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Introdução

Para atingir ao atual estágio de desenvolvimento nucleaT,

o Brasil tem percorrido durante mais de trinta anos um caminho no qual

várias etapas podem ser consideradas determinantes na evolução da ener-

gy nuclear. Fatores internos e externos ao País concorreram nesta evolu

7

Uma série de medidas institucionais e normas jurídicas fo

ra n sendo expedidas até atingirmos ao atual estágio no qual hã um conjun

co de normas que tutelam a energia nuclear e que podemos chamar de "o di

reito nucleaT brasileiro".

0 controle sobre materiais estratégicos evoluiu para o HD

nopõlio da União, instituído pela Lei 4.118 de 27 de agosto de 1962, cu-

jo exercício passou a ser da Comissão Nacional de Energia Nuclear, como

órgão de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização.e de pesqui-

sa científica e pelas Empresas Nucleares Brasileira S/A - NUCLEBRAS e

suas subsidiárias, como órgão de execução industrial, pela LEI 6.189 de

16 de dezembro de 1974. (1)

A criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em ou-

tubro de 1956, foi uma etapa marcante neste processo evolutivo, quando

as atividades que até então competiam ao Conselho Nacional de Pesquisas

(1) Machado de Faria, Ninon,"Antecedentes ã criação da CNEN',in Direito Nu
clear ano 1 n9 2 Julho/Dezembro de Í979 p. 53-61



passaram a ser da responsabilidade do órgão próprio da energia nucle-

ar. (2)

Em 1967, novas Diretrizes sobre a Política Nacional de

Energia Nuclear deram um novo rumo is atividade nucleares, no Brasil.

Como conseqüência imediata, o convênio CNEN-ELETRDBRAS

para reger a cooperação entre as duas entidades governamentais visan-

do a construção e operação da primeira "Central Nuclear Brasileira".

Como seguimento, a constituição em 1973, da Companhia

Brasileira de Tecnologia Nuclear, cujo objetivo básico era o desenvql

vimento da tecnolocia nuclear e sua gradual assimilação pela indústii

a brasileira.

A CBTN, foi constituída como sociedade por ações, cujo

controle acionário competia ã União Federal, através da Comissão Naci

onal de Energia Nuclear. Posteriormente, pela Lei 6.189, a CBTN pas-

sou a chamar-se Empresas Nucleares Brasileiras S/A e o controle acio-

nário passou a ser diretamente da União Federal. (3)

Paralelamente a estas modificações jurídico institucio

nais, o desenvolvimento científico e tecnológico do País estava em

marcha. Desde os idos de 40 funcionava o Instituto de Pesquisas Radio

ativas-IPR, ligado à Universidade Federal de Minas Gerais; o Institu-

to de Energia Atômica - IEA, criado em 1956, ligado ã Universidade de

São Paulo em convênio com o Conselho Nacional de Pesquisas, onde esta

localizado o primeiro reator de pesquisa latino-americano; nos idos

de 60, foi criado o Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, em Convêni

(2) Caulliraux, Heitor Biolchini. A CNEN: do CNPQ até a NUCLEBRÃS, in
Direito Nuclear ano 3 n ç 2 Julho/Dezembro de 1981, p: 13-28

(3) Moreira.Yoni Maria de Lima; Construção de Centrais Nucleares, in
Direito Nuclear ano 1 n* 1 Julho 1979 p. 11-19



o da Comissão Nacional de Energia Nuclear con a Universidade Federal

do Rio de Janeiro e o Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA

em Convênio da CNEN con a Universidade de Sio Paulo e o Laboratório

de Dosimetria, no caucus de Pontifícia universidade Católica do Rio

de Janeiro. (4)

0 desenvolvimento científico e tecnológico tem sido ba

seado na capacitação de recursos humanos nacionais e esta tem sido

uma das principais missões desempenhadas pela Comissão Nacional de E-

nergia Nuclear ou sob sua coordenação, no Programa de Formação de Re-

cursos Humanos para o Setor Nuclear - PRONUCLEAR. (5)

Na capacitação de recursos humanos, o Governo Brasilei

ro tem apoiado estudantes para cursos no Brasil e no exterior, quando

esgotadas as possibilidades educacionais no País.

A Universidade Brasileira tem tido importante papel na

capacitação de recursos humanos para o setor nuclear, bem como nas

pesquisas que desenvolvem, dentro dó interesse do Programa Nacional

de Energia Nuclear. Esta atuação tem ocorrido desde os primórdios da e

nergia nuclear em nosso País.

Resta também lembrar a importância que tem sido a coo-

peração internacional para a energia nuclear no Brasil.

Temos cooperado com países desenvolvidos, como a Fran-

ça, Estados Unidos da América, República Federal da Alemanha, com os

(4) Atualmente o IPR pertence à NUCLEBRÂS sob o nome de Centro de De-
senvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN, o IEA mudou o nome pa
ra Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-IPEN,administra
do pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, o IEN pertence sor

mente i CNEN e o Laboratório de posinwtria chamado IRD; Instituto
de Radioproteção e Dosúnetria, situa-se em local próprio.

(5) Decreto 77977 de 7 julho de 1976, criação do Programa de Recursos
Humanos para o setor nuclear - Pronuclear no qual participam o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
CNPQ, o Ministério da Educ&ção e Cultura pela CAPES - Coordenação
de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, Conselho de Se-
gurança Nacional, sob a Coordenação da Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear.



quais temos um acordo de cooperação industrial abrangente, e com a It a

lia, entre outros.

No âmbito da América Latina, o Brasil tem cooperação in-

dustrial com a Argentina e acordos firmados com Chile, Colombia, Bolí-

via, Equador, Paraguai, Peru, Venezuela e desejamos tornar vivos estes

instrumentos internacionais.

Tajifcém há de ser destacado o papel desempenhado pela A-

gência Internacional de Energia Atômica em apoio às atividades nuclea-

res desenvolvidas no Brasil, entre outros organismos internacionais. (6)

Durante todo este período de absorção de tecnologia, o

Governo Brasileiro tem tido a preocupação de que o recebimento desta

nova tecnologia seja conforme a estrutura jurídico institucional do

País.

As regras e institutos jurídicos que delimitam a energy

a nuclear tem características tais como da universalidade, da interna-

cionalidade, da intervenção do Estado, e deísuá constante evoluçlo. 0 in-

gresso np ordenamento jurídico institucional-do país. tem ocorrido de

molde a integrar e adaptar estas regras' ao direito brasileiro.

2. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DA ENERGIA NUCLEAR

2.1. Aspectos Institucionais

Os aspectos institucionais da energia nuclear estão dis_

criminados nas Diretrizes da Política Nacional de Energia Nuclear, bai^

xadas pelo Presidente da Republica, em 1967.

(6) Deve ser colocado em destaque o projeto sobre aplicações de energi
a nuclear na agricultura, que foi executado com muito êxito no Cen
tro de Energia Nuclear na Agricultura, com o apoio do Programa da?
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, AIEA e Organização pa
ra Agricultura e Alimentos.



A finalidade da Política Nacional de Energia Nuclear

constitui-se em:

"Promover, no Brasil, com alta prioridade, o emprego

da energia nuclear, em todas as suas formas de utilização pacífica,

a serviço do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico na

cional, bem como o bem estar do povo brasileiro".

As Diretrizes estabelecem competências e atribuições

aos diversos órgãos do Governo, cabendo ao Presidente da Republica

a orientação geral da Política e ao Conselho de Segurança Nacional

sua supervisão, orientação e coordenação.

