se
também de forma bastante positiva no fato de que, hoje em dia, não há
restrições à importação, pelo Brasil, de bens, equipamentos e serviços
destinados às atividades de pesquisa e de geração de eletricidade na
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área nuclear. Isso é válido para os Institutos vinculados à CNEN, para
a INB e para a Eletronuclear. Ainda persistem dificuldades em relação
às importações pretendidas pela Marinha. Mas essas dificuldades não
estão ligadas à confiabilidade do país em termos de não-proliferação
nuclear, e sim a questões estratégicas, associadas ao desenvolvimento
do submarino nuclear. Do ponto de vista de terceiros países, não
interessa que o Brasil ou outro país adquira uma arma convencional 
como é caracterizado o submarino movido à energia nuclear - que tem
um peso estratégico extremamente grande. Mesmo sendo uma arma de
defesa, o submarino à propulsão nuclear tem um valor estratégico
excepcional. Segundo descrição feita por especialistas, é uma arma
que se reveste de alto valor estratégico, pois, mesmo portando armas
convencionais, tem capacidade tecnológica que lhe confere clara
superioridade sobre as embarcações convencionais. Isso ficou
comprovado durante a Guerra das Malvinas, em 1982, quando um
único submarino inglês movido à energia nuclear praticamente
garantiu a vitória militar sobre a Argentina. A própria decisão da
Marinha de iniciar o programa para desenvolver o submarino à
propulsão nuclear foi influenciada por esse fato.

16.Até hoje, há setores, no Brasil, contrários à assinatura do Acordo
Quadripartite, à adesão ao TNP e ao NSG. Quais as conseqüências
que o Brasil teria enfrentado caso não tivesse adotado essa política
de não-proliferação na área nuclear?
Frente à comunidade internacional, o Brasil estaria em situação mais
dificil. A ausência de resposta às pressões externas para que o Brasil
adotasse uma política de não-proliferação poderia ter representado
sérios obstáculos para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, não
apenas na área nuclear, mas também em outras áreas. Por exemplo,
instituições científicas de outros países poderiam deixar de receber
bolsistas brasileiros. A importação de equipamentos de uso dual
também seria muito dificil. Do ponto de vista técnico-científico, não
perdemos praticamente nada com a assinatura dos instrumentos
internacionais de nãO-proliferação. O que havia, entre os setores
contrários à assinatura dos acordos de salvaguardas, era o temor de
que segredos tecnológicos e estratégicos do programa nuclear
brasileiro fossem revelados ao exterior. Esse problema foi contornado
através da negociação de detalhes específicos da implementação
desses acordos. A aplicação de salvaguardas com a preservação desses
segredos é possível. Há um ponto de equilíbrio entre as informações
que o país pode dar, preservando os seus interesses, e, ao mesmo
tempo, satisfazer as necessidades técnicas das duas agências.
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17.A respeito do fortalecimento do sistema de salvaguardas da AIEA,
como, quando e por que razões teve origem o Comitê 24, que
negociou o texto do Protocolo Modelo Adicional aos Acordos para
a Aplicação de Salvaguardas?
Esse programa de fortalecimento de salvaguardas surgiu em razão de
episódios ocorridos no cenário internacional como o caso do Iraque.
Ao final da Guerra do Golfo, observou-se que o Iraque desenvolvia
uma série de atividades não declaradas para produção de annas
nucleares. Como país-Parte no TNP, o Iraque estava violando o
Tratado. Além disso, quando a AIEA foi fazer a verificação do
inventário inicial da Coréia do Norte, havia indícios de que estava
ocorrendo reprocessamento de material nuclear numa escala muito
maior do que a declarada. E também a África do Sul, antes de assinar
o TNP, desmontou o programa bélico. Esses fatos levaram a AIEA a
considerar que, embora o sistema de salvaguardas internacionais
vigente desde 1970 fosse satisfatório do ponto de vista do controle do
material nuclear declarado, ele não podia dar garantias adequadas
quanto à não-existência de atividades e materiais nucleares não
declarados. O fortalecimento do sistema de salvaguardas visa a dotar
a Agência de instrumentos que a capacitem a dar garantias críveis
sobre a não-existência de materiais e instalações não-declarados. As
salvaguardas convencionais são de índole muito mais quantitativa,
enquanto que o sistema fortalecido é de índole qualitativa, pois
procura provar a ausência -de materiais e atividades não-declarados.
Considera-se que as atividades e materiais não-declarados não existem
por não se detectar indícios da sua presença. Nesse sentido, a Agência
propôs um programa, no início de 1993, que consistiria numa série de
ferramentas que a capacitariam a detectar materiais e atividades não-
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declarados. Imagmava-se que esse programa pudesse ser completado
em 1995, e, por isso, foi chamado de 93+2. Era um esquema
extremamente forte, pelo qual a AIEA teria acesso 'a qualquer hora, a
qualquer lugar'. O documento proposto continha basicamente as
obrigações dos países e os direitos da Agência. Inicialmente, a AIEA
pensava que esse programa pudesse ser adotado sem maior discussão.
Mas logo diversos países, inclusive o Brasil, começaram a apontar
uma série de problemas relacionados ao documento proposto pelo
Secretariado. Desde 1995 o Brasil defendeu a criação de um comitê
técnico-científico e político para pennitir a discussão aprofundada dos
temas. Na Junta de Governadores, o debate é mais de cunho político.
O primeiro texto de Protocolo Adicional foi elaborado pelo
Secretariado, com uma forte influência norte-americana. Esse primeiro
projeto foi objeto de discussões extremamente acaloradas em diversas
reuniões da Junta de Governadores. O assunto foi tratado em 4 ou 5
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reuniões da Junta, até que foi criado o Comitê 24, assim chamado
devido à seqüência numérica desse tipo de grupo na AIEA. O Comitê
~4 foi criado em junho de 1996, e o Protocolo Adicional foi aprovado
em maio de 1997.

18.Como o Sr. descreveria o papel do Brasil em relação à criação do
Comitê 24? Quais os outros países que se destacaram durante as
negociações?
Nas negociações ocorridas no âmbito do Comitê 24, houve
basicamente três grupos de países:
a) Estados Unidos, Reino Unido, e os chamados 'white angels':

Áustria, Austrália, Nova Zelândia e Dinamarca. Defendiam a
elaboração de instrumento adicional aos acordos para aplicação de
salvaguardas o mais intrusivo possível;

b) Rússia, França e China, que não se envolveram muito nas
negociações, nem sequer para avançar a adoção do Protocolo. Não
tinham posições muito rígidas, e oscilavam entre as posições do
primeiro e do terceiro grupo, principalmente a França, levada pela
União Européia, em muitos casos;

c) Países com indústrias ou programas nucleares importantes, como
Japão, C..uladã, Alemanha, Bélgica e Brasil. Esses 5 países atuaram
de maneira mais incisiva para atenuar a proposta inicial do
Secretariado. Índia e Paquistão também se associavam a algumas
posições desse terceiro grupo.

19.Como se deu a participação da Argentina nas negociações do
Protocolo? Havia coordenação entre ambas as delegações?
A Argentina concordava, em geral, com os pontos de vista defendidos
pelo Brasil, ma~ teve uma atuação mais tímida. Procurava sobretudo
não entrar em choque com as posições de certos países. Nas reuniões
bilaterais, geralmente havia grande sintonia entre as equipes técnicas
dos dois países.

20.Em termos mais concretos, o que o Brasil logrou incluir no texto
final do Protocolo?
De alguma maneira o Brasil conseguiu lograr êxito sobretudo em
relação a aspectos defendidos em comum com a Alemanha e o Japão.
A questão da confidencial idade, por exemplo, lançada pelo Brasil, foi
defendida por vários países. No que respeita às informações a serem
fornecidas à AIEA sobre as instalações que produzem materiais e
equipamentos considerados essenciais ao funcionamento das
instalações nucleares, conseguiu-se diminuir a intrusividade
inicialmente pretendida pela Agência. No nosso caso particular, isso
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se refere à instalação que fabrica as centrífugas. É uma instalação que
não contém material nuclear, mas que fabrica equipamento para
enriquecimento de urânio. Esse assunto é abordado no Artigo 2(a)IV
do Protocolo, cuja redação foi muito influenciada pelo Brasil, no
sentido de evitar a divulgação de informações consideradas
estratégicas. Outro ponto de destaque na atuação do Brasil foi de
melhor qualificar e restringir o chamado 'acesso complementar' da
Agência. O Brasil também influiu na criação do chamado 'acesso
gerenciado'. Esse tipo de acesso é organizado de tal maneira a permitir
a preservação dos segredos tecnológicos, e, ao mesmo tempo, facultar
à AIEA o grau de acesso necessário às atividades de verificação. O
Brasil tem experiência nesse tema em razão de suas instalações de
enriquecimento. O melhor exemplo desse tipo de acesso são os
anteparos ou biombos que isolam as centrífugas de Aramar da visão
do inspetor. Ali, o inspetor percorre uma rota pré-determinada,
observa o suficiente para cumprir com suas responsabi}idades mas não
vê as centrífugas. Além disso, o tempo todo o inspetor da AIEA é
acompanhado por pelo menos um representante da autoridade nacional
e por um representante do operador. O acesso gerenciado também é
implementado no Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica
(IEAv), onde se desenvolve pesquisa de enriquecimento por laser.
Há outro ponto das negociações, um pouco pitoresco, que vale a pena
relatar. Os Estados Unidos e os 'white angels' queriam que a cada
ano, as declarações dos Estados fosses atualizadas em 31 de março.
Outros queriam que fosse em 30 de junho. O Brasil interveio no
sentido de que, devido ao Carnaval, não seria possível adotar a data de
31 de março, de modo que tenninou sendo adotada a data de 15 de
maio, o meio termo entre as duas propostas, para o fornecimento de
novas infonnações a cada ano.
Um ponto político muito importante é que durante as negociações do
Protocolo Adicional, o Brasil não era Parte no mP. Nós fizemos com
que não constasse em nenhum artigo operativo do Protocolo Adicional
qualquer menção ao TNP. O TNP só é citado em relação às obrigações
e privilégios dos países nuclearmente annados. Não se faz nenhuma
menção a acordos de salvaguardas abrangentes assinados em razão do
TNP.
Em resumo, o Brasil atuou de forma bem sucedida para que o
Protocolo ficasse mais equilibrado em termos da distribuição de
direitos e deveres entre os Estados e a AlEA.

21.Qual o papel das chamadas salvaguardas integradas como parte
do sistema fortalecido?
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As salvaguardas fortalecidas são compostas pelos acordos de
salvaguardas abrangentes e pelo Protocolo Adicional. Os dois
instrumentos, juntos, formam o sistema fortalecido. Mais uma vez,
alguns países mais radicais, aos quais não se aplica muito bem o
Protocolo, achavam que o sistema deveria ser a soma dos dois, sem
que se mudasse o sistema tradicional. ~las a maioria dos países que
tinham acordos de salvaguardas abrangentes, inclusive o Brasil,
defenderam a bandeira de que o sistema fortalecido não poderia ser
apenas a soma das medidas tradicionais e das novas medidas, mas
deveria representar uma efetiva integração das mesmas. Para esses
Estados, a AIEA deveria fazer uso das novas ferramentas disponíveis
para melhorar a eficiência e a eficácia das salvaguardas através da
integração. Um exemplo disso pode ser visto no caso dos reatores de
potência. Nesse caso, pelo sistema tradicional, a AIEA faz inspeções
uma vez a cada 3 meses, para cobrir a possibilidade de desvio de um
elemento combustível, que poderia ser levado para uma planta de
reprocessamento para separação de plutônio. Com a implementação
do Protocolo Adicional, quando a AIEA chegar à conclusão de que
detenninado país não possui uma planta de reprocessamento,
diminuirá a relevância das inspeções realizadas em reatores de
potência. Então, em princípio, a AIEA poderia diminuir a freqüência
de inspeções aos reatores de potência. O sistema integrado de
salvaguardas seria, assim, a otimização dos recursos disponíveis à
AIEA para a implementação de salvaguardas. A relação custo
beneficio seria otimizada. O sistema integrado só pode surgir em razão
do fortalecimento. Sem o fortalecimento não haveria sistema
integrado.

22.0 Sr. poderia .dizer algo sobre as medidas de fortalecimento que
puderam ser adotadas pela AIEA antes da aprovação do
Protocolo Adicional?
Diante da preocupação da comunidade internacional com o programa
de armamentos nucleares desenvolvido pelo Iraque, aJunta de
Governadores adotou medidas de emergência, destinadas a fortalecer a
implementação de salvaguardas, antes mesmo do início do Programa
93+2. Foi aprovado um sistema voluntário de informações sobre
exportações de material nuclear. A Junta de Governadores aprovou
uma interpretação mais rígida sobre as inspeções especiais. Até então,
uma inspeção especial era nom1almente realizada a pedido do país
interessado. Um exemplo hipotético seria a ocorrência de um acidente
durante uma operação de transporte de elementos combustíveis entre
Resende e Angra. Num caso como esse, o Brasil poderia solicitar uma
inspeção especial da AIEA, para que a Agência ficasse informada de
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que detenninada quantidade de material nuclear se encontra
inacessível em função do acidente. Pela nova leitura, a AIEA estaria
autorizada, por exemplo, a efetuar uma inspeção especial quando
houvesse suspeita de desvio de material nuclear, ou de presença de
material nuclear não declarado, mesmo sem a solicitação do país em
questão. A inspeção especial, entretanto, deveria ser autorizada pela
Junta de Governadores. Não seria uma decisão do Secretariado, e
muito menos do Diretor-Geral de Salvaguardas. Quando se começou a
pensar no Programa 93+2, o Secretariado fez um estudo sobre as
ferramentas de que já dispunha mas que não estariam sendo utilizadas
em toda a sua extensão. Uma dessas ferramentas, por exemplo, foi a
chamada 'amostragem ambiental'. Trata-se de uma técnica muito
eficiente para detectar atividades não declaradas. Considerou-se que a
AIEA já tinha poder legal para utilizá-la no âmbito dos acordos
tradicionais para aplicação de salvaguardas. Outro ponto enfatizado
foi a possibilidade de que a AIEA viesse a aumentar a cooperação com
os sistemas nacionais e regionais de salvaguardas.

23.Como o Sr. vê o processo de ratificação internacional do
Protocolo, desde sua aprovação pela Junta de Governadores da
AIEA, em maio de 1997?
O processo está sendo mais lento do que se esperava. Atualmente
haveria 55 países signatários e 13 ratificantes. Apenas 2 desses países
têm programas significativos: Japão-e Canadá. A Austrália tem apenas
minas de urânio. A Euratom depende da ratificação de todos os
membros para ratificar o Protocolo.

24.Países como Japão e Canadá, com importantes programas
•

nucleares, teriam problemas semelhantes aos do Brasil em relação
à implementação do Protocolo?
Certamente as dificuldades enfrentadas pelos dois países mencionados
na negociação e na implantação do protocolo adicional são
semelhantes àquelas que o Brasil vem enfrentando e enfrentará.
Entretanto, o fato desses países possuírem programas nucleares
consolidados, coloca-os numa posição mais confortável em caso de
vazamento de um segredo tecnológico ou de uma infonnação
estratégica. Para esses países, as principais razões para a preservação
de segredos tecnológicos e infonnações estratégicas são de natureza
comercial e de não-proliferação, não havendo preocupação maior com
o vazamento de informações que poderiam caracterizar seu nível de
desenvolvimento e que poderiam ser usadas para desencadear por
algum outro país medidas com o objetivo de retardar ou impedir seu
desenvolvimento tecnológico. No caso do Brasil, esse terceiro ponto é
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de grande importância, pois muitas das atividades relacionadas com o
ciclo do combustível nuclear, principalmente aquelas de pesquisa e
desenvolvimento, ainda dependem de importações de equipamentos e
componentes.

