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CONSEQÜÊNCIAS DAS RESTRIÇÕES
BILATERAIS E MULTILATERAIS NO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO

1. - INTRODUÇÃO

As primeiras atividades de pesquisa em energia

nuclear no Brasil tiveram lugar, a partir de 1934, sucessiva

mente, nas escolas de fTsica e engenharia de São Paulo, Rio .

de Janeiro e Belo Horizonte. Eram, em geral, pesquisadores

que, cri cooperação COR universidades estrangeiras, onde renJji

zaram seus estudos, conduziam pesquisas fundamentais em físíL

ca nuclear. Iniciava-se a criação da base para formação

dos primeiros especialistas brasileiros no setor. :.

Imediatamente apôs o término da Segunda Guerra

Mundial, surgiram propostas de internacionalização de arcas po

tencialmente produtoras dos então denominados minerais atoou.

cosv que contrariavam interesses nacionais. .

A defesa dessas areas em território brasileiro

gerou um primeÍTO contTole que evitasse a exportação daqueles

minerais. Essa decisão, destarte, tornou-se a pedra Cumin

mantal da política nuclear brasileira.

Era 1951, por ação conjunta do Professor CarnejL

ro Felippe e do Almirante Álvaro Alberto, foi criado o Con se



lho'Nacional de Pesquisas (CNPq), que procurava sistematizar e

apoiar a pesquisa no Pais.

Esboçava»-se duas vertentes no inicio do desen_

volvinento nuclear brasileiro: uma com base en cooperação ex

tema e outra por esforço autônomo.

. •• -• Desejoso de que o Brasil corapartilhass.e dos re_

sultados do esforço concentrado en pesquisa nuclear, no exte_

rior. na década de 40, e antevendo as dificuldades crescentes

no cosércio nuclear internacional, o Brasil procura . -negocia

ções COM os EUA e Alenanha. . • Álvaro Alberto adquire 3 -Ml

tráçentrífugas da Alenanha en 1954. A entrega dessas ml

quinas foi vetada pelos EUA enquanto perduraram os direitos

políticos ainda remanescentes das cláusulas de ocupação após

a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo buscava Álvaro

Alberto, ao adquiriT tais equipamentos, estabelecer bases para
*
* p

un prograna nacional independente. '
* . . . • •

Em 1956 foi criada a Comissão Nacional de - Ener

-gia Nuclear (.CNEN), vinculada diretamente a Presidência ria Re

pública, a fim de executar o monopólio nacional en minerais nu

cleares 'c promover a pesquisa e os usos pacíficos da energia

nuclear no País.

No exercício de:ja competência legal, a CNEN a

polou-se nas universidades brasileiras e, sucessivamentef no



Instituto de Energia Atônica tatual IPEN), no Instituto de Pcs_

quisas Radioativas Cat uai CDTN), no Instituto de Engenharia Nu

dear e no Laboratório de Dosinetria (atual Instituto de Radio

proteção e Dosinetria).

• No campo da cooperação bilricral, cabe destacar

os Acordos com os os Bit., França e Republica Federal da Alcma

nha. Esses Acordos contribuíram no desenvolvimento nu

dear b'rasileiro, entretanto, jamais nos deram acesso integral

as tecnologias sensíveis, industrialmente comprovadas.

For outro lado, as limitações crescentes ao aces

so a*materiais, equipamentos, transformações e tecnologia ori

undas de Tratados Multilaterais ou de decisões dos Países Su

pridores desses itens demonstravam ser cada dia mais * difícil

a garantia de suprimentos. . . '

t • • • - • • • •

Assim»basear nosso futuro apenas em cooperação

bilateral, aceitar as limitações e restrições técnicas e con

tratuais «iela decorrente, ficar a mercê das exigências polít^'

cas dos Países Supri dor es, é contrariar os princípios dn sobe

rania da Nação Brasileira. ' ' . '



2. - RESTRIÇÕES

ANTECEDENTES HISTÓRICOS KO DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DO BRASIL

- 1945*- Primeiro entendimento nuclear Brasil - EUA.

O Brasil concorda ea exportar a&teriais nucleares pa

ra outros poisos, mediante prévia consulta aos EUA.