Com preponderância, o planejamento, a execução e o

controle da Política Nacional de Energia Nuclear estão afetos ao Mi

nistério das Minas e Energia e seus órgãos subordinados e vincula-

dos. Todavia, a Política envolve diversos setores da Administração

Pública, nas interseções que suas respectivas áreas de competência

tem com a Política e o Programa Nacional de Energia Nuclear. A figu

ra 1 procura expressar como está situada a Política Nacional de E-

nergia Nuclear. (7)

2.2. Competência Constitucional

A competência para legislar sobre energia, em todas

as suas formas inclusive de origem nuclear é da União (art. 8Ç item

XVII alínea i.da Constituição da Republica Federativa do Brasil).

Além da competência legíferante, hl dispositivos cons

titucionais que tocam diretamente ã atividade nuclear quais sejam:

a) art. 81, item X. Competência privativa do Presidente da República

(7) Machado de Faria, Ninon et alli, A Energia Nuclear no Contexto
do Direito Brasileiro, II Congresso Brasileiro de Energia, Rio
de Janeiro abril 81 Anais p. 111-128.



para celebrar tratados, convenções e atos internacionais "ad referen-

dum" do Congresso Nacional.

b) art. 44, trata da Competência do Congresso Nacional para resolver

definitivamente sobre tratados, convenções e atos internacionais, as-

sinados pelo Presidente da Republica.

c) art. 163, que trata da intervenção do Estado no domínio econômico e

nas condições para a instituição de monopólio.

d) art. 165 e seguintes^que tratam da Proteção ao trabalhador.

e) art. 165, sobre os serviços públicos concedidos.

f) art. 168, relativo a utilização de recursos naturais

g) art. 107, relativo ã responsabilidade civil do Estado

2.3. Legislação Básica

A Legislação básica que trata da energia nuclear é a

seguinte: (8)

1. Lei 4.118 de 27 de agosto de 1982 que criou a Comissão Nacional de

Energia Nuclear,- como autarquia federal, estabeleceu sua organização

e competência e instituiu o monopólio da União sobre a pesquisa e a

lavra das jazidas de minérios nucleares localizados no território na-

cional, o comércio dos minérios nucleares e seus concentrados, dos e-

lementos nucleares e seu compostos, dos materiais físseis e férteis,

dos radioisótopos artificiais e substâncias radioativas das três se-

ries, dos subprodutos nucleares, produção de materiais nucleares e

suas industrializações.

2. Lei 5.740 de 1 de dezembro de 1971, autorizou a CNEN a criar a Com

(8) Legislação Nuclear editada pela Associação Brasileira de Direito
Nuclear, 1980



panhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CHTN, com seu objeto social

visando a abranger todo o ciclo do combustível, tecnologia de reato-

res e materiais de interesse para a energia nuclear.

3. Lei 6.189 de 16 de dezembro de 1979, modificando as duas primei-

ras, alterou a competência da CNEN, mudando o nome de CBTN para Empre

sas Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRÍS, estabelecendo nova organi

zação dessa Empresa, transferindo seu controle acionário da CNEN para

a União, e, estatuindo a dualidade no exercício do monopólio da União

Federal em matéria nuclear que passou a ser exercido pela CNEN quanto

ao planejamento, a orientação superior, a supervisão, a fiscalização

e a pesquisa científica e a execução pela NÜCLEBRSS S/A e suas subsi-

diárias (figura 2).

4. Decreto Lei 1.809 de 7 de outubro de 1980, estabeleceu o Sistema

de Proteção ao Programa Nuclear - SIPRDN, regulamentado pelo Decreto

85.565 de 18 de dezembro de 1980, que criou a Comissão de Coordenação

do Sistema, junto ao Conselho de Seguranç? Nacional (figura 3).

O SIPRON tem como objetivo principal coordenar e inte-

grar os diversos órgãos da Administração Pública, em razão de suas

respectivas competências, tendo em vista atender às necessidades de

Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, do pessoal ligado ao Progra-

ma, da população e do meio ambiente.

O Sistema compreende os níveis de Governo: Federal, Es

tadual e Municipal. Também fazem parte do Sistema as entidades priva-

das que tenham envolvimento com o Programa Nuclear Brasileiro.

As necessidades de Proteção ao Programa se resumem nas

seguintes medidas: proteção física, controle de materiais e equipamen-

tos, segurança técnica nucleaT, proteção radiológica, segurança e me-

dicina do trabalho, proteção da população em caso de emergência, pro-
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teçao do meio ambiente e informação.

A Comissão de Coordenação do Sistema e presidida pelo

Chefe do Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacio

nal e constituída por representante do Ministério das Minas e Energi

a, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, das Empresas Nucleares

Brasileiras S/A, da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho

do Ministério do Trabalho, da Secretaria Especial de Proteção Civil,

do Ministério do Interior, da Secretaria Especial do Meio Ambiente

do Ministério do Interior, da Agência Central do Serviço Nacional de

Informações e da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional.

Os organismos de Coordenação Setorial são: a CNEN, a

Secretaria de Medicina do Trabalho, Secretaria Especial de Proteção

Civil, Secretaria Especial do Meio Ambiente e Agência Central do Ser

viço Nacional de Informação.

Os organismos de Execução Seccional compreendem os or-

ganismos e instituições federais, os Estados federais, os municípios

e as entidades privadas que tenham atribuições diretas para a execu-

ção dos projetos e atividades do Programa Nuclear Brasileiro.

A Unidades Operacionais compreendem as instalações

nucleares, as unidades de transporte e outras instalações que possam

ser designados pelo Organismo Central do SIPRQN.

Os Organismos de Suporte são todos os públicos e pri-

vados, direta ou indiretamente envolvidos no Programa Nuclear, que

tenham relações diretas ou eventuais com a proteção do Programa.

A CNEN tem seu papel próprio no SIPRQN, em razão de

sua competência no exercício do monopólio e em particular no que tan

ge ao poder regulamentar e de polícia na área nuclear. (9)

(9) Fischer, Denise - La Nouvelle Legislation Bresilienne sur La Pro
tection Nuclèaire, Nuclear Inter Jura Palma de Majorca 1981 - A?
sociação Internacional de Direito Nuclear - anais do Congresso.
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4. Lei 6.453 de 17 de outubro de 1977^ sobre responsabilidade civil por

danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com

atividades nucleares.

I - No que tange à responsabilidade civil por danos nucleares,, a Lei

brasileira utiliza os princípios internacionais e universalmente adota-

dos quais sejam:

a) responsabilidade civil objetiva canalizada na pessoa do operador da

instalação.

b) limite no valor e no tempo da responsabilidade do operador.

c) obrigação da operação de manter garantia financeira.

d) juízo único e universal.

A lei se aplica aos reatores, salvo os utilizados para

propulsão e outros fins de transporte,! fabrica que utilize combustível

para a produção de materiais nucleares ou na qual se proceda a trata-

mento de materiais nucleares, incluídas as instalações de reproces-

samento de combustível nuclear irradiado, local de armazenamento de ma

teriais nucleares, exceto aquele ocasionalmente usado durante seu

transporte. (10) (11)

A lei não se aplica aos radioisõtopos preparados para

fins industriais, comerciais, agrícolas, médicos ou científicos.