25.Quais seriam, do ponto de vista do Brasil, as principais
dificuldades para a adoção do Protocolo? Haveria maneiras de
superá-Ias?
A principal dificuldade, como mencionado na pergunta anterior, é
compatibilizar o fornecimento de informações sobre instalações
sensíveis e permitir o acesso a essas instalações com a preservação dos
segredos tecnológicos e dos interesses comerciais. Essa
compatibilização poderia ser alcançada procurando-se estabelecer as
áreas dos "site" as menores possíveis, não incluindo edifícios que
abrigassem atividades sensíveis, e fazendo uso do acesso gerenciado,
citado na resposta de uma questão anterior. Convém salientar que o
estabelecimento dos "sites" deverá resultar de uma negociação muito
dura com a AIEA.
Haverá também dificuldades de outra natureza, causadas pelo enorme
volume de trabalho envolvido, como o estabelecimento e atualização
de vários bancos de dados, como exemplo citaria o banco de dados
sobre as atividades de pesquisa e desenvolvimento não envolvendo
material nuclear, porém relacionadas ao ciclo do combustível nuclear.
De modo geral, estabelecer e atualizar periodicamente o banco de
dados contendo todas as informações que devem ser fornecidas à
Agência em cumprimento ao Artigo 2 do Protocolo Adicional. Para
contornar esse problema, deveria ser alocada uma verba maior para o
sistema nacional de salvaguardas e ampliar seu quadro de pessoal.

26.Passando agora para o papel da ABACC em relação ao Protocolo
Adicional, qual a posição defendida pelo Brasil? Coincide
plenamente com a posição argentina?
O Brasil defende a posição que a ABACC poderia participar das
atividades do Protocolo Adicional referentes a material nuclear, da
mina ao rejeito, e somente dessas. Essas atividades estão associadas às
informações a serem fornecidas pelos Artigos 2.a.(ii), (iii), (v), (vi),
(vii), e (viii). Nos casos em que não há material nuclear, a ABACC
não estaria envolvida. como nas atividades referentes ao Artigos
2.a.(i), (iv), (ix) e (x) do Protocolo. Em linhas gerais, esta é também a
posição argentina. Como é natural, a ABACC luta para ter um papel
maior que este imaginado pelos dois países.
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27.A parceria Brasil-Argentina no campo nuclear teria duas
vertentes: a de verificação, personificada pela ABACC e pelos
acordos e instrumentos internacionais de que ambos os países são
Partes (Tlatelolco, TNP, NSG) e a de cooperação para os usos
pacíficos, personificada pelo Acordo Bilateral de 1980 e, mais
recentemente, pelas reuniões do Comitê Permanente de Política
Nuclear Brasil-Argentina, o qual, nos anos 80, esteve mais voltado
para a área da verificação. Como o Sr. vê o futuro dessas duas
vertentes? A eventual não-assinatura do Protocolo Adicional pelo
Brasil poderia vir a afetar a parceria na área nuclear?
A vertente de verificação deverá continuar muito intensa, com muitas
atividades induzidas por eventos da área internacional e com as
atividades da ABACC que dispõe de um orçamento de mais de três
milhões de dólares para operar o Sistema Comum de Contabilidade e
Controle e participar das atividades preconizadas no Acordo
Quadripartite de Salvaguardas. Quanto à vertente de cooperação nos
usos pacíficos da energia nuclear, há vontade política das autoridades
dos dois países para incrementar essa cooperação e interesse dos
técnicos em desenvolver projetos em conjunto. O volume das
atividades nessa vertente dependerá dos recursos financeiros
disponíveis para sua execução nas instituições intervenientes. Acredito
que se não houver a alocação de recursos específicos para as
atividades de cooperação, as iniciativas nessa área serão tímidas.
Respondendo à segunda parte da sua pergunta, se o Brasil não assinar
o Protocolo Adicional, este não entrará em vigor, também, para a
Argentina e ABACC. O Protocolo é Adicional ao Acordo
Quadripartite e, portanto, para sua entrada em vigor necessita da
assinatura das quatro partes. Sob essa perspectiva, a não-assinatura
pelo Brasil não. influenciaria propriamente a parceria Brasil 
Argentina no que se refere à cooperação para os usos pacíficos da
energia nuclear. Avalio que o impacto seria mais na área de
verificação nuclear. A situação poderá ficar delicada caso a Argentina,
mesmo com o Protocolo não estando em vigor, decida-se por sua
aplicação em caráter voluntário e unilateral.
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GLOSSÁRIO

Água pesada: hidrogênio enriquecido no isótopo hidrogênio-2, também
chamado deutério, apresenta-se como água (020). É empregado para
moderar e refrigerar reatores nucleares que utilizam urânio natural.

Anexo de instalação: documento preparado para cada instalação existente
num país, que integra os arranjos subsidiários aos acordos para
aplicação de salvaguardas. Contém os seguintes elementos, entre
outros:
a) descrição sucinta da instalação;
b) dispositivo pelo qual o país se compromete a infonnar a AIEA

sobre qualquer modificação na instalação;
c) medidas de contabilidade aplicadas na instalação;
d) dispositivos relativos às medidas de contenção e vigilância a serem

empregadas na instalação;
e) dispositivos e critérios específicos para o ténnino e a isenção de

salvaguardas sobre material nuclear;
f) descrição ponnenorizada do sistema de registros e relatórios;
g) descrição do modo e do escopo das inspeções de rotina a serem

efetuadas pela AIEA;
h) dispositivos sobre procedimentos administrativos relativos à

instalação.

Ciclo do combustível nuclear: constitui-se de etapas sucessivas de
transfonnação d~ material nuclear. Inicia-se com a mineração e
prossegue com o processamento do minério, a conversão, o
enriquecimento, a fabricação de elementos combustíveis e a sua
irradiação em reatores, terminando com o reprocessamento do
combustível irradiado para aproveitamento do material que restou
depois da sua queima ou que foi produzido por meio da irradiação.

Combustível irradiado: elemento combustível queimado em um reator
nuclear.

Contenção ('containrnent'): elementos estruturais de uma instalação nu
clear ou equipamentos utilizados para possibilitar que a AIEA
estabeleça a integridade física de uma área ou item e possa detenninar
se houve acesso a material nuclear ou movimentação desse material,
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ou modificações em equipamentos ou dados utilizados para
salvaguardas. Como exemplos podem-se citar as paredes de uma sala
de annazenamento, frascos de transporte ou contâineres para
annazenamento. A integridade dos dispositivos de contenção é
nonnalmente assegurada através da aposição de selos ou da utilização
de equipamento de vigilância ('surveillance').

Conversão: processamento de material nuclear não irradiado ou de material
separado de outros produtos da fissão nuclear, depois de irradiado
(material reprocessado), com vistas a processamento e purificação
posteriores. Exemplo característico é a conversão do concentrado de
urânio em hexafluoreto de urânio, material mais comumente utilizado
nas usinas de enriquecimento.

Elemento combustível: conjunto montado com varetas, placas, pinos, etc.,
que contém material, em geral urânio, que pode ser utilizado como
combustível em um reator nuclear.

Equipamento especiticado: qualquer equipamento especialmente projetado
ou preparado para processar, utilizar ou pioduzir material nuclear ou
material especificado.

Informação de projeto ('design information'): informação a respeito do
material nuclear sujeito a salvaguardas sob um Acordo e a respeito
das instalações relevantes para a aplicação de salvaguardas ao referido
material.

Instalação nuclear: um reator nuclear ou uma usina para processamento de
material nuclear (exceto minas ou unidades para processamento de
minérios), para separação de isótopos ou para reprocessamento de
material nuclear irradiado.

Instalação (ou planta) de enriquecimento: instalação para aumentar a
abundância de urânio-235 no urânio, através de processos de
separação isotópica tais como difusão gasosa, centrífugas a gás, 'gas
nozzle,' difusão química ou laser.

Instalação para fabricação de combustível: instalação destinada à tàbrica
ção de elementos combustíveis ou outros componentes que
contenham material nuclear. Em instalações para tàbricação de
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combustível, um ou mais dos seguintes matenalS é manipulado:
urânio natural, tório, urânio com baixo teor de enriquecimento, urânio
com alto teor de enriquecimento, óxido misto de plutônio-urânio e
plutônio.

Isótopos: nuclídeos com o mesmo número atômico, mas com número de
massa distinto. Exemplos: urânio-235: seu número atômico é 92 e sua
massa 235; urânio-238: seu número atômico é 92 e sua massa 238.

Material especificado: material especialmente preparado para processa
mento, uso ou produção de material nuclear.

Material físsil especial: plutônio-239, urânio-233, urânio enriquecido nos
isótopos 233 ou 235, ou qualquer outro material que venha a ser
definido como material fissil especial pela Junta de Governadores da
AIEA.

Material fonte: urânio, com a mistura isotópica encontrada na natureza, e
tório, na fonna de concentrado, metal, liga ou compostos químicos.

Material nuclear: qualquer material fonte ou material fissil especial.

Nuclídeo: elemento nuclear caracterizado pelo número de prótons (número
atômico) e de nêutrons. O total de prótons e nêutrons de um nuclídeos
é o seu número de massa.

Plutônio: elemento radioativo de que só se observam traços na natureza. É
produzido por meio da irradiação do urânio em reatores.

Proteção física: medidas para a proteção de material nuclear ou de instala
ções, com vistas a impedir a retirada não-autorizada de material ou
atos de sabotagem. As medidas de proteção fisica estabelecidas pela
AIEA estão contidas no documento INFCIRC/225. A Convenção
sobre a Proteção Física de Material Nuclear, na qual o Brasil é Parte,
aplica-se apenas a material nuclear em trânsito.

Reator nuclear: qualquer dispositivo em que é possível manter uma reação
nuclear em cadeia auto-sustentada.

Reator nuclear a água leve: reator nuclear moderado e refrigerado a água
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leve; há dois tipos de reator a água leve: reator de água fervente e
reator de água pressurizada.

Reator nuclear a água pesada: reator nuclear moderado e refrigerado a
água pesada.

Reator núcleo-elétrico: reator nuclear utilizado para produção de
eletricidade.

Reator de potência: reator nuclear utilizado para produzir energia elétrica,
calor ou para propulsão.

Reator de reprodução rápida ('fast breeder reactor'): reator de potência
que opera principalmente com nêutrons numa variação de energia
rápida, por oposição aos reatores ténnicos. Os reatores de reprodução
rápida nonnalmente operam com combustíveis de plutônio, e, através
da transfonnação do urânio-238, produzem mais combustível de
plutônio do que consomem, ou seja, têm uma razão de conversão
maior do que 1.

Reprocessamento: processo químico de separação de material nuclear
irradiado e produtos de fissão, em geral empregado para a obtenção de
plutônio.

Urânio empobrecido: urânio processado, no qual a abundância do isótopo
urânio-235 é inferior à que se encontra no minério de urânio na fonna
natural. O urânio empobrecido encontra-se no combustível de urânio

•
natural, depois de irradiado, e em rejeitos nas usinas de
enriquecimento.

Urânio enriquecido: urânio processado, em que foi modificada a relação
dos isótopos 235 ou 233 com o 238, de modo que este passou a ser
menos abundante do que na fonna encontrada na natureza. Considera
se baixo o teor de enriquecimento em que a proporção do isótopo 235
tenha sido elevada até 20%.

Urânio-233: isótopo de urânio que não se encontra na natureza, obtido pela
transmutação do tório-232.

Urânio natural: minério que, na fonna natural, contém traços de urânio-
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234,0,7% de urânio-235 e 99,3% de urânio-238.

Vigilância ('surveillance'): coleta de infonnações através de inspetores ou
de observação por meio de instrumentos, com vistas ao
monitoramento da movimentação de material nuclear e de
modificações indevidas nos equipamentos, dados e amostras
utilizados para salvaguardas. Os instrumentos de vigilância mais
importantes são as câmaras e monitores para material nuclear.





ANEXO A

Acordo de 13 de dezembro de 1991 entre a República Argentina, a
República Federativa do Brasil, a Agência Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares e a Agência
Internacional de Energia Atômica para a Aplicação de Salvaguardas
(INFCIRC/435) - Acordo Quadripartite

(Por motivos técnicos foi incluída neste trabalho a versão em inglês do
Acordo Quadripartite)
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Original: ENGUSH

AGREEMENT OF 13 DECEMBER 1991 BETWEEN THE REPUBLIC OF
ARGENTINA, THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZÜJ, THE BRAZÜJIAN
ARGENTINE AGENCY FOR ACCOUNTING AND CONTROL OF NUCLEAR

MATERIALS AND THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY FOR
THE APPLICATION OF SAFEGUARDS

\ 'W

1. The textl of lhe Agreement (and lhe Protoool thereto) between lhe Republic of
Argentina, the Federative Republic of Brazil, lhe Brazilian-Argentine Agency for
Accounting and Control of Nuclear Materiais anel lhe Intemational Atomic Enei'g}'
Agency for lhe Application of Safeguards is reproduced in this document for lhe
information of ::~ Members. 100 Agreement was approved by the Agency's Board of
Govemors on 7 December 1991 and signed in ·;ienna on 13 December 1991.

2. The Agreement, anel lhe Protocol which is an integral part thereof, entered into
force pursuant to Article 25 on 4 March 1994.

I Thc footnotes to lhe text have beeo added in the present informatioo circular.

94-01129
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AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF ARGENTINA, THE FEDERAIlVE REPUBLIC OF BRAZIL,

IHE BRAZILIAN-ARGENTlNE AGENCY FOR ACCOUNTING ANO CONTROL OF NUCLEAR MATERIALS
AND IHE INTERNAIIONAL AIOMIC ENERGY AGENCY FOR mE

APPLICAIION OF SAFEGUARDS

WHEREAS the Republic of Argentina and the Federative Republic or Brazil
(hereinafter referred to as "the States Parties") are parties to the Agreement
on the Exclusively Peaceful Utilization of Nuclear Energy (hereinafter
referred to as "the SCCC Agreement")fvhich established the Common System of
Accounting and Control of Nuclear MateriaIs (hereinafter referred to as "the
SCCC");

RECALLING the undertaldngs of the States Parties in the sece Agreement;

RECALLING that, pursuant to the secc Agreement, none of its provisions
shall be interpreted as affectln& the inalienable ri&ht of the parties thereto
to carry out research on, produce and use nuclear enero for peaceful purposes
vithout discrimination and in conformity vlth Articles I to IV of the seee
A-~reement j

WHEREAS the States Parties are members of the Brazilian-Argentine Agency
for Accounting and Control of Nuclear MateriaIs (herelnafter referred to as
"ABACC"), to which the implementation of the scce has been entrustedj

WHEREAS the States Parties have decided to conclude vith the International
Atomic Energy Agency (herelnafter referred to as "the Agency") a joint
safeguards agreement, with the SCCC as a basls for the agreement;

WHEREAS the States Pa»tles have further voluntarily requested the Agency
to apply lts safeguards taklng lnto account the SCCCj

WHEREAS lt is the desire of the States Parties, ABACC and the Agency to
avoid unnecessary duplication of activlties;

WHEREAS the Agency is authorized, pursuant to Article III.A.S of its
Statute (hereinafter referred to as "the Statute"), to conclude safeguards
agreements at the request of Member States;

NOW IHEREFORE the States Parties, ABACC and the Agency have agreed as
fol1ows:

Reproduced in document INFCIRC/395.