- 1946 - O Plano Baruch propõe a criação de uma Autoridade Ato

dica Supranacional para controlar as atividades nu_

cleares-consideradas potencialmente perigosas à segu

rança aundial e propõe ainda a internacionalização das

ãreaj potencialmente produtoras de minérios nucleares.

* -O Plano não foi aprovado. . . . . . .

- 1954 - 0 Almirante Álvaro Alberto compra 3- ultracentrífugas

da Alesanha. A entrega e vetada pelos EUA, ate

que a Alemanha recupere sua soberania*

- 1955 - As iniciativas de cooperação do CNPq con a França, pa

ra produzir urânio Metálico no' Brasil, sãp canceladas

pelo Governo.. . _ .

- 1959 - Iniciado o Projeto M&nbucaba Cpriaeira central nucle

ar brasileira do tipo U natural/grafite com tecnolo

£ia frencesa). Foi abandonado posteriormente.

r 1974 - Coao conseqüência da tentaiva de aquisição de tecnolo

gia nuclear, por países em .desenvolvimento, foi cria

do o Clube de Londres (NSG), que veio acrescentar nt£
.. • • . . .
çanismos adicionais de controlo ao Sistema de Salva



guardas da A1EA. Estabelecesse as "Triggcr-

list" e nao e admitida nehuna exportação de tecnolo

gia sensível para países era desenvolvimento. Dcs_

se Clube participa» todos os paíse -considerados nu

de&rmcnte industrializados (INFCIRC-209-MEA).

- 1974 - 0 Brauil tenta negocias cora os EUA a coapra de 4 cen -

v.x?is nucleares e de instalações do ciclo do combus

tível. 0 Governo americano impede o prosseguimen

to das negociações por envolver o enriquecimento de

urânio.

- -1974 - 0 Brasil tenta negociar com a França, que entretanto.

sõ admite a transferencia de usina de enriquecimento

** - sob a forma de "turn-key", não permitindo o acesso

do Brasil a tecnologia. . -.

- 1975 - Por pressão da Holanda, a tecnologia de enriquecimen

to por ultracentrifugação não foi incluída no Acordo

dó Brasil a RFA, e a unidade de reprocessamenio teve

sua capacidade limitada a escala piloto.

- 1976 - A Alemanha resiste à pressão da Administração Carter,

no caso do Acordo com o Brasil, ...... .

- 1976 - 0 Acordo de Salvaguarda Tripartite Brasil-RFA-AIBA ,

incorpora as regras do Clube de Londres (Salvaguarda

Genética-INFCIRC-253-A1EA). '
0

- 1976 - A AIEA passada aplicar salvaguardas discriminatórias

CGuide Principies) a instalações, equipamentos e ma

terlais fornecidos através do Programa de Assistência
técnica dessa Agência.



1977 - O Secretário de Estado Americano pressiona o Brasil

sobre o Acordo COM a Alemanha.

1977 - Acordo Brasil - URENCO para o fornecimento de urânio

enriquecido para os dois primeiros reatores do Acordo

CO Brasil ccnprcacteu-se a subneter o plutõnio, a ser

produzido pelo uso desse urânio, a um sisteiaa de ar«a

2»:-amento internacional).

1978 - Política Carters não fornecer urânio- com teor do ea

riquecimento acima de 201, limitando assim a operação

de reatores de pesquisa; não exportar equipamentos ;

não transferir tecnologia de enriquecimento. repro

cessanento, água pesada e grafite; condicionar o

• fornecimento de combustível, jã assegurado contratual

mente para Angra I, ã aceitação de exigências adicio-

nais U-Cfcislaçío Americana - Non Proliferation Act).

1578 - Lei de não proliferação: os EUA só* efetuam exportação

nuclear para países que aceitem a aplicação de salv£

guardas a todas as suas atividades nucleares (Full Sco

pe Safeguards). Mesmo nesse caso, não fornecem £

quipamentos nen materiais para tecnologias sensíveis.

1978 - Iniciados estudos na AIEA visando o Armazenamento In

ternacional de Plutõnio (IPS) e à elaboração de R£

gras para Garantia de Suprimentos (CAS).

1979 - 0 Brasil negocia com a França (UPUK) a construção de

usina para a produção de UF^, que exige além de a p H

Car as salvaguardas habituais, que o Brasil não a re

produza. -



- 1980 - Os EUA elaboram ua "Trigger-list" onde são relaciona^

dos sateriais e equipamentos de exportação proibida

(que são ou posssm vir a ser aplicados en atividades

nucleares).