(10) Simões Alcyr Cabral - Danos Nucleares - Responsabilidade Civil,in
Direito Nuclear ano 2 n9 1 junho 1981 p. 45-49

Melo da Silva, Wilson - Danos Nucleares e a Responsabilidade Civil,
in Direito Nuclear ano 1 ti9 2 dezembro 1979 p. 29-43



Aos trabalhadores não se aplica esta lei, pois são cober

tos pela legislação especial de acidentes do trabalho.

A União, em razão da regra constitucional, como detento

ra do monopólio e responsável pela Política Nacional de Energia Nucle-

ar, tem responsabilidade civil objetiva ilimitada (art. 107 da Consti-

tuição da República Federativa do Brasil). (12) (13)

II - Quanto a responsabilidade criminal, a referida lei capitula como

crimes:

a) produzir, processar, fornecer ou usar material nuclear sem prévia

autorização ou para fim diverso do permitido em lei.

b) permitir o responsável pela instalação nuclear sua operação sem a

necessária autorização.

c) possuir, adquirir, transferir, transportar, guardar ou trazer coim

go material nuclear, sem a necessária autorização.

d) transmitir ilicitamente informações sigilosas concernentes ã energi

a nuclear.

e) extrair, beneficiar ou comerciar ilegalmente minério nuclear

f) exportar ou importar, sem a necessária licença, material ruclear,

minérios nucleares e seus concentrados, minérios de interesse para

a energia nuclear e minérios e concentrados qu3 contenham elementos

nucleares.

g) deixar de observar as normas de segurança ou de proteção relativas

ã instalação nuclear ou ao uso, transporte, posse e guarda de mate-

(12) Machado de Faria, Ninon-Respansabilidade Civil por Danos Nuclea-
res, in Direito Nuclear ano 3 n * 2 julho/dezembro 1981 p. 29-31

(13) Machado de Faria, Ninon-Nouvelle Legislation Nationale sur Ia Com
pensation de Dommages Nucleaires, Nuclear Inter Jura 81, Palma de
Majorca, Congresso Internacional de Direito Nuclear - Anais.
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rial nuclear, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patri-

mônio de outrem.

h) impedir ou dificultar o funcionamento da instalação nuclear ou trans

porte de material nuclear.

Além destes crimes acima especificados, há os crimes da

Lei de Segurança Nacional no que concerne as instalações e atividades

enquadradas como de Segurança Nacional. (14)

2.4. Atos Internacionais e Cooperação Internacional

Como vimos na Introdução deste trabalho, uma das caracte-

rísticas do direito nuclear é o seu caráter internacional.

0 Brasil é estado membro da Agência Internacional de E-

nergia Atômica, cujos estatutos integram o nosso ordenamento .jurídico

por força do Decreto 42.155 de 27 de agosto de 1957, com alterações pro

mulgadas pelo Decreto 73.357 de 26 de dezembro de 1973. Entre o Brasil

e a AIEA vige o acordo sobre privilégios e imunidades da AIEA. (15)

No âmbito regional, o Brasil participa como membro da Co

missão Interamericana de Energia Nuclear, da Organização dos Estados A-

mericanos.

Ainda de âmbito regional, o Brasil é signatário do Trata

do de Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - também conheci-

do como Tratado de Tlatelolco. Nosso País assinou e ratificou o Tratado,

em 29 de janeiro de 1968 &m declaração sobre artigo 28 § 1» desse ato

internacional, que vale dizer,não está vigente para o Brasil até que

(14) Medeiros da Silva, Jorge - Direito Penal Nuclear. Direito Nuclear,
ano 1 n» 1 -Julho de 1979 p. 7S-97.

(15) Promulgado pelo Decreto 59.309 de 23 de setembro de 1966.



os Países que necessariamente devam assinã-lo e aos seus Protocolos a-

dicionais tenham depositado seus instrumentos de ratificação. (16)

0 Brasil ê signatário da Convenção sobre responsabilida

de c iv i l no campo do transporte marítimo de materiais nucleares, as-

sinada em 17 de dezembro de 1971.

Adotou a Convenção 115 da Organização Internacional do

Trabalho que trata da proteção contra radiações ionizantes. (17)

0 Brasil é ainda signatário dos seguintes atos interna-

cionais que integram o nosso ordenamento jurídico!

1. Tratado de Proscrição das Experiências de Armas Nucleares na atmos-

fera, no espaço cósmico e sob a água, promulgado pelo Decreto 56.256

de 26 de abril de 1966.

2. Tratado sobre Princípios Reguladores das atividades dos Estados na

exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos ce_

lestes,, promulgado pelo Decreto 64.362 de 17 de abril de 1969.

Com respeito à questão de üão proliferação de armas nu-

cleares o Brasil mantém sua posição de não assinar o Tratado de Não

Proliferação de Armas Nucleares por considerá-lo, discriminatório e de

sigual, porque permite que os Estados Potências Nucleares continuem na

corrida armamentista.

Temos ainda assinados acordos de salvaguardas com a A-

gência Internacional de Energia Atômica. 0 primeiro destes acordos foi

assinado como decorrência do acordo de cooperação com os Estados Uni-

dos da América, emendado por duas vezes, sendo a última em julho

de 1972; o outro, foi assinado em decorrência do acordo com a Repúbli-

ca Federal da Alemanha.

(16) Entretanto seguindo a boa norma de conduta internacional, o Brasil
não praticou t nem praticará qualquer ato'que fruste o objeto e a
finalidade do Tratado, (art. IS da Convenção de Viena sobre o Di-
reito dos Tratados como base doutrinária)

(17) Foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, através do Decreto
n» 62.151 de 19 de janeiro de 1968, modificando a redação do arti-
go 20ç item VI da Consolidação das Leis do Trabalho.



15

Temos tido cooperação bilateral com países desenvolvi-

dos nuclearmente, e como já foi colocado anteriormente, temos interes^

se em implementar ou aumentar a cooperação com os demais países, mui-

to particularmente com os países da América Latina. (18)

3. Aspectos Operacionais e Procedimentos Administrativos

3.1. Comissão Nacional de Energia Nuclear

A Comissão Nacional de Energia Nuclear, nesses seus

vinte e sete anos de existência, tem desempenhado papel relevante no

desenvolvimento da energia nuclear.

De in íc io , a l e i dava-lhe competência para todas as a-

tividades, inclusive para as atividades industriais, nelas considera-

das a geração da energia elétrica.

0 Convênio CNEN-ELETROBRÃS e depois a criação da Campa

nhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, hoje, Empresas Nucleares Brasî

leiras S/A, foram atos deliberadamente impulsionados pela Comissão Na

cional de Energia Nuclear.

Além do que, a competência tecnológica que alcançou o

País no campo nuclear foi devida, principalmente, i s atividades desen

volvidas pela CNEN, em seus Institutos de Pesquisas ou por ela apoia-

das e que se desenvolvem no seio universitário, principalmente.

A CNEN ê o órgão superior de orientação, planejamento,

supervisão, fiscalização e de pesquisa científica, no que concerne ã

execução do monopólio da União Federal (art. l 9 da Lei 6.189 de 16 de

dezembro de 1974).

(18) Argentina, Chile, Colombia, Bolívia, Equador, Espanha, Estados U
nidos da América, França, Inglaterra, Israel, Iraque, I tál ia , Pi
raguai, Peru, Portugal', Suiça, Venezuela, Yuguslivia, Acordo Bi-
lateral com as Comunidades Econômicas Européias.
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Compete a CNEN

I - Assessorar o Ministério das Minas e Energia no estudo das medidas

necessárias a formulação, pelo Presidente da Republica, da Políti_

ca Nacional de Energia Nuclear e no planejamento da execução da

Política Nacional de Energia Nuclear.