'.
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P A R T I

BASle UNDERTAXINGS

A r t i c 1 e 1

The States Parties undertake to accept safeguards, in accordance vith the
terms of this Agreement, on alI nuclear material in alI nuclear activities
vithin their territories, under their jurisdiction or carried out under their
control anywhere, for the exclusive purpose of verifying that such material is
not diverted to nuclear veapons or other nuclear explosive devices.

A r t i c 1 e 2

(a) The Agency shall have the right and the obligation to ensure that
safeguards viII be applied, in accordance vith the terms of this
Agreement, on alI nuclear material in alI nuclear activities vithin
the territories of the States Parties, under their jurisdiction or
carried out under their control anyvhere, for the exclusive purpose
of verifying that such material is not diverted to nuclear veapons or
other nuclear explosive devices.

(b) ABACC undertakes, in applylng its safeguards on nuclear material in
alI nuclear activities vithin the territorles of the States Parties,
to co-operate vlth the·Agency, in accordance vith the teras\.of this
Agreement, vlth a viev to ascertaining that 8uch nuclear material is
not diverted to nuclear veapons or other nuclear explosive devices.

(c) The Agency shall apply its safeguards in such a manner as to enable
lt to verlfy, In ascertalnlng that there has bem no diver:~Jn of
nuclear material to nuclear veapons or other nuclear exploslve
devlces, flndlngs of the SCCC. The Agency's veriflcat10n shall
lnclude, Inter alia, lndependent measurements and observatlons
conducted by the Agency, in accordance vith the procedures specified
in this Agreement. The Agency, in its verlfication, shall take due
account of the technical effectiveness of the SCCC.

A r t i c 1 e 3

(a) The States Parties, ABACC and the Agency shalI co-operate to
facilitate the implementation of the safeguards provided for in this
Agreement.

(b) ABACe and the Agency shall avoid unnecessary duplication of
safeguards activities.
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IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS

A r t i c 1 e 4

The safeguards provided for in this Agreement shall be implemented in a
manner designed:

(a) to avoid hampering the economic and technological development of the
States Parties or international co-operation in the field of nuclear
activities, including international exchange of nuclear material;

(b) to avoid undue interference in the States Parties' nuclear
activities, and in particular in the operation of facilities;

(c) to be consistent vith prudent management practices required for the
economic and safe conduct of nuclear activities; and

(d) to enable the Agency to fulfill its obligations under this Agreement
taking into account the requirement for the Agency to preserve
technological secrets.

A r t i c I e 5

(a) The Agency sball take ever,y precaution to protect AQY confidential
information coming to ita knovledge in the impIementation of this
Agreement.

(b) (i) The Agency ahall not pubIish or communicáce to AQY State,
organization or person any information obtained by it in
connection vith the implementatlon of this Agreement, except
that specific informatlon reIating to the impIementation
thereof may be given to the Board of Governors of the Agency
(herelnafter referred to as "the Board") and to such Agency
staff membera as requlre such knovledge by reason of thelr
officlal duties in connection vith safeguards, but only to the
extent necessary for the Agency to fulfill its responsibilities
in implementlng this Agreement.

(ii) Summarized information on nuclear material subject to
safeguards under this Agreement may be published upon decision
of the Board if the States Parties directly concerned agree
thereto.

A r t i c I e 6

(a) In implementing safeguards pursuant to this Agreement, full account
shall be taken of technological developments In the field of
safeguards, and every effort sha!l be made to ensure optimum
cost-effectiveness and the application of the principIe of
safeguarding effectively the flov of nuclear material subject to
safeguards under this Agreement by use of instruments and other
techniques at certain strategic points to the extent that present or
future technology permits.

(b) In order to ensure optimum cost-effectiveness, use shall be made, for
example, of such means as:
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(i) containment and surveillance as a means of defining material
balance areas for accounting and control purposes;

(ii) statistical techniques and random sampling in evaluating the
flow of nuclear material; and

(iii) concentration of verification procedures on those stages in the
nuclear fuel cycle involving the production, processing, use or
storage of nuclear material from Whlch nuclear weapons or other
nuclear explosive devices could readily be made, and
minimization of verification procedures in respect of other
nuclear material, on condition that thls does not hamper the
implementation of this Agreement.

PROVISION or INFORMATION TO THE AGENCY

A r t i c I e 7

(a) In order to ensure the effective implementation of safeguards under
this Agreement, ABACC shall, in accordance with the provisions set
out in this Agreement, provide the Agency with information concerning
nuclear material subject to safeguards under this Agreement and the
features of facilities relevant to safeguarding such material.

(b) (i) The Agency shall· require only tbe minimum amount of information
and data consistent with carr,ying out its responsibilities
under this Agreement.

(ii) Information pertaining to facilities shall be tbe minimum
necessary for safeguarding nuclear material subject to
safeguards 1D1der tbl~ Agreement.

(c) If a State Party so requests, the Agency &hall be prepared to examine
directly on the premises either of that State Party or of ABAee,
design information whiCh the State Party regards as being of
particular senaitivity. SuCh information need not be physlcally•transmitted to the Agency provided that it remains readily avaUable
for further examination by the Agency on the premises ei ther of that
State Party or of ABACC.

AGENCY INSPECTORS

A r t i c I e 8

(a) (i) The Agency shalI secure the consent of the States Parties
through ABACC to the designation of Agency lnspectors to the
States Parties.

(li) If the States Parties through ABACC, either upon proposal of a
designation or at any other time after a designation has been
made, object to the designation, the Agency shaII propose an
aIternative designation or designations.
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(111) If, as a result of the repeated refusal of the States PartIes
through ABACC to accept the designation of Agency inspectors,
inspections to be conducted under this Agreement vould be
impeded, auch refusal ahall be consIdered by the Board, upon
referral by the DIrector General of the Agency (hereinafter
referred to as "the DIrector General"), vith a vIev to Its
takIng approprIate actIon.

(b) ABACC and the States PartIes shall take the necessary steps to ensure
that Agency inspectors can effectIvely dIscharge theIr functions
under thls Agreement.

(c) The vIsits and actIvItIes of Agency inspectors shall be ao arranged
as:

(1) to reduce to a minImum the possIble InconvenIence and
disturbance to the States Parties and ABACC and to the nuclear
activItIes Inspected;

(11) to ensure protection of any confidential information comIng to
the knowledge of Agency Inspectors; and

(ill) to take lnto account ABAee actlvlties to avold unnecessary
duplication of efforts.

STARTIHG POIlrl 01 SAF!GUAlDS

A r t 1 c I e 9

(a) When any material contaIning uraniua or thorium vhich has not reached
the stage of the nuclear fuel cycle described in paragraph (b) is

" imported into a State Party to thls Agreement, that State Party shall
lnform the Agency of lts quantlty and composltlon, unless the
material la imported for speclfically non-nuclear purposes; and

(b) When any nuclear materIal of a composItion and purity suitable for
fuel fabrIcatIo~or for isotopIc enrichment leaves the plant or the
process stage In which it has been produced, or vhen such nuclear
material, or any other nuclear material produced at a later stage in
the nuclear fuel cycle, is imported Into a State Party to this
Agreement, the nuclear material shall become subject to the other
aafeguards procedures specified in thIs Agreement.

TERMINATION OF SAFEGUARDS

A r t 1 c I e 10

(a) Safeguards under thIs Agreement shall termInate on nuclear material
upon determinatIon by ABACC and the Agency that the material has been
consumed, or has been dIluted in such a way that it Is no longer
usable for any nuclear actIvIty relevant from the point of viev of
safeguards, or has become practicably irrecoverable.
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(b) Where nuclear material subject to safeguards under this Agreement is
to be used in non-nuclear activities, such as the production of
alloys or ceramics, ABACC shall agree vith the Agen~, before the
material is so used, on the circumstances under vhich the safeguards
under this Agreement on such material may be terminated.

EXEMPTION FiOM SAFEGUARDS

A r t i c 1 e 11

(a) Nuclear material shall be exempted from safeguards in accordance vith
the provisIons specIfied in ArtIcle 35 of this Agreement.

(b) Where nuclear material subject to safeguards under this Agreement is
to be used in non-nuclear activities vhich, in the opinion of either
ABACC or the Agency, viII not render the material practicably
irrecoverable, ABACC shall agree vith the Agency, before the material
is so used, on the circumstances under vhIch such material may be
exempted from safeguards.

TRANSFEi OF NUCLEAR MATERIAL OUI' OF THE STATES PARTIES

A r t i c 1 e 12
'.

<a) ABACC shalI give the Agency notification of transfers of nuclear
material aubject to safeguards under thls Agreement out of the States
Partiea, in accordance vith the proviaions aet out in this
Agreement. Safeguards on nuclear materIal in the Statea Partiea
under thia Agreement shall terminate vhen the recipient ~tate haa
aaaumed responsibility therefor, as provided for in Part 11 of thla
Agreement. t'he Agency ahall malntaln recorda lndleating eaeh
transfer and the re-application of safeguards to the transferred
nuclear material.

(b) \Ibm any material contalning uranlum or thorium vhic:h has not reac:hed
the atage of ~ nuclear fuel cycle described in Artlcle 9(b) ia
directly or indirectly exported by a State Party to thia Agreement to
any State not Party to this Agreement, the State Party ahall inform
the Agen~ of lta Quantity, composition and deatination, unleaa the
material ia exported for specifically non-nuclear purposes.

SPECIAL PROCEDURES

A r t I c 1 e !3

If a State Party lntends to exerclse lts discretion to use nuclear
material which is required to be safeguarded under this Agreement for nuclear
propulsion or operatIon of any vehicle, including submarines and prototypes,
or in such other non-proscribed nuclear activity as agreed betveen the State
Party and the Agency, the following procedures shal! apply:

(a) that State Party shal! inform the Agency, through ABACC, of the
activity, and shal! make it clear:
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(i) that the use of the nuclear material in such an activity vill
not be in conflict vith any undertaking of the State Party
under agreements concluded vith the Agency in connection vith
Article XI of the Statute of the Agency or any other agreement
concluded vith the Agency in connection vith IRFCIRC/26 (and
Add.l) or IRFCIRC/66 (and Rev.l or 2), as applicable; and

(ii) that during the period of application of the special procedures
the nuclear material viII not be used for the production of
nuclear veapons or other nuclear explosive devices;

(b)

(c)

, -

the State Party and theAgency sball make an arrangement so that,
these special procedures shall apply only vhile the nuclear material
ia used for nuclear propulsion or in the operation of any vehicle,
including submarines and prototypes, or in such other non-proscribed
nuclear activity as agreed betveen the State Party and the Agency.
The arrangement aball identify, to the extent possible, the period or
circumstances during vhich the special procedures ahall be applied.
In any event, the other procedures provided for in this Agreement
shall apply again as soon as the nuclear material is reintroduced
into a nuclear activity other than the above. The Agency ahall be
kept informed of the total quantity and composition of such material
in that State Party and of any export of such material; and

each arrangement shall be concluded betveen the State Party concerned
and the Agency as promptly as possible and ahall relate oDly to auch
matters as temporal and procedural proviaions and reporting
arrangements, but shall not involve any approval or classlfied
knovledge of such activity or relate to the use of the nuclear
material therein.

MEASURES IN RELATION TO VERIFICATION 01 NON-DIVERSION

A r t i c 1 e 14

If the Board, upon report of the Director General, decides that an action
by ABACC and/or a State~arty is essential and urgent in order to ensure
verification that nuclear material subject to safeguards under this Agreement
is not diverted to nuclear veapons or other nuclear explosive devices, the
Board may call upon ABACC and/or the State Party concerned to take the
required action vithout delay, irrespective of vhether procedures have been
invoked pursuant to Article 22 of this Agreement for the settlement of a
dispute.

A r t i c 1 e 15

If the Board, upon examination of relevant information reported to it by
the Director General, finds that the Agency is not able to verify that there
has been no diversion of nuclear material required to be subject to safeguards
under this Agreemcnt to nuclear veapons or other nuclear explosive devices, it
may make the reports provided for in paragraph C of Article XII of the Statute
and may also take, vhere applicable, the other measures provided for in that
paragraph. In taking such action, the Board shall take account of the degree
of assurance provided by the safeguards measures that have been applied and
shall afford the State Party concerned every reasonable opportunity to furnish
the Board with any necessary reassurance.
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PRIVILEGES AND IMMUNITIES

A r t i c 1 e 16

Each State Party shall appIy to the Agency, lncludlng its property, funds
and assets, and to its inspeetors and other offieials performing funetlons
under this Agreement, the relevant provisions of the Agreement on the
Privileges and lmmunities of the International Atomic Energy Ageney.)

FINARCE

A r t i c I e 17

The States Parties, ABACC and the Ageney viII bear the expenses incurred
by them in impIementlng thelr respective responsibilities under this
Agreement. Bovever, if the States Parties, or persons under their
jurisdictlon, or ABACC, ineurs extraordinary expenses as a result of a
speclfic request by the Agency, the Agency shall reimburse such expenses

. provided that lt has agreed in advance to do so. In any case, the Ageney
shall bear the cost of any additional measuring or sampling vhich Agency
inspectors may request.

TBIRD PARTY LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAG!

A r t i c 1 e 18

Each State Party ahall ensure that any protection against third party
liability in respect of nuclear damage, including any insurance or other
financiaI security, whiCh _ay be available under its lavs or regulations shall
apply -to the Agency and lts officials for the purpose of the implementat!on of
this Agreement, in the BUle vay as that protect!on applies to residents of
that State Party.

IRTERRATIOftAL RESPONSIBILITY

A r t i c I e 19

Any cIaim by ABACC or a State Party against the Agency or by the Agency
against ABACC or a State Party in respect of any damage resuIting from the
implementation of safeguards under this Agreement, other than damage arising
out af a nuclear incident, ahall be settled in accordanee vith internatianal
lavo

INTERPRETATION ANO APPLICATION OF THE AGREEMENT
AND SETTLEMENT OF DISPUTES

A r t i c 1 e 20

At the request af the Ageney, ABACC or a State Party or States Parties,
there shall be eansultatians about any question arising aut af the
interpretatian ar application af this Agreement.

3 Reproduced in document INFCIRC/9/Rev.2
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A r t i c 1 e 21

ABACC and the States Parties shall have the right to request that any
question arising out oi the interpretation or application oi this Agreement be
considered by the Board. Ibe Board shall invite alI Partles to the Agreement
to participate in the dlscusslon of any such question by the Board.

A r t i c I e 22

Any dispute arlslng out of the interpretation or appllcation of this
Agreement, except a dispute vith regard to a finding by the Board under
Artic1e 15 or an action taken by the Board pursuant to such a finding, vhich
is not sett1ed by negotlation or another procedure agreed to by the State
Party or States Parties concerned, ABACC and the Agency sha11, at the request
of any of them, be submltted to an arbitral tribunal composed of five
arbitratora. Tbe States Parties and ABACC ahall designate tvo arbitrators and
the Agency aha11 also deslgnate tvo arbltrators, and the four arbitratora ao
deslgnated ahall elect a fifth, vho shall be the Chairman. If, vlthin thirty
days of the request for arbitration, either the Agency or the States Parties

. and ABACC have not designated two arbitrators each, either the Agency or the
States Parties and ABACC may request the President of the International Court
of Justice to appolnt these arbitrators. Tbe aame procedure aball apply if,
within thirty days of the designation or appointment of the fourth arbitrator,
the fifth ar~itrator has not been elected. A majority of the membera of the
arbitral tribunal aball constitute a quorum, and alI declaions aball require
the concurrence of at least three arbitrators. the arbitral procedure ahall
be fixed by the tribunal. the decisions of the tribunal ahall be binding on
the States Parties, ABACC and the Agency.