- -19S4 - A França impõe exigências severas para o fornecimento

de compressores de UF, para unidade de enriquecimento

da NUCLLBRÁS. não permitindo sua reprodução no Bra

- 1934 - impossibilidade de adquirir materiais para moderadores

e combustível no mercado j^t-vriM^onai, bem como as

matérias primas-e componentes necessários a sua re

produção. •

- 1985 - Recusa dos EUA en fornecer:

. Computador C1BER 860 para o IEAv. . .

. Computadores VAX 11/785 para o CTA.

. Analisadores multicanal para o Laboratório Nacional de

Salvaguardas - ÇNEN.

• Alvos para uso em pesquisas - UFRJ.

- 1985 - 0 Bras.il não consegue adquirir, no mercado internacional,•

os insumos necessários a produção de radioisotopos pa

ra usos médicos.

- 1986 - As empresas canadenses consideram impossível o fome

cimento de reatores de pesquisa ao Brasil, face a l£

gislação canadense.

- 1986 - Os EUA pressionam os países do CE£ à adotar • regras .

mais rígidas no seu mercado nuclear (Reunião ds Luxem

burgo). ' • • . . " . .



1986 - A Republica Federal da Aleaanba constToi una usina tic

enriquecimento pelo processo de ultracentrifugação e

desinteressa-se a continuar os investimentos no pro

cesso **jet-no«leM.

1SS6*- Os EUA se nega» a fornecer, via AI EA, padrões radione

tricôs ao ?>rasil, consiücrando-cs "special nuclear na

texiâl".

1986 - Os ÊUA elaboras una série de Garantias Especiais e

Garantias Gerais para a transferência de material ou

equipamento de utilização nuclear. Negam-se» teir

ninantemente, ao fornecimento de qualquer aaterial ou

equipamento que possa ter aplicações em tecnologias

- . sensíveis.
» • B »

• m

1986 - Os EUA fazem exigence ias adicionais, àquelas de salva

guardas, paTa fornecimento de câmaras de ionização pa

xa controle do reator do IEN/RJ, sob salvaguardas da

AIEA. * ' ' . ' .

1986 - As f i l i a i s brasileiras das empresas americanas DIGITAL

• IBM apresentam uma série de exigências como 'condi^

cionantes para o atendimento de serviços de manuten

ção de equipamentos.

' 3 . - CONCLUSÃO

0 Brasil tem seguido uma posição ciara, coerente e.



constante em favor do desaroanento c da não proliferação.

Por isso acata a adoção de qedidas de salvaguardas • universal^

sente aceitas, nas -repudia firnesente a imposição de ncemisnos

discriminatórios c inibidores do seu desenvolvimento tccnolõgjL

co.no campo dos usos pacíficos dà energia nuclear.



O BRASIL E A POLÍTICA tíUCM PiUT i H T F P M * r i O I < A L "-

COKDICIONAUTES

1) Existência de cartel tecnológico restringindo o acesso
. a tecnologias e inviabilizando a aquisição de materiais

e compra e Manutenção de equipamentos» inclusive para a-
plicações na-Medicina e saúde, n« agricultuia, na. indus-
tria, na informática e na segurança das •• instalações;

2) Política e/ou legislaçac de países exportadores de tecno-
logia , equipamentos e materiais, contrárias ao interes-
se nacional;

3) Acordos e práticas internacionais sobre não prolifera-
ção, não universais, discriminatórios e impeditivos de
desenvolvimentos autônomos de aplicações pacíficas;

4) Existência de mecanismos externos visando manter o mer-

cado brasileiro como importador de produtos supérfluos
' com agregados tecnológicos e exportador de matérias pri-

5) Carência de matérias primas estratégicas em alguns pa-
íses industrializados; .

6) Alto conhecimento dos países • desenvolvidos com relação
aos nossos recursos naturais, tecnológicos, humanos e
financeiros;

7) Elevado endividamento externo brasileiro e dificulda-
des no balanço de pagamentos;

8) Credibilidade de produtos e serviços nacionais no exte-
rior;

9) Convergência dos interesses brasileiros com os de ou-
tros países em desenvolvimento, especialmente em ní-
vel regional;