II - Promover e incentivar a utilização da energia para fins pacíficos

nos diversos setores do desenvolvimento nacional, a formação de

cientistas, técnicos e especialistas nos setores relativos ã ene£

gia nuclear.

III - Expedir normas, licenças e autorizações relativas a instalações nu

cleares, posse, uso, armazenamento e transporte de material nucle

aT, comercialização de material nuclear, minérios nucleares e con

centrados que contenham elementos nucleares.

IV - Expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativas ao

uso de instalações e materiais nucleares, ao transporte de mate-

riais nucleares, ao jnanuseio de materiais nucleares, ao tratamen-

to e â eliminação de rejeitos radioativos e ã construção e a ope-

ração de estabelecimentos destinados a produzir materiais nuclea-

res e a ut i l izar energia nuclear.

V - Opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacionadas com

a utilização da energia nuclear.

VI - Especificar os elementos que devem ser considerados nucleares, a-

lém do urânio, tõrio e plutõnio, os elementos que devam ser consji

derados material férti l e material f í s s í l especial ou de interes-

se para energia nuclear e os minérios que devam ser considerados

nucleares.

VII - Fiscalizar o reconhecimento e o levantamento geológico relaciona-

dos com minerais nucleares, a pesquisa, a lavra e a industrializa

ção de minérios nucleares, a produção e o comércio de materiais

nucleares, a indústria de produção de materiais e equipamentosdes_

tinados ao desenvolvimento nuclear.
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VIII - Pronunciar-se sobre projetos de acordos, convênios ou compromis-

sos internacionais de qualquer espécie, relativos a energia nu-

clear. (19)

A Comissão Nacional de Energia Nuclear é dirigida por

u.i órgão .colegiado a Comissão Deliberativa - CD, composta por um Presi-

dente, três Diretores Executivos e um quinto membro. A CD baixa resolu-

ções e decisões, conforme a natureza da matéria em questão. "(20)

As normas vigentes, baixadas pela CNEN, são prepara-

das por Comissões de Estudo das quais participam representantes de di-

versos segmentos de sociedade: da indústria, da comunidade científica,

associação profissionais entre as quais a Associação Brasileira de Di-

reito Nuclear. As normas vigentes são:

1. Minérios Nucleares - Resolução 3/65 alterada pela Resolução 6/67

2. Exportação de Minerais ou Minérios que contenham elementos nucleares -

Resolução 4/69.

3- Escolha de locais para Instalação de Centrais Nucleares - Resolução

9/69 •

4. Uso de Portos Brasileiros por Navios Nucleares-Resolução 4/71.

5. Licenciamento de Reatores Nucleares - Resolução 6/72 - Complementada

pela Resolução 1/79, .

6. Proteção Radiolõgica Básica - Resolução 6/73 •

7. Credenciamento de Pessoas e Instalações para Supervisão e Aplicação

das Medidas de Radioproteção - Resolução 3/74.

8. Proteção Radiolõgica do Ciclo do Urânio e do Tôrio - Resolução 1/75.

9. Elaboração de Normas - Resolução 6/75 .

(19) Art. 2* da Lei 6.189/74

(20) Art. 9» da Lei 4.118/62, Decreto 75.569 de'7 de abril de 1975, dis
põe sobre a estrutura básica da Comissão Nacional de Energia Nur

clear alterado pelo Decreto 84.411 de 22 de janeiro de 1980.
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10. Comissão de Estudo - Resolução 6/75

11. Enumera normas,. critérios e recomendações aplicáveis à Usina piloto

de reprocessamento - Resolução 2/79

12. Critérios gerais de Projeto para Usinas de Reprocessamento - Resolu

ção 3A/79

13. Licenciamento de operadores de Reatores Nucleares - Resolução 12/79

14. Modelo Padrão de Relatório de Análise de Segurança para Usina de Re

processamento - Resolução 16/79

15. Requisitos de saúde para operadores de Reatores Nucleares - Resolu-

ção 3/80

16. Autorização para funcionamento de instalações para Irradiação de a-

limentos - Resolução 5/80

17. Segurança de Sistemas de Barragem de Rejeitos contendo radionuclí-

deos - Resolução 7/80

18. Autorização a pessoas físicas para o preparo e uso de fontes radioa

tivas não seladas - Resolução 10/80

19. Proteção Física para Unidades Operacionais no contexto nuclear - Re

solução 7/81

20. Qualificação do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear - Resolu-

ção 8/81

21. Autorização para funcionamento dos Laboratórios de Serviços de Mraú

toração Individual - Resolução 12/81

22. Normas sobre o controle de material nuclear, equipamento especifica

do e material especificado - Resolução 3/82

23. Modelo Padrão para relatório de análise de supervisão de Usinas de

Produção de Hexafluoreto de Urânio Natural - Resolução 2/82

24. Relatório para operações de Usinas Nucleoelétricas - Resolução 1/83

25. Relatório de Usinas Nucleoelétricas - Resolução 4/83
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Tanoeiro adota normas e recomendações internacionais como:

1 - As Recomendações da AIEA para proteção contra incêndios

em Usinas Nucleares - Resolução 8/80

2 - As Recomendações da AIEA para programas de garantia e

qualidade para Usinas Núcleo elétricas - Resolução 17/79

3 - Regulamento da AIEA para Segurança de Transporte de mate

riais Radioativos - Resolução 9/77

Presentemente estão em estudo novos projetos de normas e

revisão de normas vigentes entre as quais a de licenciamento de Usinas nu-

cleoelétricas e da Básica de Proteção Radiolõgica, em razão da evolução o-

corrida desde as suas respectivas vigências.

Na estrutura básica da CNEN há departamentos técnicos eŝ

pecíficos aos quais estão cometidos atividades de competência da CNEN;

1. Departamento de Planejamento de Coordenação - é órgão seccional do Sis-

tema de Planejamento Federal.

2. Departamento de Normas e Especificações cuja conpetencia ê estudar e

propor regulamentos, normas especificações, métodos e sistemas que assegu-

rem os níveis de garantia de qualidade exigidas pelas aplicações da energi

a nuclear.

3. Departamento de Reatores que é competente para atender ãs atividades de

licenciamento de reatores nucleares.

4. Departamento de Instalações Nucleares ao qual compete as instalações nu

cleares, salvo os reatores, instalações radioativas, controle de materiais

nucleares e proteção. (21)

5. Departamento de Ensino e Pesquisa - que tem competência para promover

e incentivar o ensino e a pesquisa, visando ã formação de pessoal para a-

tender âs atividades nucleares, bem como promover o intercâmbio científico

e processar os pedidos de patentes e privilégios de invenção.

(21) As atividades de controle nacional de materiais e equipamentos nuclea
res e as salvaguardas internacionais bem como a proteção física estão
atualmente na competência da Diretoria Executiva III.



:o

6. Departamento de Recursos Minerais ao qual compete as atividades rel£

cionadas com a prospecção, pesquisa, lavra, industrialização, armazena-

mento, comércio de minerais e minérios nucleares, minérios de interesse

para a energia nuclear e respectivos concentrados, entre outras ativi-

dades correlatas.