SUSPENSION or APPLICATION or AGEBCY SAFEGUARDS
UNDER OtuEi AGREEMENTS

A r t i c I e 23

Upon the coming into force of this Agreement for a State Party, the
application of Agency safeguards in that State Party under other safeguards
agreements with the Agençy not invo1ving third partles wi11 be suspended while
thls Agreement ls in force. Tbe Agency and the State Party concerned shal1
lnitiate consu1tations vith the third party concerned vlth a viev to
suspendlng the applicatlon of safeguards in that State Party under safeguards
agreements invo1ving third parties. Tbe State Party's undertaking in the
agreements referred to above not to use items vhich are subject thereto in
such a vay as to further any military purpose shall continue to apply.

AMENDMENT or lHE AGREEMENT

A r t i c 1 e 24

(a) ABACC, the States Partles and the Agency shall, at the request of any
one of them, consult on amendment to this Agreement.

(b) AlI amendments shal1 requlre the agreement oi ABACC, the States
Parties and the Agency.

c
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(c) Amendments to this Agreement shall enter lnto force in the same
conditions as the entry into force of the Agreement itself.

(d) The Director General shall promptly inform alI Member States of the
Agency of any amendment to this Agreement.

ENTRY Il'rrO FORCE AND DURATIOlf

A r t i c 1 e 25

This Agreement shall enter lnto force on the date upon vhich the Agency
receives from ABACC and from the States Parties vritten notiflcation that
their respective requirements for entry into force have bem meto The
Dlrector General shall promptly inform alI Member States of the Agency of the
entry into force of this Agreement.

A r t i c 1 e 26

This Agreement shall remain in force as long as the States Parties are
Parties to the SCCC Agreement.

PROTOCOL

Article 27

The Protocol attached to this Agreement shall be an integral part
thereof. The tem "Agreement" as used in thls lnstrument means tlie Agreement
and the Protocol together.

P A R T 11

IBTRODUCTIOlf

A r t i c I e 28

The purpose of this part of the Agreement ls to speclfy the procedures to
be applied in the implementatlon of the safeguards provislons of Part I.

OBJECTlVE or SAFEGUARDS

A r t i c 1 e 29

The objective of the safeguards procedures set forth in this Agreement is
the timely detection of diversion of significant quantities of nuclear
material from peaceful nuclear activities to the manufacture of nuclear
weapons or of other nuclear explosive devices or for purposes unknovn, and
deterrence of such diversion by the risk of early detection.
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A r t i c 1 e 30

For the purpose of achieving the objective set forth in Article 29,
nuclear material accountancy sball be used as a safeguards measure of
fundamental importance, vitb containment and surveillance as important
complementary measures.

A r t i c 1 e 31

Ihe technical conclusion of tbe Agency's verification activities sball be
a statement, in respect of eacb material balance area, of tbe amount of
material unaccounted for over a specific perlod, and giving tbe limits of
accuracy of the amounts stated.

COMMON SYSTEM OF ACCOUNTIRG FOR ARD CORnOL OF NUCLEAR MATERIAL

A r t i c 1 e 32

Pursuant to Article 2, tbe Agency, in carrying out its verification
activities, sball make full use of tbe SCCC and aball avoid unnecessary
duplication of ABACC's accounting and control activities.

A r t i c I e 33

ABACC's system of accounting for and control of nuclear material under
tbis Agreement sball be based on a structure of material balance areas, and
sball make provision, as appropriate and spec~~1ed in the Subsidiary
Arrangements, for tbe establisbment of suCh measures as:

<a> a measurement system for the determination of tbe quantlties of
nuclear material received, produced, shipped, lost or othervise
removed from inventory, and tbe quantities on inventoryi

(b) the evaluation of precision and accuracy of measurements and tbe
estimation of measurement uncertaintYi

(c) procedures fOL identifying, revieving and evaluating differences in
shipper/receiver measurementsi

(d) procedures for taklng a physical inventoryi

(e) procedures for the evaluatlon of accumulations of unmeasured
inventory and unmeasured losses;

(f) a system of records and reports sboving, for eacb material balance
area, the inventory of nuclear material and tbe changes in tbat
inventory including recelpts into and transfers out of tbe material
balance area;

(g) provisions to ensure tbat tbe accounting procedures and arrangements
are being operated correctlYi and

(b) procedures for tbe provision of reports to tbe Agency in accordance
vitb Articles 57 to 63 and 65 to 67.
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TERMlNATION OF SAFEGUARDS

A r t i c 1 e 34

,a) SafeguardB under thiB Agreement shall terminate on nuclear material
under the conditions set forth in Article lOCa). Where the
conditions of Article lOCa) are not met, but ABACC considerB that the
recovery of Bafeguarded nuclear material from residueB is not for the
time being practicable or desirable, ABACC and the Agency shall
consult on the appropriate safeguards measures to be applied.

(b) Safeguards under this Agreement shall terminate on nuclear material
under the conditions set forth in Article 10(b) provided that ABACC
and the Agency agree that such nuclear material is practicably
irrecoverable.

(c) Safeguards under this Agreement ahall terminate on nuclear material
transferred out of the States Parties, under the conditions set forth
in Article 12(a) and the procedures specified in Articles 89 to 92.

EXEMPTIONS FROM SAFEGUARDS

A r t i c 1 e 35

At the request of ABACC, the Agency shall exempt nuclear materialt. trom
safeguards aB follovs:

(a> special fissionable material, vhen it is used in gram quantities or
less as a sensing component in instruments;

(b) nuclear material, when it ia uaed in non-nuclear activitiea in
accordance v!th Article ll(b);

(c) if the total quantity of nuclear material vhich has been exempted in
each State Party in accordance vith this sub-Article does not at any
time exceed:

(i) one kilogram in total of special flssionable material, vhich
may consiat of one or more of the folloving:

(1) plutoniumi

(2) uranium vith an enrichment of 0.2 (20X) and above, taken
accaunt af by multiplying itB veight by its enrichmenti
and

(3) uranium vith an enricbment belov 0.2 (20X) and above that
of natural uranium, taken account of by multiplying its
veight by five times the square of its enrichmenti

(ii) ten metric tons in total of natural uranium and depleted
uranium vith an enrichment above 0.005 (0.5%);
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(iii) twenty metric tons of depleted uranium with an enrichment of
0.005 (0.5%) or belowi and

(iv) twenty metric tons of thoriumi or

(d) plutonium with an isotopic concentration of plutonium-238 exceeding
80%.

A r t i c I e 36

If exempted nuclear material is to be processed or stored together with
nuclear material subject to safeguards under this Agreement, provision shall
be made for the re-application of safeguards thereto.

SUBSIDIARY AiRANGEMENTS

A r t I c I e 37

Taking lnto account the seee, ABAee, the State Party concerned and the
Agency shall make Subsldlary Arrangements whlch shall speclfy In detall, to
the extent necessary to permlt the Agency to fuIfll1 lts responslbllitles
under thls Agreement In an effectlve and efflclent manner, hov the procedures
Iaid down in tMs A&reement are to be applled. By agreement betveen ABAee,
the State Party concerned and the Agency, the Subsldiary Arrangements may, (
wlthout amendment of thls Agreement, be extended or changed or, in respect of
a particular facillty, termlnated.

A r t I c I e 38

The Subsldlary Arrangements shall enter lnto force at the same time as, or
as soõ~ as posslble after, the entry lnto force of this Agreement. ABAee, the
States Partles and the Agency shall make every effort to aChleve thelr entry
into force within one hundred and eighty days of the entry into force of thls
Agreementi an extenslon of that period shall requlre agreement between ABAee,
the States Partles and the Agency. The State Party concerned through ABAee
shall provide the Agency. promptly with the information required for completing
the Subsidiary Arrangements. Upon the entry lnto force of thls Agreement, the
Agency shall have the rlght to apply the procedures laid down therein in
respect of the nuclear material Iisted in the inventory provided for in
Article 39 even if the Subsidiary Arrangements have not yet entered into force.

INVENTORY

A r t i c 1 e 39

On the basis of the initial report referred to in Article 60, the Agency
shall establish unified inventories of alI nuclear material in each State
Party subject to safeguards under this Agreement, irrespective of its origin,
and shall maintain these inventories on the basis of subsequent reports and of
the results of its verification activities. Copies of the inventories shall
be made available to ABACC at intervals to be agreed.
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DESIGN IRFORMATION

General proyisions

A r t i c 1 e 40

Pursuant to Article 7, design information in respect of existing
facilities shall be provided to the Agency by tbe State Party concerned
through ABAce during tbe discussion of tbe Subsidiar,y Arrangements. The time
limits for the provision of design information in respect of the nev
facilities shal1 be specified in the Subsidiary Arrangements and sucb
information shall be provided as early as possible before nuclear material ls
introduced into a nev facility.

A r t i c I e 41

The design information to be provided to the Agency sball include, in
respect of eaCh facility, vhen applicable:

(a) the identification of the facility, stating its general character,
purpose, nominal capacity and geographic location, and the name and
address to be used for routine business purposes;

(b) a description of the general arrangement of the facility vith
reference, to the extent feasible, to the fo~, location and. flov of
nuclear material and to the general layout of lmportant i tema..of
equipment vhich use, produce or process nuclear material;

Cc) a description of features of the facility relating to material
accountancy, containment and surveillance; and

(d) a descriptlon of the existlng and proposed procedures at the facility
for nuclear material accountancy and control, vith special reference
to material balance areas established by the operator, measurements
of flov and procedures for physical inventory taking.

A r t i c I e 42

Other informatlon relevant to the application of safeguards under this
Agreement shall also be provided to the Agency in respect of eacb facility if
so specified in the Subsidiary Arrangements. ABAeC ahall provide the Agency
vith supplementar,y information on the bealth and safety procedures vhich the
Agency sball observe and vith vhich the Agency inspectors shall comply at the
facUity.

A r t i c I e 43

The Agency sball be provided by tbe State Party concerned tbrough ABACe
vitb design information in respect of a modification relevant for safeguards
purposes under this Agreement, for examination, and shall be informed of any
change in the information provided to it under Article 42, sufficiently in
advance for the safeguards procedures to be adjusted vhen necessary.
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A r t i c 1 e 44

Purposes of examination or design information

The design information provided to the Agency shall be used for the
folloving purposes:

(a) to identify the features of facilities and nuclear ~aterial relevant
to the application of safeguards to nuclear material in sufficient
detail to facilitate verification;

(b) to determine material balance areas to be used for accounting
purposes and to select those strategic points vhich are key
measurement points and vhich viII be used to determine flov and
inventory of nuclear material; in determining such material balance
areas the folloving criteria, inter alia, ahall be used:

(i) the size of the material balance area shall be related to the
accuracy vlth vhlCh the material balance can be established;

(il)

(iii)

(iv)
~~

in determinJng the material balance area advantage shall be
taken of any opportunity to use contalnment and surveillance to
help ensure the completeness of flov measurements and thereby
to a1mpllf.y the application of aafeguards and to concentrate
measurement efforts at key measurement polnta;

a apeeial material balance ~rea may be eatabl!ahed at the
request of the State Party coneerned through ABACC around a
proceas step involving technologically, industrially or
eommerelally sensltive informatlon; and

for inBtallations of particular aensitlvlty, key measurement
pointa may be selected in such a vay as to enable the Agency to
fulf!ll lts obllgatlons under thls Agreement taking Into
account the requirement for the Agency to preserve
technological secrets;

(c) to establish the nominal tlming and procedures for taking of physical
inventory of nuclear material for accounting purposes under this
Agreement;

(d) to establish the records and reports requirements and records
evaluation procedures;

(e) to establish requirements and procedures for verification of the
quantity and location of nuclear material; and

(f) to select appropriate combinations of containment and surveillance
methods and techniques and the strategic points at vhich they are to
be applied.

The results of the examination of the design information, as agreed upon
betveen ABACC and the Agency, shall be included in the Subsidiary Arrangements.
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A r t i c I e 45

Re-examlnation of deslgn lnformatlon

Design information ahall be re-examined in the 11ght of changes in
operating conditions, of developments in safeguards technology or of
experience in the application of verification procedures, vith a viev to
modifying the action taken pursuant to Article 44.

A r t i c I e 46

Verification of design information

lhe Agency, in co-operation vith ABAee and the State Party concerned, may
send inspectors to faciIities to verify the design information provlded to the
Agency purauant to ArticIes 40 to 43, for the purposes stated in Article 44.

INFORMATION IN iESPECT OF NUCLEAR MATERIAL OurSIDE FACILITIES

A r t 1 c I e 47

lhe Agency shall be provided by the State Party concerned through ABACe
vlth the folloving information vhen nuclear material is to be customarlly used
outside facilities, as applicable: ~,

(a) a general description of the use of the nuclear material, its
geographic location, and the user's name and address for routine
business purposesj and

(b) a general description of the existing and proposed procedures for
nuclear material accountancy and control.

The Agency sball be informed by ABAee, on a timely basis, of any change in the
information provided to lt under this Article.

A r t i c I e 48

The information provided to the Agency pursuant to Article 47 may be used,
to the extent relevant, for the purposes set out in Article 44Cb) to Cf).

RECORDS SYSTEM

General provisions

A r t i c 1 e 49

ABAee shall arrange that records are kept in respect of each material
balance area. The records to be kept shall be described in the Subsidiary
Arrangements.

A r t i c 1 e SO

ABAce shall make arrangements to faciIitate the examination oi records by
inspectors, particularly if the records are not kept in Arabic, Chinese.
English, French, Russian or Spanish.
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A r t i c I e 51

Recorda ahall be retained for at least five years.

A r t i c 1 e 52

Records ahall consist, as appropriate, of:

(a) accounting records of alI nuclear material subject to aafeguards
tmder this Agreement; and

(b) operating recorda for facilities containing such nuclear material.

A r t i c I e 53

The system of measurements on which the records used for the preparation
of reports are based ahall either conform to the latest international
standards or be equivaIent in quaIity to such standards.

Accounting recorda

A r t i c I e 54

The accounting records ahall set forth the folloving in respect of each
material balance area:

(a) alI inventory changes, ao as to permit a determlnatloD of tbe boolt
inventor,y at any time;

(b) alI measurement results tbat are used for determinatlon of the
physical inventory; and

(c) alI adjustments and corrections tbat have been made in respect of
inventory changes, book inventories and physical inventories.

A r t i c I e 55

For alI inventor,y changes and physical inventories the records shall shov,
in respect of each batch of nuclear material: material identification, batch
data and source data. lhe records shall account for uranium, thorium and
plutonium separately in each batch of nuclear material. For each inventor,y
change, the date of the inventory change and, when appropriate, the
originating material balance area and the receiving material balance area or
the recipient, shall be indicated.

A r t i c 1 e 56

Operating records

The operating records shall set forth, as appropriate, in respect of each
material balance area:

(a) those operating data which are used to establish changes in the
quantities and composition of nuclear material;

(b) the data obtained from the calibration of tanks and instruments and
from sampling and analyses, the procedures to control the quality of
measurements and the derived estimates of random and systematic error;



- 18 -

(c) a description of the sequence of the actions taken in preparing for,
and in taking, a physicaI inventory, in order to ensure that it ia
correct and complete; and

(d) a description of the actions taken in order to ascertain the cause
and magnitude of any accidental or unmeasured loss that might occur.

iEPORTS SYSTEM

General provisions

A r t i c I e 57

ABAee ahaIl provide the Agency vith reports as detailed in Articles 58 to
63 and 65 to 67 in respect of nuclear material subject to safeguarda under
tbis Agreement.

A r t i c I e 58

Reports abaII be made in English, French or Spanisb, except aa othervise
apecified in the Subsidiary Arrangements.

A r t i c 1 e 59

Reports ahall be based on the records kept in accordance vith
Articles 49 to S6 and aball consist, as appropriate, of accounting reporta and
special reports.