7. Centro de Informações Nucleares (CIN) presta assessoramento nã área

de informações técnico científicas nucleares e de processamento de da-

dos. E uma atividade que a CNEN coloca â serviço dos pesquisadores, gra

tuitamente. (22)

Diversos pesquisadores latino americanos já implanta-

ram centros de informações nucleares em seus respectivos países, após

treinamento no Brasil.

0 CIN integra o Sistema Internacional de Informações

Nucleares, da Agência Internacional de Energia Atômica e presta um apoi

o inestimável aos pesquisadores, aos técnicos e aos juristas.

A CNEN tem ainda o Instituto de Engenharia Nuclear, o

Instituto de Radioproteção e Dosimetria, administra o Instituto de Pes-

quisas Energéticas e Nucleares e tem integrado na Política Nuclear o

Centro de Energia Nuclear na Agricultura.

3.2. Nuclebrãs S/A e suas subsidiárias.

A Nuclebrãs, Empresas Nucleares Brasileiras S/A, lide

ra um grupo de empresas sob seu controle acionário. A este grupo está

cometida a responsabilidade pela execução do monopólio da União no que

concerne às atividades industriais do ciclo do combustível nuclear, tec

nologia de reatores, a comercialização nos mercados internos e externos

de equipamentos, materiais e serviços de interesse da industria nuclear,

(22) Inclusive para os pesquisadores, técnicos e juristas dos países Ia
tino americanos - endereço: Rua General Se ver í ano, 90 - Botafogo. ~
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ben como a gerência da construção de usinas nucleoe lê tr icas . (231

Bn 1975, o Brasil firmou con a Republica Federal da Ale-

manha amplo acordo de cooperação tecnológico e industrial COB a finalidade

de acelerar o desenvolvimento da indústria nuclear em nosso Pa í s . Como con

seqüência, determinadas empresas do grupo Nuclébrãs têm a participação aci_

onária de empresas alemães.

Presentemente o grupo Nuclébrãs é composto pe las seguin-

tes empresas, constituídas sob a forma de sociedade por ações:

1. NUCLAM - Nuclébrãs Auxiliar de Mineração S/A - tem por objet ivo rea l i -

zar prospecção, pesquisa, desenvolvimento e lavra de depósitos de urânio,

bem como ex tra i r , beneficiar, processar e tornar adequado para o comércio

o urânio natural e seus sub produtos, excluídos aqueles materiais nuclea-

res com composição e pureza que permitam sua ut i l ização d ire ta na fabrica-

ção de elemento combustível ou no enriquecimento i sotópico . A NUCLAM atua

nas áreas onde a Nuclébrãs não tenha atividades de pesquisas, desenvolvi-

mento ou lavra. Capital votante 511 da Nuclébrãs S/A e 491 da firma alemã

URANGESELLSCHAFT. (24)

2. NUCLEN - Nuclébrãs Engenharia S/A - tendo por objetivo a realização de

projetos e serviços de engenharia para usinas nucleares ou com elas Telaci

onadas. A Nuclébrãs tem 751 do capital votante e a empresa alemã KNU tem

251. (25)

3. NUCLEI - Nuclébrãs Enriquecimento Isotópico S/A tendo como objetivo a

contração e operação de uma Usina de Enriquecimento Isotópico . 0 capital

votante pertence 751 à Nuclébrãs S/A e os 251 ãs empresas alemães Steag e

Interatom. (26)

(23) Lei 5.740 de 1» de dezembro de 1971, art . 2», Lei 6.189 de 16 de dezea
bro de 1974, art . 2*. Decreto Lei n* 1.810 de 23 de outubro de 1980. ~

(24) Decreto n ' 76.802 de 16 de dezembro de 1975
(25) Decreto n ' 76.803 de 16 de dezembro de 1975
(26) Decreto n» 76.804 de 16 de dezembro de 1975



4. NUCLEP - Nuclebrãs Equipamentos Pesados - ten como objetivo: projetar,

desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usi_

nas nucleares e a outros projetos correlatos, devendo para tanto proje-

tar, construir e operar una fábrica de componentes pesados bem como espe-

cificar e instalar seus respectivos equipamentos e absorver, de uma forma

completa, sistemática e oportuna, toda a tecnologia relacionada com a fa-

bricação de componentes nucleares. 0 capital votante è* de 751 da Nucle-

brãs e 251 do Consórcio alemão, fornado pela Vbest Alpine, Gffi e KNU. (27)

5. NUSTEP - TRENNDUSEN PATENTVERWERrUNGSGLSEl.l£HAFT MBH, com sede na Re-

pública Federal da Alemanha com a participação de 501 do capital votante

brasileiro, tem como objetivo a transferência de tecnologias previstas na

cooperação.

6. NUCCN - Nuclebrãs Construtora de Centrais Nucleares, com capital brasi_

leiro integralizado por empresas brasileiras participantes do Programa Nu

dear brasileiro e concessionárias de serviços públicos de eletricidade e

com a maioria do capital votante da Nuclébrás, tem exclusividade no estu-

do, projeto e construção de usinas nucleoelétricas. (28)

7. NUCLEMDN - Nuclebrãs Monazíticas, sociedade por quotas, visa ã pesqui-

sa e ã exploração de áreas monazíticas.

3.3. Comércio de Materiais Nucleares

O comércio de materiais nucleares, compreendendo as ope

rações de compra, venda, importação, exportação, enpréstimo, cessão e ar-

rendamento, é feito com exclusividade pela Nuclebrãs sob licença e fisca

lização da CNEN. (29)

(27) Decreto n9 76.805 de 16 de dezembro de 1975
(28) Decreto Lei 1.810 de 23 de outubro à

outubro de 1980.
(29) Artigo 11 e 19 da Lei 6.189 de 1974.

(28) Decreto Lei 1.810 de 23 de outubro de 1980 e Decreto 80.290 de 29 de
outubro de 1980.



A OIEN estabelece os preços dos materiais nucleares, os

estoques de materiais férteis e físseis especiais, necessários a execução

do Programa Nacional de Energia Nuclear, bem como apresenta proposta ao

Presidente da Republica, ouvido o Conselho de Segurança, sobre o es tabele

cimento de reservas de minérios nucleares, de seus concentrados ou compos

tos químicos. A CNEN exerce o controle dos estoques e das reservas acima

mencionadas. (30)

A exportação dos excedentes de materiais férteis e fís-

seis em seu maior grau de beneficiamento, poderá ocorrer, dentro das se-

guintes condições:

a) após comprovação da existência dos estoques para o Programa Nacional de

Energia Nuclear estabelecidas as reservas de minérios nucleares, de

seus concentrados ou de compostos químicos de elementos nucleares.

b) por autorização pelo Presidente da República, ouvido o Conselho de Segu

rança Nacional. (31)

A exportação de produtos que contenham elementos nuclea-

res, em coexistência com outros elementos ou substâncias de maior valor e-

conômico, dependerá também da autorização da CNEN.

Os materiais de interesse para a energia nuclear também

são controlados pela CNEN. (32)

3.4. Instalações Nucleares

As instalações nucleares compreendem as instalações do

ciclo do combustível e os reatores.

A CNEN expede licença para construção e autorização para

(30) Lei 6.189/73 artigos 12 e seguintes

(31) Lei 6.189/74 artigos 17 e 6» e Resolução CNEN 3/65 e 6/67

(32) Lei 4.118/62 e Resolução CNEN 4/69
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operação de instalações nucleares bem como a fiscalização.

A licença e a autorização estão condicionadas a:

1. prova de idoneidade e de capacidade técnica e financeira do responsável.