Accounting reports

A r t i c 1 e 60

The !gene" shall be provlded by ABACe vlth an lnltiaI report on alI
nuclear material subject to safeguards under tbis Agreement. The initiaI
report ahall be diapatched by ABAee to the Agency vlthin thirty days of the
last day of the calendar month in vhich this Agreement enters into force, and
aball reflect the situ'tion in each State Party as of tbe laat day of that
montb.

A r t i c 1 e 61

ABACC aball provide the Agency vith the folloving accounting reports for
each material balance area:

<a) inventory change reports ahoving alI changes in the inventory of
nuclear material. The reporta shall be dispatched as soon as
possible and, in any event, vithin thirty days after the end of the
month in vhich the inventory changes occurred or vere establishedj and

(b) material balance reports shoving the material balance based on a
physical inventory of nuclear material actually present in the
material balance area. The reporta shall be dispatched as soon as
possible and, in any event, vithin thirty days after the physical
inventory has been t&ken.

The reports shall be based on data available as af the date af reporting and
may be corrected at a later date, as required.
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A r t 1 c 1 e 62

Inventory change reports ahall specify identification and batch data for
each batch of nuclear material, the date of the inventory change and, a9
appropriate, the originatlng material balance area and the receiving material
balance area or the reclpient. Ibese reports shall be accompanied by conclse
notes:

(a) explaining the inventory changes, on the basis of the operating data
contained in the operating records provided for under Article 56(a);
and

(b) describing, as specified In the Subsidiary Arrangements, the
antlcipated operational programme, particularly the taking of a
physical lnventory.

A r t i c I e 63

ABAee aball report each inventory chan&e, adjustment and correction,
either periodically in a consolidated list or individually. Inventory chan&es
shall be reported In terms of batches. As speclfied in the Subsidiary
Arrangements, small chanaes in inventory of nuclear material, auch as
transfers of analytical samples, may be combined in one batch and reported as
one inventory chan&e.

Article 64

The Agency shall provide ABAee .úh semi-annual statements of book
lnventory of nuclear material subject to safeguards under thls Agreement, for
each material balance area, as based OD the inventory chan&e reports for the
period covered by each such statement.

A r t i c I e 65

Material balance reports shall include the following entries, unless
otherwise agreed by ABACe and the Agency:

(a) beglnning physlcal lnventoryj

(b) Inventory changes (flrst lncreases, then decreases);

(c) ending book lnventoryj

(d) shipper/receiver differencesj

(e) adjusted ending book inventory;

(f) ending physical inventoryj and

(g) material unaccounted for.

A statement of the physical inventory, listing alI batches separately and
specifying material identlfication and batch data for each batch, shal! be
attached to each material balance reporto
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A r t i c I e 66

Speclal reports

ABACC ahall make apecial reports without delay:

(a) if any unusual incident or circumstances lead ABACC to believe that
there ia or may have been loss of nuclear material that exceeds the
limits specified for this purpose in the Subsidiary Arrangementsj or

(b) if the containment has unexpectedly changed from that specified in
the Subsidiary Arrangements to the extent that unauthorized removal
of nuclear material has become possible.

A r t i c 1 e 67

Amplificatlon and clarificatlon of reports

If the Agency ao requeats, ABACC ahall provide it vlth ampllflcations or
clariflcations of any report, in so far as relevant for the purpose of
safeguards under thia Agreement.

INSPECTIONS

A r t i c I e 68

General provisions

The Agency ahall have the right to make inspections as provided for in
this Agreement.

Purposes of inspeetions

A r t i e 1 e 69

The Ageney may mate ad hoe inspeetions in order to:

<a) verify the information contalned in the initial report on the nuclear
material subject to aafeguards under thia Agreementi

(b) identify and verify changea in the aituation vhich have oecurred
betveen the date of the initial report and tbe date of entry lnto
force of the Subsidiary Arrangements in respect of a glven facility
and, in the event that Subsidiary Arrangements cease to be in foree,
in respect of a given facillty; and

(c) identify, and if possible verify the quantity and composltion of,
nuclear material subject to safeguards under this Agreement in
accordance vith Articles 91, 94 and 96 before its transfer out of,
into or betveen States Parties.
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A r t i c 1 e 70

The Agency may make routine inspections in order to:

(a) verify that reports are consistent vith records;

(b) verify the location, identity, quantity and composition of alI
nuclear material subject to safeguards under thisAgreement; and

(c) verify information on the possible causes of material unaccounted
for, shipper/receiver differences and uncertainties in the book
inventory.

A r t i c 1 e 71

Subject to the proeedures laid dovn in Artiele 75, the Agency may make
sper.ial inspections:

(a) in order to verify the information eontained in speeial reports; or

(b) if the Agency eonsiders that information made available by ABAee,
ineluding explanations from ABAee and information obtained from
routine inspeetions, is not adequate for the Agency to fulfill its
responsibilities under this Agreement.

An inspection sball be deemed to be speeial when it ia either additional to
the routine inspeetion effort provlded for in Artielea 76 to 80 or involves
aeeess to information or loeations in addition to the aeeess speeified in
Artiele 74 for ad hoc and routine lnspeetlons, or both. .

Scope or inspeetions

A r t i e I e 72

For the purposes specifled in Articles 69 to 71, the Ageney may:

(a) examIne the records kept pursuant to Artieles 49 to 56;

(b) make Independent measurements of alI nuelear material subjeet to
safeguards under this Agreement;

(c) verify the functioning and calibration of instruments and other
measuring and control equlpment;

(d) apply and make use of surveillance and containment measures; and

(e) use other objective methods vhich have been demonstrated to be
teChnically feasible.
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A r t i c I e 73

Within the scope of Article 72, the Agency shall be enabled:

(a) to observe that samples at key measurement points for material
balance accountancy are taken in accordance with procedures which
produce representative samples, to observe the treatment and analysis
of the samples and to obtain duplicates of such samplesi

(b) to observe that the measurements of nuclear material at key
measurement points for material balance accountancy are
representative, and to observe the calibration of the instruments and
equlpment Involvedi

(c) to make arrangements with ABAee and, to the extent necessary, wlth
the State Party concerned that, if necessary:

(i) additional measurements are made and additional samples taken
for the Agency's usei

(il) the Agency's standard analytical samples are analysedi

(111) approprlate absolute standards are used In callbratlng
Instruments and other equipment i and

(iv) other calibratlons are carried outi

(d) to arrange to use its own equipment for Independent measurement and
8urveillance and, if so agreed and specified in the Subsidlar,y
Arrangements, to arrange to install such equipment;

(e) to apply its seals and other Identifying and tamper-indicating
devices to containments, if so agreed and specified in the Subsidiary
Arrangements i and

(f) to mAke arrangements with ABAee or the State Party concerned for the
shipping of samples taken for the Agency's use.

I

Access for inspections

A r t i c 1 e 74

(a) For the purposes specified in Article 69{a) and (b) and untll such
time as the strateglc p01nts have been specified in the Subsldlary
Arrangements, or in the event that the Subsidlary Arrangements cease
to be In force, the Agency Inspectors shall have access to any
locatlon where the 1nitial report or any Inspectlons carried out in
connection with it indicate that nuclear material Is presenti

(b) For the purposes specified in Article 69(c) the Agency inspectors
shall have access to any 10cat1on of which the Agency has been
notlfied in accordance with Articles 90(d)(iii), 93(d)(iii) or 95;

(c) For the purposes specified in Article 70, the Agency inspectors shall
have access only to the strategic points specified in the Subs1d1ary
Arrangements and to the records maintained pursuant to Articles 49 to
56; and
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(d) In the event of ABACC concluding that any unusual circumstances
require extended limitatlons on access by the Agency, ABACC and the
Agency aha!! promptly make arrangements vith a viev to enab!ing the
Agency to diacharge lts safeguarda responsibllltles In the llght of
these limitatlons. The Dlrector General shall report eaCh suCh
arrangement to tbe Board.

A r t i c I e 75

In clrcumstances vhlch may lead to apecial lnspectlons for the purposes
speclfled In Artlcle 71, the State Party concerned, ABAee and the Agency sha!!
consu1t forthvith. As a result of such consu1tations the Agency may:

<a) make inspectlons in addltlon to the routine inspection effort
provided for in Artlcles 76 to 80; and

(b) obtain access, in agreement vlth the State Party concerned and ABAee,
to informatlon or locatlons in addition to tbose apeclfled in Article
74. Any disagreement concerning the need for additiona1 accesa ahall
be resolved in accordance vith Articles 21 and 22; "in caae action by
ABAee, a State Party or States Parties ia essential and urgent,
Artlcle 14 shal1 apply.

Freguency and lntensitY of routlne inspections

A r t 1 c I e 76

The Agency ahall keep the D~~~~r, intenslty and duratlon of routlne
lnspectlons, applying optimum tlmlng, to tbe miDiDmm conslatent vlth the
effectlve lmplementation of the safeguards procedures set forth in this
Agreement, and shall make the optlmum and most economlcal use of lnspectlon
resources available to it.

A r t 1 c 1 e 77

The Agency may carry out one routine inspection per year in respect of
facilities and material balance areas outslde facilltles vlth a content or
annua1 throughput, vhi~hever ls greater, of nuclear material not exceeding
five effectlve kilograms.

A r t i c I e 78

The number, intensity, duration, timing and mode of routine inspectións in
respect of faci!ities vlth a content or annual throughput of nuclear material
exceeding five effective kllograms shall be determined on the basia that, in
the maximum or 11miting case, the inspection regime ahall be no more intensive
than is necessary and sufflcient to maintain contlnuity of knov1edge of the
flov and inventory of nuclear material, and the maximum routine inspection
effort in respect of such facl1ities shall be determlned as follovs:

<a) for reactors and sealed storage installations, the maxlmum total of
routlne inspectlon per year shall be determlned by alloving one sixth
of a man-year of lnspectlon for each such facilitYi
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(b) for facilities, other than reactors or sealed storage installations,
involving plutonium or uranium enriched to more than 5%, the maximum
total of routine inspection per year shall be determined by alloving
for each such facility 30 x Ji man-days of inspection per year,
vhere E is the inventory or annual throughput of nuclear material,
whichever ls greater, expressed In effective kllograms. The maximum
establlshed for any suCh facillty shall not, however, be less than
1.5 man-years of inspectionj and

(c) for facilities not covered by paragraphs (a) or (b), the maximum
total of routine inspection per year shall be determlned by allowing
for each such facility one third of a man-year of inspection plus 0.4
x E man-days of inspection per year, vhere E is the inventory or
annual throughput of nuclear material, whichever is greater,
expressed in effective kilograms.

The Parties to this Agreement may agree to amend the figures for the maximum
inspection effort specified in this Article, upon dete~ination by the Board
that such amendment is reasonable.

A r t i c 1 e 79

Subject to Articles 76 to 78, the cri teria to be'used for dete~ining the
actual number, intensity, duration, timing and mode of routine inspections in
respect of any facility shall include:

(a) the form of the nuclear material, in particular, whether the nuclear
material is in bulk fo~ or contained in a number of separate items,
its chemical and isotopic composition and lts accesslbility;

(b) lhe effectiveness of ABACC's safeguards, includtng the extent to
whichthe operators of facilities are functlonally independent of
ABACC's safepards; the extent to which the measurea specified in
Article 33 have been lmplemented by ABACC; the promptness of reports
provided to the Agency; their consistency with the Agency's
lndependent verif1cation; and the amount and accuracy of the IIlaterial
unaccounted for, as verified by the Agency;

(c) characteristics of the nuclear {pel cycIes in tbe States Parties, in
particular, the number and types of facilities containing nuclear
material subject to safeguards, the characteristlcs of such
facilities relevant to safeguards, notably the degree of containmentj
the extent to which the design of such facilities facilitates
verification of the flow and inventory of nuclear material; and the
extent to which information from different material balance areas can
be correlatedj

(d) lntemattonal interdependence, in particular, the extent to which
nuclear material is received from or sent to other States for use or
processingj any verification activities by the Agency in connection
therewithj and the extent to which the nuclear activities in each
State Party are interrelated with those of other Statesj and

(e) technical developments in the field of safeguards, including the use
of statistical techniques and random sampling in evaluating the flov
of nuclear material.
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A r t 1 c 1 e 80

ABACC and the Agency ahall consult if ABACC or the State Party concerned
considera that the inspection effort is being deployed vith undue
concentration on particular facilities.

Notice or lnspections

A r t i c 1 e 81

The Agency shall give advance notice to ABACC and to the State Party
concerned before arriva1 of Agency inspectors at facilities or material
balance areas outside faciIities, as follovs:

(a) for ad hoc inspections pursuant to Article 69(c), at least 24 hours;
for those pursuant to Article 69(a) and (b) as vell as the activitles
provided for in ArticIe 46, at least one veek;

(b) for apeciaI inspectlons pursuant to Artlcle 71, as promptly as
possib1e after ABAee, the State Party concerned and the Agency have
consulted, as provlded for In Article 75, lt belng understood that
notlflcatlon of arrival normally viII constltute part of the
consultations; and

(c) for routlne lnspectlons pursuant to Artlcle 70, at 1eaat 24 houra in
reapect of the facl1itlea referred to In Artlc1e 78(b) and aealed
atoraae lnstallatlons contalnin& plutonlum or uranium enrlched to
IDOre than 5%, and one veek In alI other cases.

Such notice of lnspectlons ahall lnclude the namea of the Agency inspectors
and ahalI lndlcate the faciIitiea and the material balance areas outside
facilitiea to be visited and the perioda durin& vhlch they viII be visited.
If the'Agency lnspectora are to arrive frolll outside the States Parties, the
Agency sha11 a1so give advance notlce of the place and time of their arrlval
In the States Parties.

A r t 1 c I e 82

Rotvlthstanding the provisions of Article 81, the Agency may, as a
supplementary measure, carry out vithout advance notiflcatlon a portion of the
routine inspectiona pursuant to Article 78 in accordance vith the principIe of
random samplina. In performina any unannounced inspections, the Agency shall
fully take into account any operational programme provided pursuant to Article
62{b). Horeover, vhenever practicable, and on the basis of the operationaI
programme, it ahall periodically advise ABACC and the State Party concerned,
through the procedures apecified in the Subsidiary Arrangements, of its
general programme of announced and unannounced inspections, specifying the
general perloda when lnspectlons are foreseen. In carrying out any
unannounced inspections, the Agency shall make every effort to minimize any
practical difficuIties for ABACC and the State Party concerned and for
faciIity operators, bearing In mlnd the relevant provisions of Articles 42 and
87. Similarly, ABAee and the State Party concerned shalI make every effort to
facilitate the task of the Agency inspectors.
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Deslgnatlon of Agency 1nspectora

A r t i e 1 e 83

The folIoving proeedures ahalI apply to the designation of Agency
inspectors:

(a) the Director General shall inform the States Partiea, through ABACC,
in vriting of the name, quallficatlons, natlonality, grade and such
other particulars as may be relevant, of each Agency offieial he
proposes for designation as an inspeetor for the States Parties;

(b) the States Parties, through ABACC, shall inform the Director General
vlthln thlrty days of the recelpt of such a proposal vhether they
aceept the proposal;

(c) the Direetor General may designate each official vho has been
accepted by the States Parties, through ABACC, as one of the Agency
inspectors for the S~ates Partles, and ahalI inform the States
Parties, through ABACC, of such designations; and

(d) the Direetor General, acting in response to a request by the States
Parties, through ABACC, or on his ovn initlatlve, shaIl lmmedlately
inform the States Parties, throUgh ABACC, of the vithdraval of the
designation of any offieial as an Agency inspector for the States
Parties. .....

Bovever, in respect of Agency inspeetors needed for the activities provided
for in Article 46 and to carry out ad hoc inspections purauant tO'Article
69(a) and (b), the designation procedures shall be completed, if possible,
vithin thirty days after the entry lnto f ...:~e of this Agreement. If auch
designation appeara impossible vithin thia time limlt, Agency lnspectora for
auch purposea shAIl be designated OD a temporary basia.

A r t i c 1 e 84

The States Parties shall grant or renew as qulckly as possible appropriate
visas, where required, for each Ageney inspector deslgnated pursuant to
ArticIe 83.

Conduct and visits of Agency inspectors

A r t i c I e 85

Agency inspectors, in exercising their functions under Articles 46 and 69
to 73, shall earry out their activities in a manner designed to avold
hampering or delaying the construction, eommissioning or operation of
facilities, or affecting their safety. In particular, Agency inspectors shall
not operate any facility themselves or direct the staff of a facility to carry
out any operation. If Agency inspectors consider that, in pursuance of
}~ticles 72 and 73, particular operations in a facility should be carrled out
:.y the operator, they shall malte a request therefor.
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A r t i c I e 86

Whcn Agency inspectors require services available in a State Party,
including the use of equlpment, in connectlon vlth the performance of
lnspectlons, ABACC and the State Party concerned shall facllltate the
procurement of such servlces and the use of such equipment by Agency
inspectors.

A r t i c 1 e 87

ABACC and the State Party concerned shall have the right to have Agency
inspectors accompanied during their inspectlons by lts inspectors and
representatives of that State Party, respectlvely, provlded that Agency
inspectors aball not thereby be delayed or othervise impeded in the exercise
of their functions.

STATEMERIS ON THE AGENCY'S VERIFlCATION ACTIVITIES

A r t i c I e 88

The Agency ahall inform ABACC of:

<a> the results of its inspectionB, at intervals to be speclfled in the
Subsldiary ArraD&ements; and

(b) the conclusioDS it haa dravn from ita veriflcatloD actlvltlea in the
State Party concern~~. in particular by means of statements in
respect of each material balance area, whlch shall be aade as soon as
posslble after a physlcal inventor,y has bem taken and verlfled by
the Agency and a material balance haa bem struck.

TRANSFERS tRIO, OUT OF AND BEnlEEN nm STATES PAnIES

A r t i c 1 e 89

General provlsions

Nuclear material subject or required to be subject to safeguards under
this Agreement which is transferred out of, into or betveen the States Parties
shall, for purposes of this Agreement, be regarded as being the responsibility
of ABACC and of the State Party concerned:

(a) in the case of import into the States Partles from another State,
from the time that such responsibility ceases to lie vith the
exporting State, and no later than the time at vhich the material
reaches its destination;

(b) in the case of export out of the States Partles to another State, up
to the time at vhich the recipient State assumes such responsibillty,
and no later than the time at vhich the nuclear material reaches lts
destinationj and

(c) in the case of transfer betveen the States Parties, from the time of
transfer of responsibility, and no later than the time at vhich the
nuclear material reaches its destination.
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The point at vhich the transfer of responsibility viII take place shall be
determined in accordance vith suitable arrangements to be made by ABACC and
the State Party or States Parties concerned and, in the Case of transfers lnto
or out of the States Partles, the State to vhlch or from vhlCh the nuclear
material is transferred. Neither ABACC, a State Party to this Agreement nor
any other State shall be deemed to have such responsibility for nuclear
material merely by reason of the fact that the nuclear material is in transit
on or over the territory of a State, or that it ia being transported on a ship
under its fIAI or In lts aircraft.

Transfers out of the States Parties

A r t 1 c 1 e 90

(a) ABACC ahall notify the Agency of any intended transfer out of the
States Partles of nuclear material subject to safeguards under this
Agreement if the shipment exceeds one effective kilogram, or if,
vithin a period of three months, several separate shipments are to be
made to the same State, eaCh of lesa than one effectlve kilogram but
the total of vhlCh exceeda one effectlve kilogram.

(b) SuCh notiflcatlon shall be glven to the Agency after the conclusion
of the contractual arrangements leadlng to the transfer and normally
at least tvo veeks before the nuclear material ls to be prepared for
shlpping.

(c) ABACC and the Agency may agree on different procedures for advance
notiflcatlon.

(d) The notification ahall specify:

(1) the ldentlflcation and, lf possible, the expected quantity and
compoaltion of the nuclear material to be transferred, and the
material balance area from VhlCh lt viII come;

(il) the State for VhiCh the nuclear material la destlnedi

(iil) the dates'on and locatlons at vhiCh the nuclear aaterial ls to
be prepared for shippingi

(iv) the approximate dates of dispatCh and arrival of the nuclear
material; and

(v) at vhat point of the transfer the recipient State viII assume
responsiblllty for the nuclear material for the purpose of thls
Agreement, and the probable date on vhiCh that polnt viII be
reaChed.

A r t i c 1 e 91

The notification referred to In Article 90 shall be such as to enabIe the
Agency to make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if
possible verify the quantity and composition of, the nuclear material before
it is transferred out of the States Parties and, lf the Agency so vishes or
ABACC so requests, to afflx seals to the nuclear material vhen it has been
prepared for shipping. Hovever, the transfer of the nuclear material shall
nat be delayed in any vay by any inspect10n or verification action taken or
contemplated by the Agency pursuant to such notification.
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A r t i c I e 92

Nuclear material subject to Agency safeguards in a State Party shall not
be exported unless such material will be subject to safeguards in the
recipient State and until the Agency has made appropriate arrangements to
apply safeguards to suCh material.

Iransfers lnto tbe States Parties

A r t i c I e 93

<a> ABAee shall notify the Agency of any expected transfer into the
States Parties of nuclear material required to be subject to
safeguards under this Agreement if the shipment exceeds one effective
kilogram, or if, within a period of three months, several separate
shipments are to be received from the same State, each of less than
one effective kilogram but the total of whiCh exceeds one effective
kilogram.

(b) The Agency shall be notified as muCh in advance as possible of the
expected arrival of the nuclear material, and in any case not later
tban the date on vhicb the State Party assumes responsibility for the
nuclear material.

(c) ABAee and tbe Agency may agree on different procedures for advance
notification.

(d) The notiflcation shall speclfy:

(i) the ldentlfication and, lf possible, tbe expected quantlty and
composition of the nuclear material;

(ii) at vhat polnt of the transfer tbe State Party viII assume
responslblllty for the nuclear material for the purpose of this
Agreement, and the probable date on which that point will be
reachedj and

(iii) the expected date of arrival, the location where, and the date
on which, the nuclear material ls intended to be unpacked.

A r t i c I e 94

lhe notification referred to in Article 93 shall be such as to enable the
Agency to make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if
possible verify the quantity and composition of, the nuclear material at the
time the consignment is unpacked. However, unpacking shall not be delayed by
any action taken or contemplated by the Agency pursuant to such a notification.

Transfers between tbe States Parties

A r t i c I e 95

lhe Subsidiary Arrangements shall specify the Agency's procedures for
notification and verification of domestic transfers of nuclear material for
transfers of nuclear material between the States Parties. While Subsidiary
Arrangements are not in force, the Agency shall be notified as much in advance
as possible of the transfer, but in any event, not less than two weeks before
the transfer takes place.
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A r t i c 1 e 96

The notification referred to in Article 95 ahall be such as to enable the
Agency to make, if necessary, a routine or ad hoc inspection, as appropriate,
to identify, and if possible verify the quantity and composition of, the
nuclear material before it is transferred betveen the States Parties and, if
the Agency so viahes or ABAee &0 requests, to affix seals to the nuclear
material vhen it has been prepared for shipping.

Special reports

A r t i c 1 e 97

ABAee ahall make a apecial report as envisaged in Article 66 if any
unusual lncldent or clrcumstances lead ABAee to believe that there ls or may
have been loss of nuclear material, lncluding the occurrence of significant
delay, during a transfer into, out of or betveen the States Parties.

D E F I R I T I O R S

A r t i c 1 e 98

For the purposes of this Agreement: ~,

1. ABAee means the legal person created by the seee Agreement.

2. A. ,d1ustment means an entry into an accountlng record or a report
shoving a shipper/receiver difference or material unaccountp~-for.

B. annual throughput means, for the purposes of Artlcles 77 and 78, the
amount of nuclear material transferred annually out of a facillty
vorting at nominal capacity.

c. batch means a portion of nuclear material handled as a unit for
accounting purpbses at a key measurement point and for vhich the
composltion and quantity are deflned by a single set of
specifications or measurements. The nuclear material may be in bulk
form or contalned in a number of separate items.

D. batch data means the total veight oi each element oí nuclear materIal
and, In the case oi plutonium and uranium, the isotopic composition
vhen approprlate. The units oi account shall be as follovs:

<a> grams of contained plutonium;

<b) grams of total uranium and grams of contained uranium-235 plus
uranium-233 for uranium enriched in these lsotopes; and

(c) kilograms of contained thorium, natural uranium or depleted
uranium.

For reporting purposes the veights oi individual ltems in the batch
shall be added together before rounding to the nearest unit.
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E. book inventory of a material balance area means the algebraic sum of
the most recent physical inventory of that material balance area and
of alI inventory changes that have occurred since that physical
inventory vas taken.

F. correctlon means an entry into an accounting record or a report to
rectify an identified mistake or to reflect an improved measurement
of a quantity previously entered into the record or reporto Each
correction must identify the entry to vhich it pertains.

G. effective kilogram means a special unit used in aafeguarding nuclear
material. The quantity in effective kilograms is obtained by taking:

(a) for plutonium, its veight in kilograms;

(b) for uranium vith an enrichment of 0.01 (IX) and above, its
veight in kilograms multiplied by the square of its enrichmentj

(c) for uranium vith an enrichment belov 0.01 (IX> and above O.OOS
(O.SX>, its veight in kilograms multiplied by 0.0001; and

(d) for depleted uranium vith an enrichment of 0.005 (0.5%) or
belov, and for thorium, its veight in kilograms multiplied by
O.OOOOS.

H. enricbment means the ratio of the combined veight of the isotopes
uranium-233 and uranium-2~S to that of the total uranium in questiono

I. facility means:

(a> a reactor, a criticaI facility, a conversion plant, a
fabrication plant, a reprocessing plant, an isotope separation
plant or a separate storage installationj or

(b) any location vhere nuclear material in amounts greater than one
effective kilogram is customarily used.

J. inventory change means an increase or decrease, in terms of batches,
of nuclear m~terial in a material balance area; such a change ahall
involve one of the folloving:

(a> increases:

(i) import;

(ii) domestic recelpt: receipts from other material balance
areas, receipts from an activity referred to in Article
13, or receipts at the starting point of safeguardsj

(iii) nuclear production: production of special fissionable
material in a reactor; and

(Iv) de-exemptlon: re-application of safeguards on nuclear
material previously exempted therefrom on account of its
use or quantity.



- 32 -

(b) decreases:

(i) exportj

(ii) domestic shipment: shipments to other material balance
areas or shipments for an activity referred to in Article
13j

(iii) nuclear 10ss: 10ss of nuclear material due to its
transformation into other element(s) or isotope(s) as a
result of nuclear reactionsj

(iv) measured discard: nuclear material vhich has been
measured, or estimated on the basis of measurements, and
disposed of in such a vay that it ia not auitable for
further nuclear usej

(v) retained vaste: nuclear material generated from
processing or from an operational accident, vhich ia
deemed to be unrecoverable for the time being but vhich
ls storedj

(vi) exemption: exemption of nuclear material from aafeguards
on account of its use or quantityj and

(vii) other 10ss: for example, accidenta1 10ss (tbat i~,

irretrievab1e and inadvertent loss of nuclear material as
the result of an operational accident) or theft.

K. key measurement point means a location vhere nuclear material appears
in sueh a form that it .~ be measured to determine material f10v or
1lÍventory. J:ey measurement points thus include, but are DOt 111lited
to, the input8 and outputs (including measured discards) and storages
in material balance area8.

L. 'ao-year of inspection means, for the purposes of Article 78, 300
maD-days of inspectlon, a man-day belng a day durlng vhlch a slngle
inspector bas ~cess to a facility at aD1 time for a total of not
more than eight houra.

H. material balance area means an area in or outside of a facility such
that:

(a) the quantity of nuclear material in each transfer into or out
of each material balance area can be determinedj and

(b) the physical inventory of nuclear material in each material
balance area can be determined vhen necessary, in accordance
vith specified procedures;

in order that the material balance for Agency safeguards purposes can
be established.

N. material unaccounted for means the difference betveen book inventory
and physical inventory.
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o. nuclear material means any source or any special fissionable material
as defined in Article XX of the Statute. The term source material
ahall not be lnterpreted as applying to ore or ore residue. Any
determination by the Board under Article XX of the Statute after the
entry lnto force of this Agreement vhich adds to the materIaIs
eonsidered to be source material or speeial fissionable material
shall have effect under this Agreement only upon acceptance by ABACC
and the States Parties.

P. physieal inventory means the sum of alI the measured or derlved
estimates of batch quantities of nuclear material on hand at a given
time vithin a material balance area, obtained in accordance vith
specified procedures.

Q. shlpper/receiver dlfference means the difference betveen the quantity
of nuclear material in a batch as stated by the shipping material
balance area and as measured at the receivlng material balance area.

R. significant guantity means the signifieant quantity of nuclear
material as set by the Ageney.

s. souree data means those data, recorded during measurement or
calibration or used to derive empirieal relationships, vhich identify
nuclear material and provide bateh data. Source data may include,
for example, veight of compounds, converslon factora to dete~ne

veight of element, speclfic gravity, element concentratloD, isotopic
ratlos, relationship betveen volume and manometer readinga and
relationship betveen plutonlum produced and pover generated.

T. strategic pofnt means a loeatlon selected durlng examlnation of
design informatlon vhere, under normal conditioDS and when combined
vith the informatlon from alI strategle polnta taken together, the
information neeessar.y and sufficlent for the implementation of
safeguards measures ls obtained and verified; a strategic point may
include any location vhere key measurements related to material
balance accountancy are made and vhere containment and survelllance
measures are executed.

DONE at Vienna, on the thirteenth day of December 1991, in quadruplicate,
in the English language.

For the REPUBLIC OF ARGENTINA:

(signed) Jorge Alberto Taiana
Carlos Saul Menem

For the FEDERATlVE REPUBLIC OF BRAZIL:

(signed) Thereza Maria Machado Quintella
Fernando Collor de Mello

For ABACC:

(signed) Jorge Antonio Coll

For the INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY:

(signed) lIans Blix
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PROTOCOL

Article I

This Protocol amplifies certain provisions of the Agreement and, in
particular, specifies tbe arrangements for co-operation in the application of
the safeguards provided for under the Agreement. In implementlng tbese
arrangements, the Parties to the Agreement shall be guided by the folloving
principIes:

(a) the need for ABACC and the Agency each to reacb ita ovn independent
conclusions;

(b) the need to co-ordinate to the extent possible tbe activities of ABACC and
the Agency for the optimum implementation of this Agreement, and in
particular to avoid unnecessary duplication of ABACC'a aafeguards;

(c) when performing their activities, ABACC and the Agency ahall vork jointly,
wherever feasible, in accordance vith compatible safeguards criteria of
the two organlzations; and

(d) the need to enable the Agency to fulflll lts obligatlons under thls
Agreement taking into account the requirement for the Agency to preserve
technologlcal secrets.

Article 2

In the implementation of the Agreement, the Agency aball accord to the
States Parties and to ABACC treatment not less favourable than the treatment
it accords to States and regIonal systems of verification vith a leveI of
functional independence and technical effectiveness comparable t~-that of
ABACC.