2. preenchimento dos requisitos de segurança e proteção radiolõgica estabe-

lecidos pela CNEN.

3. adaptação as novas condições supervenientes indispensáveis â segurança

de instalação e ã prevenção dos riscos de acidentes decorrentes de seu fun-

cionamento.

4. satisfação dos demais requisitos legais e regulamentares.

Isto vale dizer que, além das condições das normas da

CNEN, as instalações deverão atender ãs disposições relativas ã legislação

do meio ambiente, trabalhista, previdenciãria, defesa civil, entre ou-

tras. (33)

A licença terá validade somente para a instalação, o lo-

cal, a finalidade e o prazo indicados, podendo ser renovada.

A CNEN poderá suspender a construção e a operação das ins

talações nucleares sempre que houver risco de dano nuclear.

Dependerá de prévia autorização da CNEN:

a) transferência de propriedade ou posse das instalações nucleares.

b) alteração técnica da instalação

c) modificação do método de operação. (34)

A CNEN tem as seguintes normas genéricas para instalações

nucleares:

(33) A legislação do meio ambiente existe em três níveis: federal, estadual
e imnicipal. Portaria 001 de 8 de janeiro de 1982 para atividades e o-
perações em instalações nucleares.

(34) Lei 6.189/74 art. 7»



- Proteção Radiolõgica Resolução 6/73

- Credenciamento de Pessoas e Instalações para

Supervisão e Aplicação e medidas de Radioproteção Resolução 3/74

- Proteção Física para Unidades operacionais no con

texto nuclear. Resolução 7/81

- Qualificação do Instituto Brasileiro de Qualidade

nuclear Resolução 8/81

- Normas sobre o controle de Material Nuclear, equi

pamento especificado e material especificado Resolução 3/82

Para as instalações do ciclo do combustível são vigentes

as seguintes normas:

- Proteção Radiolõgica do Ciclo do Urânio e do

tório Resolução 1/75

- Normas, critérios e recomendações aplicadas

ã Usina Piloto de reprocessamento. Resolução 2/79

- Critérios gerais do Projeto para Usina de re

processamento. Resolução 3A/79

- Modelo padrão para relatórios de análise de

segurança de Usinas de reprocessamento. Resolução 16/79

- Segurança de Sistema de Barragem para rejei-

tos que contém radionuclídeos. Resolução 7/80

- Modelo padrão para relatório de analise de

supervisão de Usinas de Produção de Hexafluo

reto de Urânio Natural. Resolução 2/82
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1. A CNEN concedeu autorização para operação permanente para a Fábrica

de Elementos Combustíveis para produção nominal correspondente a 100

t/ano de oxido de Urânio (U0-) com enriquecimento máximo de 3,51.

A fábrica já produziu a primeira recarga de Angra I

com partilhas de U0 enriquecido, fornecidas pela URENOO. O índice de

nacionalização dos equipamentos da primeira etapa foi de 601.

O projeto detalhado da segunda etapa, produção de

pastilhas de IXL, foi concluído, enquanto que o projeto da terceira e-

tapa, produção de pó de U0_, está em fase de conclusão.

2. Usina de Conversão de Hexafluoreto de Urânio que transformara em

UF, , o "Yellow Cake", produzido nas Usinas de beneficiamento de Urânio

nacionais devendo fornecer no início de sua operação cerca de 500 ton/

ano de UF,. Esta instalação está em processo de licenciamento.

3. Usina de Enriquecimento Isotôpico.

A Usina de demonstração de enriquecimento isotôpico

pelo processo de jato centrífugo será instalada tomando por base os re

sultados obtidos nos testes da primeira cascata, com 24 estágios. Esta

cascata está com 90% de sua construção já efetuada, estando seus tes-

tes operacionais previstos para 1984.

4. Urânio

As mesmas razões geológicas que limitam o potencial

petrolífero nacional oferecem ao Brasil um potencial uTanífero de pri-

meira ordem. Na verdade, o Brasil ocupa hoje um invejável 5* lugar en-

tre os países do mundo com maiores reservas de urânio, sendo suplanta-

do apenas pelos Estados Unidos da América .Austrália «Africa do Sul,Cana

dá e Nigéria,em ordem decrescente de reservas conhecidas. Entretanto,

vale a pena lembrar que essa posição foi alcançada em prazo curto de

trabalhos intensivos de prospecçâo, sendo que somente 251 do territõri



o nacional com rochas favoráveis foi adequadamente pesquisado.

As atuais reservas brasileiras estão localizadas nas

jazidas de Itataia (Ceará), Espinhais (Paraíba), Lagoa Real (Bahia),

Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais), Amorinôpolis (Goiás), Poços de

Caldas (Minas Gerais) e Figueiras (Paraná). Essas reservas, em termos de

toneladas de U,0g medidas, indicadas e inferidas em dezembro de 1982,

são da ordem de 301.400 toneladas.

Deve ser notado que essas são reservas geológicas,ou

seja, urânio que está no chão. Nem todo ele poderá ser extraído no pro-

cesso de mineração, bem como haverá uma perda no processo químico de

recuperação na fase de usina. De qualquer forma, temos bastante combus-

tível para o nosso Programa Nuclear, para reservas estratégicas e para

exportação, quando isto for interessante para o País.

5. Complexo Industrial do Planalto de Poços de Caldas (CIPC)

0 Complexo compreende a mina de Urânio, a usina de

produção de concentrados, a fábrica de ácido sulfürico, as barragens de

rejeitos e as instalações auxiliares. Sua inauguração foi realizada em

6 de maio de 1982. A participação da industria nacional é de 901 dos e-

quipamentos.

Com a experiência desenvolvida nesse setor, o Brasil

está capacitado para exportar serviços nesta parte inicial do ciclo do

combustível nuclear.

I - Mina de Urânio Usamu Utsumi

Situada a cerca de 30 Tan da cidade de Poços de Cal-

das, a mina OSAMÜ UTSUMI possui três corpos mineralizados principais

que atingem, respectivamente: 210, 130 e 300 metros de profundidade. As

reservas medidas e indicadas até dezembro de 1982 são da ordem de 17.200

ton de UjOg, enquanto que as inferidas são de 4.6C0 ton.

A mineração é realizada a céu aberto e a produção po



dera alimentar a Usina de concentração com 2.500 ton de minério por dia

e fornecer excesso para a formação de estoques. A área da escavação tea

cerca de 315.000 m .

II - Usina de Tr. tamento de minério

A capacidade nominal da Usina de tratamento de Poços

de Caldas é de 500 ton/ano. Está produzindo atualmente 250 ton/ano de

"Yellow Cake".

3.5. Usinas Nucleoelétricas

3.5.1. As Usinas Nucleoelétricas merecem tratamento especi-

al pela natureza de seus objetivos.

Além das normas gerais sobre instalações nucleares,

a Lei 6.189 de 16 de dezembro de 1974, estabelece que a autorização pa-

ra construçio de usinas nucleoelétricas será dada exclusivamente ,ã con-

cessionárias de serviços de energia e létr ica, mediante Decreto, ouvidos

os órgãos competentes do Ministério das Minas e Energia; seguintes:

1. Comissão Nacional de Energia Nuclear quanto à verificação do preen-

chimento dos requisitos legais e regulamentos relativos ã energia nu-

clear, do atendimento as normas por ela expedidas e da satisfação das

exigências formaladas pela Política Nacional de Energia Nuclear.

2. Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica quanto ã verifica-

ção do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, rei ativos ã

concessão de serviços de energia e létrica.

3. Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletròbrás quanto ã verificação

da adequação técnica, econômica e financeira do projeto ao sistema da

concessionária, bem como da sua compatibilidade com o plano de instala-

ções necessárias ao atendimento do mercado da energia elétrica. (35)

(35) Machado de Faria et a l l i - Legal Basis ÍOT Installation of Nuclear
Power Plants - Brazilian German Symposium on1 Nuclear - Reactor Sa '
fety Rio de Janeiro Junho 1980 - disponível no Sistema Intemaciõ
nal de Informações Nucleares - 756432 ~



29

A fiscalização de operação das Usinas Núcleo Elétri

cas é feita pela CNEN e pelo DNAEE, em suas respectivas áreas de atua-

ção. (36)

As demais instalações nucleares necessitam somente

de ato da Comissão Nacional de Energia Nuclear. No caso das Usinas nu-

cleoelétricas o ato é Decreto presidencial.

Recentemente, o Decreto n 9 1.810 de 23 de outubro

de 1980, estabeleceu a exclusividade para a Nuclebrãs ou controlada no

gerenciamento de todos os serviços de engenharia, equipamentos e mate-

riais necessários a construção, à montagem e ao comissionamento da usi

na.

O Decreto de autorização da construção e operação fi

xa o prazo para a celebração do contrato de concessionária com a Nucle

brãs sob pena de caducidade. Este é um ato condição para a instalação

de usinas nucleoelétricas.

A Nuclebrãs constitui a NUOON - Nuclebrãs Construto

ra de Centrais Nucleares para atendimento desta atribuição. (37)

A criação da NUCON, e sua exclusividade na constru-

ção de centrais nucleares tiveram como objetivo criar competência na-

cional, nesta área, ao invés de dispersá-la pelas diversas empresas

concessionárias de energia elétrica. A NUCON é empreiteira global, sen

do responsável pela execução de contrato chaves em mão com a entrega

"pronta para operar" da Usina.

3.5.2. Além das normas gerais sobre instalações nucleares, a CNEN bai-

xou as seguintes normas para usinas:

(36) Lei 6.189/74 art. 10 e seguintes

(37) Moreira Yoná Lima - Usinas Nucleoelétricas.Fundamentos Jurídicos,
in Direito Nuclear ano 3 n 9 1 Jan/Julho 1981, p. 49-63 .
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Escolha do sítio para instalação de Centrais

Elétricas

Autorização de Reatores Nucleares

Autorização de Operadores de Reatores Nucle-

ares

Requisitos de Saúde para operadores de reato

res Nucleares

Adoção de recomendação da AIEA para efeito

normativo, na elaboração e funcionamento dos

Programas de garantia de Qualidade para usi-

nas nucleoelétricas.

• Adoção de Recomendações da AIEA sobre Prote-

ção contra Incêndios em Usinas Nucleares.

• Relatório para operações de Usinas Nucleoél£

tricas.

• Relatório de Usinas Nucleoelétricas

Resolução 9/69

Resolução 6/72

Resolução 12/79

Resolução 3/80

Resolução 15/79

Resolução 8/80

Resolução 1/83

Resolução 4/83

3.5.3. 0 licenciamento de instalações nucleares dá ênfase aos aspectos

da avaliação de segurança, que tem sido feito a partir de um processo

determinístico.

Recentemente, a CNEN iniciou á aplicação da analise probabi-

lística de'segurança, aplicando esta-metodologia para a avaliação de

segurança das Centrais Nucleares, em construção e em operação. Estagne

todologia está sendo aplicada em complementação â análise determinísti

ca para:

- decisões quanto à incorporação de novos dispositivos de segurança ba

seados em critérios de redução de risco;

- identificação de deficiências operacionais e de projeto;

- qualificação de operadores;

- otimização do sistema de notificação de ocorrências anormais;
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- planejamento e teste de ações de contingências.

0 licenciamento de Usina Nucleoelétrica. (38)

Licença para construção:

1. A concessionária contrata com a NUGON o fornecimento global da obra;

2. A concessionária solicita a aprovação do local à CNEN

3. A CNEN analisa e aprova ou não o local

4. A concessionária encaminha o projeto definitivo, juntamente com o

pedido de declaração de utilidade publica, solicitando a sua aprovação

e licença para construção à CNEN, acompanhado do Relatório Preliminar

de Análise de Segurança (RPAS);

5. Submissão do pedido de declaração de utilidade pública à CNEN.

6. Aprovação da área pela CNEN e devolução ao ENAEE - M C , que encami-

nha ao Presidente da Republica.

7. Presidente da Republica autoriza, mediante decreto de declaração de

utilidade pública.

8. BNAEE aprova o projeto definitivo e fixa o prazo para o término da o

bra.

9. Concessionária solicita "licença de instalação", tendo em vista c

controle da poluição ambiental.

10. Licença de instalação do órgão controlador da poluição ambiental.

11. CNEN emite licença para a construção e determina a natureza e valor

da garantia financeira decorrente da responsabilidade civil por danos

nucleares.

Autorização para operação.

1. A concessionária solicita autorização para operação e encaminha o Re

latório Final de Análise de Segurança (RFAS);

2. CNEN aprova o RFAS e concede autorização provisória para operação;

3. CNEN analisa e aprova as obrigações finais e ensaios de fundamentos

£38) fforeira.Yonã Maria de Lima.op cit
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do reator feitos pela concessionária;

4. NUOQN entrega I concessionária a usina "pronta para operar";

5. A concessionária solicita a autorização definitiva para operação.

6. A CNEN concede a autorização definitiva para operação.

7. Concessionária solicita "licença de operadores" tendo em vista o con

trole da poluição ambiental;

8. Órgão controlador da poluição emite "licença de operação";

9. A Concessionária comunica ao HWEE o término das obras e solicita au

torização para exploração de serviço;

10. DNAEE autoriza o início de exploração da energia elétrica;

3.5.4. Comissionamento

£ uma atividade técnica que tem repercussão no campo

do direito civil, do penal, administrativo e no econômico-financeiro.

£ a fase entre a construção da Usina e a operação co-

mercial, na qual são realizados testes para verificação de adequabilida

de do projeto e as condições finais para operar. E o período dos ensai

os pré-operacionais, carregamento de combustível nuclear e subida de po

téncia, ocasião em que a concessionária, colocando a usina em funciona-

mento tem a possibilidade de corrigir os possíveis problemas identifica

dos. £ durante o comissionamento que ocorre a passagem de responsabili-

dades da NUCON para a concessionária proprietária da Usina. (39)

3.5.6. Financiamento de Usinas Nucleoelétricas

No sentido de não onerar imediatamento o consumidor

com os eventuais custos decorrentes da implantação do programa de usi-

nas nucleares, o Governo Brasileiro, estatuiu a modalidade de financia-

mento próprio. (40)

(39) Moreira, Yoná Maria de Lima op cit

(40) Decreto n« 86.250 de 30 de julho de 1981.
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As bases desta modalidade são:

1. A Nuclebrãs financia integralmente as usinas nudeoélêtricas que for

nece diretamente ou por sua subsidiária.

2. 0 preço é pago após o recebimento da unidade "pronta para operai1,'com

recursos próprios da concessionária compradora da usina. Estes recursos

devem ser oriundos da venda da energia gerada pela usina adquirida.

3. Sob os financiamentos incidirão juros e correção monetária, conforme

estipulado por contrato. 0 Conselho Monetário Nacional, mediante propôs

ta do Ministro das Minas e Energia, aprovará as condições.

4. A União dotará recursos orçamentários à Nuclebrãs para fazer face a

estes compromissos, os quais serão aplicados mediante subscrição de a-

ções.

5. A Nuclebrás, ouvida a Secretaria de Planejamento, poderá captar re-

cursos nos mercados interno e externo para financiamento das Usinas.

6. Na hipótese de alternativas hidrelétricas para suprimento de energi-

a elétrica, havendo, segundo critérios técnicos, a participação de re-

cursos próprios da concessionária compradora da Usina, ficará limitada

ao custo equivalente ao da alternativa hidrelétrica.

Portanto, o espírito deste ato foi de não onerar ime-

diatamente o consumidor de energia elétrica com os custos de implanta-

ção do programa nuclear.

Esta prática tem ocorrido em outros países segundo mo

dalidades viáveis nos respectivos sistemas jurídico-institucionais e ba

ses econômico-financeiras.

3.5.5. Co-localização de Usinas Nucleoelétricas e Estações Ecológicas.

Complementando a estreita cooperação existente entre

os órgãos do Programa Nuclear e aqueles relativos a proteção do meio am

Mente, o Governo determinou a co-localização de estações ecológicas e



usinas nucleares. Esta é uma experiência singular no inundo. A finalida-

de básica foi estabelecer mecanismo para acompanhamento preciso das ca-

racterísticas do meio ambiente. Estações ecológicas também estão co-lo-

calizadas junto a outras instalações nucleares.

3.5.6. Equipamentos Pesados

0 Brasil, desde maio de 1980, tem sua fabrica de eqiú

pamentos pesados, NUCLEP, localizada em Itaguai, Estado do Rio.

Para a Usina de Angra III foi iniciada a construção do

pressurizador e para Iguape I o Sistema de geração de vapor. Tanbêm es-

tá sob sua responsabilidade a fabricação no Brasil de parte do vaso de

pressão da Central Atucha II, da Argentina.

Os equipamentos pesados respondem por 50* dos custos

da usina nuclear, sendo 201 para o tubo gerador e 301 para o sistema nu

clear de geração de vapor.

3.5.7. Situação atual das usinas nucleares

A primeira Central Nuclear - Angra I, foi construída

sob a égide do Convênio CNEN/Eletrobrás, que delegou à sua concessioná-

ria Fumas Centrais Elétricas S/A parte de execução do Convênio no que

tange ã construção e operação da Usina.

A Usina foi comprada ã Westinghouse em 1972. Concluí-

da a construção e licenciados os operadores, foi concedida a licença

provisória da operação, em setembro de 1981, possibilitando o carrega-

mento do núcleo e a realização dos testes de preferiticalidade inicial.

Em abril de 1982, Angra I foi sincronizada à rede de distribuição de e-

nergia elétrica, experimentalmente com 36 MWe.

Tendo em vista os problemas de vibração no pré aquece

dor do gerador de vapor* verificados em Usinas semelhantes a Angra I,

quando em operação â plena potência, a operação da Usina ficou limitada

a 301 de potência máxima, a fim de evitar ocorrência de possível pròble

ma de vibração. Foram concluídas as modificações necessárias nos gerado



res de vapor e a usina esta voltando a operar, en setembro.

Nas fases seguintes, a potência será elevada suces-

sivamente para 50, 75, 90 e 1001 da capacidade nominal. Após 100 horas

de operação, à plena potência. Angra I poderá entrar em operação comer-

cial.

Estão an construção as Usinas tipo PWR, do origem ale

mã, Angra II e Angra III. 0 término das obras de Angra II está previsto

para o final dos anos 80 e, logo, em seguida. Angra III. (42) A cada u-

sina construída tem aumentado o índice de nacionalização.

Estão planejadas duas usinas para a região de São Pau

Io, Iguape I e Iguape II, condicionadas ã existência de recursos e a de

manda da energia.

3.6. Entidades não Governamentais.

Além das entidades governamentais, e da industria pii

vada brasileira, que estão diretamente engajadas no Programa Nuclear,há

as seguintes sociedades civis envolvidas:

- A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,

que atua através de seu Comitê Brasileiro de Energia Nuclear, principal

mente;

- O Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear - IBQN,

que atua como supervisor técnico independente para a qualidade nuclear.

Constituído, sob forma de sociedade civil, tem a participação de empre-

sas governamentais e privadas, envolvidas no Programa Nuclear.

4. ENERGIA NUCLEAR E SOCIEDADE

A questão da relação entre a sociedade e a energia nu

dear é bastante importante e dever ser focalizada.

(42) Sob a égide do acordo com a Republica Federal da Alemanha.
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'A matéria por si sô daria um trabalho monogrâfico pe

Ia multiplicidade de facetas existentes. (43) Como ponto de referência

a questão da aceitação pública da energia nuclear que se insere no con

texto maior da aceitação pública das inovações tecnológicas e demais

fontes energéticas.

Não se pode desconhecer a característica singular da

energia nuclear e sua aparição ao Mundo.

Tem-se que reconhecer que a ciência e a tecnologia,

desenvolveram-se tão rapidamente que a sociedade tem dificuldades de

adaptar-se. E a energia nuclear é um dos mais importantes resultados

deste desenvolvimento.

No que tange ã relação entre a sociedade e a tecnolo

gia deve se ter em conta que a adaptação do homem e da sociedade não

pode ocorrer no mesmo ritmo que o desenvolvimento científico e tecnoló

gico.

4.1. A participação do publico no processo nuclear pode dar-se em dois

níveis:

a) político - na decisão por referendum ou através de seus representai)

tes parlamentares;

b) administrativo - através da consulta limitada a determinado projeto.

A escolha de qualquer modalidade dá-se conforme o

sistema jurídico institucional de cada País. Todavia seria bom lembrar

que nos sistemas democráticos contemporâneos, o Povo faz-se presente a

través de seus representantes nos Poderes Legislativos, Executivo e Ju

diciário.

Para os países que pretendem iniciar um programa nu-

clear, é essencial conhecer e formar a opinião do publico.

(43) Machado de Faria, N. "Divers approches pour trai ter de 1'accepta
tion publique" - International Nuclear Law Association, Inter Ju
ra 83, setembro 83, San Francisco. ~~



Outro aspecto que se deve enfatizar ê a necessidade

de participação da comunidade universitária e científica nos progra-

nas de ensino e pesquisas ligados a energia nuclear e nas comissões

para a elaboração de normas, como aliás é feito no Brasil.

5. PODER LEGISLATIVO

0 Poder Legislativo tem desempenhado relevante pa-

pel no desenvolvimento da energia nuclear no Brasil.

Esta participação não tem sido somente no que con-

cerne a elaboração de leis, e na resolução de atos internacionais,mas

também, na fiscalização das atividades desempenhadas pelo Pbder Execu

tivo.

Em seu papel, o Legislativo tem sido a expressão

maior da representação popular no Programa Nuclear.

CONCLUSÃO

Procurou-se apresentar neste trabalho o panorama da

energia nuclear no Brasil, tendo em vista seus aspectos institucio-

nais e jurídicos.

£ importante ressaltar a evolução ocorrida desde o

início das atividades nucleares até os dias atuais.

As normas de direito nuclear tem ingressado no orde

namento jurídico brasileiro, adequando os princípios norteadores da

matéria ao sistema jurídico institucional do País.
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