Article 3

ABACC shall collect the lnformation on facilitles and on nuclear material
outside facilities to be provlded to the Agency under the Agreement on the
basis of the Agency's design information questionoaire annexed to the
Subsidiary Arrangements.

Article 4

ABACC and the Agency sba!1 each carry out the examination of design
lnformatlon provlded for in Artic!e 44(a) to (f) of the Agreement and shall
lnc!ude the results thereof in the Subsldlary Arrangements. The verificatlon
of design informatlon provided for In Artlcle 46 of the Agreement ahall be
carrled out by the Agency in co-operation vith ABACC.

ArticIe 5

In addition to tbe lnformation referred to in Article 3 of this Protocol,
ABACC shall also transmit information on tbe inspectlon methods vbich it
proposes to use, lncludlng estimates of lts inspectlon efforts for the routine
inspection activities for faciIities and material balance areas outside
facilities.
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Article 6

The preparation of the Subsidiary Arrangements ahall be the joint
reaponsibility of ABACC, the Agency and the State Party concerned.

Article 7

ABACC ahall collect reports from the States Parties based on records kept
by the operators, keep centralized accounts on the basis of these reports and
proceed vith the technical and accounting control and analysis of the
information received.

Article 8

Upon completion of the tasks referred to in Article 7 of this Protocol
ABACC shall, on a monthly basis, produce and provide the Agency vith the
inventory change reports vithin the time limits specified in the Subaidiary
Arrangements.

Article 9

Further, ABAee shall transmit to the Agency the material balance reports
and phyaical inventory liatings vith the frequency and form apecified in the
Subsidiary Arrangements.

Article lO

The form and format of reports referred to in Artic~c~ 8 and 9 of thia
Protocol, as agreed betveen ABAce and the Agency, ahall be speclfied in the
Subsidiary Arrangements and shall be compatible vith those used in the genera~

practlce of the Agency.

Artlcle 11

The routine inspection activities of ABACC and of the Agency, including,
to the extent feasible, the inspections referred to in Article 82 of the
Agreement, shall be co-ordinated pursuant to the provisions of Articles 12 to
19 of thls Protoco1 end to the Subsidiary Arrangements.

Article 12

Subject to ArticIes 77 and 78 of the Agreement, account shall also be
taken of the inspection activities carried out by ABACC in determining the
actual number, intensity, duration, timing and mode of the Agency inspections
in respect of each facility.

Article 13

Inspection effort under the Agreement for each facility shall be
determined by the use of the cri teria set forth in ArticIe 79 of the
Agreement. Such inspection effort, expressed as agreed estimates of the actuaJ
inspection effort to be appIied, shall be set out in the Subsidiary
Arrangements, together vith the descriptions of verlfication approaches and
the scope of inspections to be carried out by ABACC and by the Agency. These
estimates shall constitute, under normal operating conditions and under the
conditions set out belov, the actual inspection effort at each facility under
the Agreement:
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(a) the continued validity of the information on the SCCC provided for in
Artlcle 33 of the Agreement, as specifled in the Subsidiary
Arrangements;

(b) the continued validity of the information provided to tbe Agency in
accordance with Article 3 of this Protocol;

(c) the contlnued provision by ABACC of the reports pursuant to Articles
62 and 63, 6S to 67 and 69 to 71 of tbe Agreement, as specified in
the Subsidiary Arrangements;

(d) the continued application of the co-ordination arrangements for
lnspections pursuant to Articles 11 to 19 of this Protocol, as
specified in the Subsidiary Arrangements; and

(e) the applicatlon by ABACe of its inspection effort with respect to the
facility, as specifled in the Subsidiary Arrangements, pursuant to
this Article.

Article 14

The general schedullng and planning of the inspections under the
Agreement, including arrangements for the presence of ABAee and Agency
inspectors during the performance of lnspections under thls Agreement, shall
be establlshed In co-operation between ABAee and the Agency, taklng lnto
account the sCheduling of the Agency's other safeguards activities in the
region.

Article lS

TbP_ technieal proeedures in general for each type of facility and for
individual facilities shall be rompatible with those of the Agency and shall
be specified in the Subsidiary ArrangeDients, in particular vith respect to:

(a) the determination of techniques for random selection of statistlcal
samples;

(b) the Checking and identification of standardsj

(c) contalnment and surveUlance measures; and

(d) verification measures.

ABACC and the Agency sball consult and identify in advance the containment
and surveillance measures and the verification measures to be app1ied in each
individual faciIity until the time the Subsidiary Arrangements enter into
force. Such measures shall similarly be compatible witb tbose of the Agency.

Article 16

ABACC sball transmit to the Agency its inspection reports for alI ABACC
inspections performed under the Agreement.

Article 17

lhe samples of nuclear material for ABACC and the Agency sha!! be drawn
from the same randomly selected items and shall be taken together, except Yhen
ABACC does not require samples.



- 37 -

Article 18

The frequency of physica1 inventories to be taken by facility operators
and to be verified for safeguards purposes shall be in accordance vith the
requirements of the relevant Facility Attachment.

Artic1e 19

(a) With a viev to facilltating the applicatlon of the Agreement and of this
Protocol, a Liaison Committee shall be established, composed of
representatives of ABACC, of the States Parties and of the Agency.

(b) The Committee shall meet at least once a year:

(i) to reviev, in particular, the performance of the co-ordination
arrangements provlded for in this Protocol, including agreed
estimates of inspection effortsi

(il) to examine the development of safeguards methods and techniques; and

(iii) to conslder any questlons vhich have been referred to it by the
Sub-Committee referred to in paragraph (c).

(c) lhe Committee may appoint a Sub-Committee to meet periodically to discuss
outstanding safeguards implementation issues arising from the applicatlon
of safeguards under thls Agreement. Any questions vhich cannot be settled
by the Sub-Committee viII be referred to the Liaison Committee.

(d) Without prejudice to urgent actions which mlght be required under the
Agreement, should problems arlse in the appllcation of Article 13 of this
Protocol, in particular when the Agency considers that the conditions
specified therein have not been met, the Committee or the Sub-Committee
shall meet as soon as possible In order to assess the situatlon and to
discuss the measures to be taken. If a problem cannot be settled, the
Committee may make appropriate proposals to the Parties, in particular
with the view to modifying the estimates of inspection efforts for routine
inspection activities.

DONE at Vienna, on the thirteenth day of December 1991, in quadruplicate,
in the English language.

For the REPUBLIC DF ARGENTINA:

(signed) Jorge Alberto Taiana
Carlos Saul Henem

For the FEDERATIVE REPUBLIC DF BRAZIL:

(signed) Thereza Haria Hachado Quintella
Fernando Collor de HelIo

For ABACC:

(signed) Jorge Antonio Coll

For the INTERNATIDNAL ATOHIC ENERGY
AGENCY:

(signed) "ans Blix
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(ORAFT)

PROTOCOL ADOITIONAL TO THE AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF ARGENTINA,

THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL,
THE BRAZILIAN-ARGENTINE AGENCY FOR ACCOUNTING

ANO CONTROL OF NUCLEAR MATERIALS ANO
THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

FOR THE APPLICATION OF SAFEGUARDS

Preamble

WHEREAS the Republic ofArgentina and the Federative Republic ofBrazil (hereinafter
referred to as "the States Parties"). lhe Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control
ofNuclear Materiais (hereinafter referred to as "ABACC") and lhe Intemational Atomic Energy
Agency referred to as the "Agency") are parties to an Agreement between the Republic of
Argentina, the Federative Republic ofBrazil, ABACC and the Agency for the Application of
Safeguards (hereinafter referred to as the "Safeguards Agreement"), which entered into force on
4 March 1994; ~'.

AWARE OF the desire ofthe intemational community to further enhance nuclear non
proliferation by strengthening the effectiveness and improving the efticiency ofthe Agency's
safeguards system;

-RECALLING tbat the Agency must take into account in the implementation ofthe safeguards
the need to: avoid hampering lhe economic and technological development ofthe States Parties
or intemational co-operation in the field ofpeaceful nuclear activities; respect health, safety,
physical protection and other security provisions in force and the rights of individuaIs; and take
every precaution to protect conunercial, technological and industrial secrets as well as other
confidential infonnation cqming to its knowledge;

WHEREAS the frequency and intensity ofactivities described in this Protocol sooU be kept to
the minimum consistent with the objective ofstrengthening the effectiveness and improving the
efficiency of Agency safeguards;

NOW THEREFORE the States Parties, ABACC and the Agency OOve agreed as follows:
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RELATIONSHIP BETIVEEN THE PROTOCOL AND THE SAFEGUARDS
AGREEMENT

Article I

The provisions of the Safeguards Agreement shall apply to this Protocol to the extent that
they are relevant to and compatible with the provisions of this Protocol. In case of conOict
between the provisions of the Safeguards Agreement and those of this Protocol, the
provisions ofthis Protocol shall apply.

PROVlSION OF INFORMATION

Article 2

a. Each State Party shalI provide the Agency with a declaration containing the
information identified in sulrparagraphs (i), (iv), (ix) and (x) below. Each State Party
shall provide the Agency, through ABACC, with a declaration containing the
information identified in sulrparagraphs (ii), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) below:

(i) A general description of and infonnation specifying lhe location of nuclear
fuel cycle-related research and development activities oot involving nuclear
material carried out anywhere that are funded, specifically authorized or
controUed by, or carried out on behalf or, the State Party concerned.

(ii) Informati~n identified by the Agency on the basis of expected gains in
effectiveness or efficiency, and agreed to by the State Party concerned and
ABACC, on operational activities of safeguards relevance at facilities and at
locations outside facilities where nuclear material is customarily used.

(iii) A general description of each building on each site, including its ust: and, if
not apparent from that description, its contenls. The description shall include
a map ofthe site.

(iv) A description of the scale of operations for each localion engagcJ 111 lhe
activities specified in Annex I to this Protocol.

(v) Information specifying the location, operational status anJ the cstimakJ
annual production capacity 01' uranium mines and conct:ntration plants anJ
thorium concentration plants, and the current annual production of such
mines and concentration plants for the State Party concerned as a whok. Tht:
State Party concerned shall provide, through ABACC. upon rcqucst oy tht:
Agency, the current annual production ofao individual mine t)r conccnlralion
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plant. The provision of this information does not require detailed nuclear
material accountancy.

(vi) Information regarding source material which has not reached the composition
and purity suitabIe for fueI fabrication or for being isotopically enriched, as
follows:

(a) The quantities, the chemical composition, the use or intended use of
such materiaL whether in nuclear ar non-nuclear use, for each location
in the State Party concemed at which the material is present in
quantities exceeding ten metric tons of uranium amilor twenty metric
tons of thorium, and for other Iocations with quantities of more than
one metric ton, the aggregate for the State Party concemed as a whole
if the aggregate exceeds ten rnetric tons of uranium or twenty metric
tons of thorium. The provision of this inforrnation does not require
detailed nuclear material accountancy;

(b) The quantities, the chemical composition and the destination of each
export out of the State Party concemed, of such material for
specifically non-nuclear purposes in quantities exceeding:

(1) Ten metric tons of uranium, or for successive exports of
uranium from the State Party concemed to the same State, each
of less lhan ten rnetric tons, but exceeding a total 01' ten metric
tons for the year;

(2) Twenty rnetric tons of thorium, or for successive exports of
thorium from the State Party co1Mrned to the same State, each
ofIess than twenty metric tons, but exceeding a total of twenty
metric tons for the year;

(c) The quantities, chemical composition, current location and use or
• intended use of each import into the State Party concemed of such

material for specifically non-nuclear purposes in quantities
exceeding:

(I) Ten rnetric tons of uranium, or for successive imports of
uranium into the State Party concerned each of less than ten
metric tons, but exceeding a total of ten rnetric tons for the
year;

(2) Twenty metric tons of thorium. ar for successive imports of
thorium into the State Party concemed each of less than
twcnty metric tons. but exceeding a total of twenty mctric
tons for th~ year:

it being understood that there is no requirement to provide information on
such material intended for a non-nuclear use once it is in its non-nuclear
end-use formo
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(vii)

(a) Information regardíng the quantities, uses and locations of nuclear
material exempted from safeguards pursuant to Article 35(c) of the
Safeguards Agreement;

(b) Information regarding the quantities (which may be in the form of
estimates) and uses at each location, of nuclear material exempted
from safeguards pursuant to Article 35(b) of the Safeguards
Agreement but not yet in a non-nuclear end-use form, in quantities
exceeding those set out in Article 35(c) of the Safeguards
Agreement. The provision of this information does not require
detailed nuclear material accountancy.

(viii) Information regarding the location or further processing of intermediate or
high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or W'aIlÍum
233 on which safeguards have been tenninated pursuant to Article 10 (a) of
the Safeguards Agreement For the purpose of this paragraph, "further
processing" does not include repackaging of the waste or its further
conditioning not involving the separation of elements, for storage or
disposaL

(ix) The following information regarding specified equipment and non-nuclear
materiallisted in Annex 11:

(a) For each export out of the State Party concerned of such equipment
and material: the identity. quantity. location of intended use in the
receiving State and date or, as appropriate, expected date, ofexport;

(b) Upon specific request by the Agency. confIrmation by the State
Party concemed. as importing State. of information provided to the
Agency by another State conceming the export of such equipment
and material to the importing State.

(x) General plaos for the succeeding ten-year period relevant to the
development ofthe nuclear fuel cycle (inc1uding planned nuclear fuel cycle
related rescarch and development activities) when approved by the
appropriate authorities in the State Party concemed.

b. Each State Party shall make every reasonable ciTort to provide the Agency with lhe
following information:

(í) A general description 01' and intormation specifying the location of nuclear
tuel cycle-related research and \.k\'dopm~nt activities not involving nuclear
material which are specifically related to enrichment, reprocessing of nuclear
fuel or the processing of intermediate or high-level waste containing
plutonium, high cnrichcd uranium or uranium-2J3 that are carried out
anywhere in the State Party concemed but which are not funded, specifically
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authori.zed or controlled by, or carried out on behalf of, that State Party. For
the purpose of this paragraph, "processing" of intennediate or high-Ievel
waste does not include repackaging of the waste or its conditioning not
involving the separation ofelements, for storage or disposal.

(ii) A general description of activities and the identity of the person or entity
carrying out such activities, at 10catiorlS identified by the Agency outside a
site which the Agency considers rnight be functionally related to the activities
of that site. The provision of this infonnation is subject to a specific request
by the Agency. It shall be provided in consultation with the Agency and in a
timely fashion:

c. Upon request by the Agency, the State Party concerned or the State Party concerned
through ABACC, as appropriate, shall provide amplifications or clarifications of any
information it has provided under this Artic1e, in 50 far as relevant for the purpose of
safeguards.

Article 3

a. Each State Party or each State Party through ABACC, as appropriate, s~ll provide
to the Agency the information identified in Article 2.a(i), (üi), (iv), (v), (Vi)(a), (vii)
and (x) and Article 2.b.(i) within 180 days ofthe entry into force ofthis ProtocoI.

b. Each State Party or each State Party through ABACC, as appropriate, shall provide
to lhe Agency, by 15 May of each year, updates of the information referred to in
paragraph a aoove for lhe period covering lhe previous calendar year. Ir there has
been no change to the infonnation previously provided, each State Party or each
State Party through ABACC, as appropriate, shall 50 indicate.

c. Each State Party shall provide, through ABACC, to the Agency, by 15 May of each
year, the infonnâ.tion identified in Article 2.a(vi)(b) and (c) for the period covering
the previous calendar year.

d. Each State Party shall provide to the Agency on a quarterly basis the inforrnation
identified in Article 2.a.(ix)(a). This information shall be provided within sixty days
ofthe end ofeach quarter.

e. Each State Party shall provide, through ABACC, to the Agency the information
identified in Article 2.a.(viii) 180 days before further processing is carried out ando
by 15 May ofeach year, information on changes in location for the period covcring
the previous calendar year.

f. Each State Party, ABACC and the Agency shall agree on the timing and frcqucncy
ofthe provision ofthe inforrnation identified in Article 2.a.(ii).

g. Each State Party shall provide to the Agency the information in Article 2.a.(ix)(bl
within sixty days ofthe Agency's request.
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COMPLEMENTARY ACCESS

Aniclc 4

The foIlowing shaIl apply in conncction with the implementation of complementary access
under Article 5 ofthis Protocol:

a. lhe Agency shaIl not mechanistically or systematicaIly seek to verify the
information referred to in Article 2; however, the Agency shall have access to:

(i) Any location referred to in Article 5.a.(i) or (ii) on a selective basis in order to
assure the absence ofundeclared nuclear material and activities;

(ii) Any location referred to in Article S.b. or c. to resolve a question relating to
the correctness and completeness of the information provided pursuant to
Article 2 or to resolve ao inconsistency relating to that information;

(iii) Any location referred to in Article S.a.(iii) to the extent necessary for the
Agency to confirm, for safeguards purposes, a State Party's decJaration of lhe
decommissioned status of a facility or of a location outside facilities where
nuclear; material was customarily used.

b.
(i) Except as provided in paragraph (ii) below, the Agency shall give the State

Party concemed advance notice ofaccess ofat least 24 hours;

(ii) For access to any place on a site that is 50ught in conjunction with design
information verification visits or ad hoc or routine inspections on that site, the
period of'advance notice shall. if the Agency 50 requests, be at least two
hours but, in exceptional circurnstances, it may be less than two hours.

c. Advance notice shall be in writing and shall specify the reasons for access and the
activities to be carried out during such access.

d. In the case of a question or inconsistency, the Agency shall provide lhe State Party
concemed with ao opportunity to c1arify and facilitate the re5Olution of the question
or inconsistency. Such an opportunily \ViII be provided before a request for access,
unless the Agency considers that delay in access \Vould prejudice the purposc for
which the access is sought. In an)' event. the Agency shall nol draw any conclusions
abouI the question or inconsistency until the St31c Parly coneemed has been pwvided
with such an opportunity.

c. Unless otherwise agreed to by the Slale Party concerncd. access shall only take place
during regular working hours.

f. The Stale Party concerned, or for aceess under :\rtick 53. ar undcr Article Se. whcre
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nuclear material is involved, the State Party concemed and ABACC, shaU have the
right to have Agency inspectors accompanied during their access by its
representatives and, as appropriate, by ABACC inspectors, provided that Agency
inspectors shall not thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of their
functioIlS.

Article 5

Each State Party shall provide the Agency with access to:

a. (i)

(ii)
(viii);

(iii)

Any place on a site;

Any Iocation identified by the State Party concerned under Article 2.a.(v)-

Any decommissioned facility or decommissioned location outside facilities
where nuclear material was customarily used.

b. Any location identified by the State Party concerned under Article 2.a.(i), Article
2.a.(iv), Article 2.a.(ix)(b) or Article 2.b., other than those referred to in.paragraph
a.(i) above, provided that if the State Party concerned is unable to prov'ide such
access, that State shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements,
without delay, through other means.

c. Any Iocation specified by the Agency, other than I{'''~-~ions referred to in paragraphs
a. and b. above, to carry out Jocation-specific environmental sampling, provided that
if lhe State Party concemed is unable to provide such access, that State shalJ make
every reasonable efTort to satisfy Agency requirements, without deJay, at adjacent
locations or through other means.

Article 6

When implementing Article 5, the Agency may carry out the following activities:

a. For access in accordance with Article 5.a.(i) or (iii): visual observation; coIlection of
environrnental samples; utilization of radiation detection and measurement devices;
application of seals and other identifying and tamper indicating devices specified in
Subsidiary Arrangcments; and other objective measures which have been
demonstrated to be tcchnically feasible and the use of which has been agreed by the
Board of Go\"cmors (hereinafter referred to as the 11 Board") and following
consultations betwecn the Agency,_ABACC and the State Party concerned.

b. For access in accordance with Article 5.a.(ii): visual observation; item counting of
nuclear material; non-destructive measurements and sampling: utilization of
radiation dctection and measurement devices; examination of records relevant to the
quantitics, origin and disposition of the material; collection of environrnental
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samples; and other objective measures which have been demonstrated to be
technically feasible and the use ofwhich has been agreed by the Board and following
consultations between the Agency , ABACC and the State Party concerned.

c. For access in accordance with Article S.b.: visual observation; collection of
environrnental samples; utilization of radiation detection and measurement devices;
examination of safeguards relevant production and shipping records; and other
objective measures which have been demonstrated to be technically feasible and the
use of which has been agreed by the Board and folJowing consultations between the
Agency and the State Party concerned

d. For access in accordance with Article S.c.: collection of environrnental samples and,
in the event the results do not resolve the question or inconsistency at the location
specified by the Agency pursuant to Article S.c., utilization at that location of visual
observation, radiation detection and measurement devices, and. as agreed by the
State Party concemed and the Agency, in consultation with ABACC where nuclear
material is involved. other objective measures.

Article 7

a. Upon request by a State Party, the Ar"'~:y and lhat State Party shall make
arrangements for managed access under this Protocol in order to prevent the
dissemination of proliferation sensitive infonnation, to meet safety or physical
protection requirements. or to protect proprietary or commercially sensitive
information. Such arrangements shall oot preclude lhe Agency flom conducting
activities necessary to provide credible assurance of the absence of undeclared
nuclear material and activities at lhe location in question, including the resolution
of a question relating to the correctness and completeness of the information
referred to in Article 2 or ofan inconsistency relating to lhat information.

b. A State Party may, when providing the information referred to in Article 2, inform
the Agency of the places at a site or location at which managed access may be
applicable.

c. Pending the entry into force of any necessary Subsidiary Arrangements, a Statc
Party may have recourse to managed access consistent with the provisions of
paragraph a above.

Article 8

Nothing in this Protocol shall preclude a State Party from offering the Agency access to
locations in addition to those referred to in Articles S and 9 or from requesting the Agency to
conduct verification activities at a particular location. The Agency shall, without delay,
make every reasonable effort to act upon sueh a request.
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Article 9

Each State Party shall provide the Ageney with aeeess to 10catiorlS specified by the Agency
to carry out wide-area environrnental sampling, provided that if a State Party is unable to
provide such access that State Party shall make every reasonable effort to satisfy Agency
requirements at altemative locations. The Agency shall not seek sueh access until the use of
wide-area environrnental sampling and the procedural arrangements therefor have been
approved by the Board and fol1owing consultations between the Agency and the State Party
concerned.

Article 10

a. The Agency shall inform the State Party concerned, or the State Party concerned
through ABACC, as appropriate, of:

(i) The activities carried out under this Protocol, including those in respect of
any questions or inconsistencies the Agency had brought to the attention of the State
Party concerned, within sixty days ofthe activities being carTied out by the Agency.

•

(ii) The results of activities in respect of any questions or inconsistencies lhe
Agency bad brought to the attention ofthe State Party concemed, as sOan as possible
but in any case within thirty days ofthe results being established by the Agency.

b. The Agerry shall inform the State Party concerned anel ABACC ofthe conclusions it
has drawn from its activities under this Protocol. The conclusions shall be provided
annually.

DESIGNATION OF AGENCY INSPECTORS

Article 11

a.
(i) The Direetor General shall notify lhe Slates Parties. lhrough ABACC, of lhe

Board's approval of any Ageney offieial as a safeguards inspeelor. Unless lhe
States Parties through ABACC advise the Direetor General of their rejeetion
ofsuch an oflieial as an inspeclor for the States Parties within three rnonths of
receipt of notifieation of the Board's appro\·al. lhe inspector 50 notified to the
States Parties, through ABACC. shall be considered designated to the States
Parties~

(ii) The Director General, acting in response to a reguest by the States Parties,
through ABACC, or on his O\\TI initiatiye. shall immediately inform lhe

States Partics, through ABACC. of the withdrawal of the designation of any
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b. A notification referred to in paragraph a. above shall be deemed to be received by
ABACC seven days aftcr the date of the transmission by registered mail of the
notification by the Agency to ABACC.

VISAS

Anicle 12

Each State Party shall, within one month of the receipt of a request therefor, provide the
designated inspector specified in the request with appropriate multiple entry/exit andJor
transit visas, where required, to enable the inspector to enter and remam on the territory of
the State Party concemed for the purpose of carrying out hislher functions. Any visas
required shall be valid for at least one year and shall be renewed, as required, to cover the
duration ofthe inspector's designation to the States Parties.

SUBSIDIARY ARRANGEMENTS

Article 13

a. Where a State Party or the Agency indicates that it is necessary to specify in
Subsidiary Arrangements how measures laid down in this Protocol are to be applied,
that State Party, or that State Party and ABACC, as appropriate, and the Agency
shall agree on such Subsidiary Arrangements within ninety days of the entry into
force of this Protocol or, where the indication of the need for such Subsidiary
Arrangements is made after the entry into force of tbis Protoco~ within ninety days
ofthe date ofsuch indication.

b. Pending the entry into force of any necessary Subsidiary Arrangements, the Agency
shall be entitled to apply the measures laid down in this Protocol.

COMMUNICATIONS SYSTEMS

Article 14

a. Each State Party shall perll1it and protect free communications by the Agency for
ofTicial purposes bctween :\geney inspectors in that State and Ageney Ikadquarkrs
andJor Regional Offiees. inciuding attended and unattended transll1issil1n 01'
information generated b: :\geney (ontainment andJor surveillancc ar measurell1ent
devices. The Agency shall have. in consultation with the State Party concemed. the
right to make use of intemationally established systems of direct communieations.
including satellite systcms and other forms of telecommunication, not in use in that
State. At the rcquest 01' a State Party ar the Agcncy. details of the implementation 01'

x
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this paragraph with respect to the attended or unattended transnusslOn of
information generated by Agency containrnent and/or surveillance or measurement
devices shall be specified in the Subsidiary Arrangements.

b. Communication and transmission of information as provided for in paragraph a.
above shall take due account of the need to protect proprietary or commercially
sensitive information or design information which the State Party concerned regards
as being ofparticular sensitivity.

PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION

Article 15

a. The Agency shall maintain a stringent regime to ensure effective protection against
disclosure of commerciaI, technologicaI and industrial secrets and other confidentiaI
information coming to its knowledge, including such information coming to the
Agency's knowledge in the implementation ofthis Protocol.

b. The regime referred to in paragraph a. above shall include, among others, provisions
relating to:

(i) General principIes and associated measures for the handling. of confidentiaI
information;

(ii) Conditions of staff employment relatÚlg to the proteetion of confidential
information;

(iii) Procedures in cases of breaches or alleged breaches ofconfidentiality.

c. The regime ref~rred to in paragraph a. above shall be approved and periodically
reviewed by the Board.

ANNEXES

Article 16

a. The Annexes to this Protocol shall be an integral part thereo( Excepl for the
purposes of amendment of the Annexes, the terro "Protocol" as used in this
instrument means the Protocol and the Annexes together.

b. The list of activities specified in Annex I, and the list of equipment and material
specified in Annex 11, may be amended by the Board upon the advice of an open
ended working group of experts established by the Board. Any such amendment
shaH take effect four months after its adoption by lhe Board.
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c. Annex 111 to trus Protocol specifies how measures In this Protocol shalI be
implemented by ABACC and the States Parties.

ENTRY INTO FORCE

Article 17

a. This Protocol shall enter into force on the date on which the Agency receives from
ABACC and the States Parties written notification that their respective requirements
for entry into force have been mel.

b. The States Parties or a State Party and ABACC may, at any date before this Protocol
enters into force, declare that it will apply this Protocol provisionally.

c. The Director General shall promptly inform ali Member States ofthe Agency of any
declaration ofprovisional application of, and ofthe entry into force of, this Protocol.

DEFINITIONS

Article 18

For the purpose ofthis Protocol:

a. Nuclear filei cycle-related research and development activities means those activities
which are specifically related to any process or system development aspect ofany of
the following:

- conversion ofnuclear material,

- enrichment ofnucJear material,

- nuclear fuel fabrication,

- reactors,

- criticaI facilities,

- reprocessing of nuclear fuel,

- processing (not including repackaging or conditioning not involving the separation of
elements, for storage or disposal) of intermediate or high-Ievel waste containing
plutoniurn, high enriched uranium or uranium-233,

but do not include activities related to theoretical or basic scientific research or to research
and development on industrial radioisotope applications, medicaI, hydrological and
agricultural applications, health and environrnental effects and improved maintenance.
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b. Site means that area delirnited by a State Party in the relevant design information,
sent to the Agency through ABACC, for a facility, including a c1osed-down facility,
and in the relevant information, sent to the Agency through ABACC, on a location
outside facilities where nuclear material is customarily used, including a closed-down
location outside facilities where nuclear material was customarily used (this is limited
to locations with OOt cells or where activities related to conversion, enrichment, fuel
fabrication or reprocessing were carried out). It shall also include ali installations, co
located with the facility or location, for the provision or use of essential services,
including: hot cells for processing irradiated materiais not containing nuclear material;
installations for the treatment, storage and disposal of waste; and buildings associated
with specified activities identified by State Party concerned under Article 2.a.(iv)
above.

c. Decommissioned facilitv or decommissioned location outside facilities means an
installation or location at which residual structures and equipment essential for its
use have been removed or rendered inoperable so that it is not used to store and can
no longer be used to handle, process or utilize nuclear material.

d. Closed-down facility or closed-down location outside facilities means an installation
or location where operations have been stopped and the nuclear material removed OOt
which has not been decommissioned.

g. Wide-area environrnental sampling means the collection of environrnental samples
(e.g., air, water, vegetation, soil, smears) at a set oflocations specified by the Agency
for the purpose. of assisting the Agency to draw concIusions about the absence of
undeclared nuclear material or nuclear activities over a wide area.

.,
;.4

-.

e.

f.

h.

High enriched uranium means uranium containing 20 percent or more of the isotope
uranium-23S.

Location-specific environrnental sampling means the collection of environrnental
samples (e.g., air, water, vegetation, soi~ smears) at, and in the immediate vicinity
of, a location specified by the Agency for the purpose of assisting the Agency to
draw conclusions about the absence of undeclared nuclear material or nuclear
activities at the specified location.

Nuclear material means any source or any special fissionable material as defined in
Article XX of the Statute. The tenn source material shall not be interpreted as
applying to ore or ore residue. Any detennination by the Board under Article XX of
the Statute ofthe Agency after the entry into force ofthis Protocol which adds to the
materiais considered to be source material or special fissionable material shall have
effect under this Protocol only upon acceptance by ABACC and the States Parties.

I. Facility means:
(i) A reactor, a criticai facilit\'. J cOl1\ersion plant. a fabrication plant. a

reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage
installation; or

(ii) Any 10cation where nuclear material in amounts greater than one effective
kilogram is customarily used.
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ANNEXIII

To the extent that the measures in this Protocol involve nuclear material declared by the
States Parties pursu:mt Article 9 01' INFCIRC 435 and without prejudice to Article I of this
Protocol, the Agency and ABACC shall avoid the unnecessary duplication of activities.

For the sole purpose of the impJcmentation of this Protocol, and without prejudice to the
respective competence and responsibilities of ABACC and the States Parties, each State
Party which decides to entrust to ABACC the implementation of certain provisions which
under this Protocol are the responsibility of the States Parties shall so inform the other
Parties to the Protocol through a side letter. ABACC shall inform the other Parties to the
Protocol of its acceptance of any such decision.


