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Resumo de Tese Apresentada a COPPE/UFRJ como parte dos. requisi

tos necessaries para a obtengao do grau de Mestre em Ciencias 

(M.Sc.) 
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EVARISTO SANTIAGO FERREIRA JUNIOR 

Margo de 1986 

Orientador; Otavio Mielnik 

Programa: Engenharia Nuclear e Planejamento Energético 

Este trabalho tem por objetivo analisar, por um 

lado, as causas e a amplitude do processo de difusao da energia 

nuclear no mundo capitalista e, por outro, investigar como o Bra 

sil se insere nesse processo. 

Para tanto, duas categorías' désempenham o papel 

de vetores principáis: o Capital Mundial e o Estado Capitalista. 

Segundo a lógica de reproducao ampliada, o Capi

tal Mundial constituiu o subsistema produtivo nuclear mundial, 

submetendo nesse movimento centenas (ou milhares) de unidades 

produtivas, independentemente de localizagao geográfica, naciona 

lidade ou propriedade dessas unidades. 

Utilizando-se dos instrumentos de intervengao pú

blica disponíveis, o Estado Capitalista favoreceu a constituido 

do subsistema produtivo nuclear mundial, orientando o processo 

de acumulagao no interior desse sistema. 

Nesse sentido, a Assinatura do Acordó de Coopera-

gao Nuclear entre Brasil e Alemanha e a posterior implementacao 

do Programa Nuclear Brasileiro, segundo modelo autoritario de 

gestáo publica, inserem-se no movimento geral de' subordinagao/ar 

ticulagao da economia brasileira a economia munjdial e ao subsis

tema produtivo nuclear mundial, em particular. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as partial fullfilment 

of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

A INTERNACIONALIZADO DA INDUSTRIA NUCLEAR 

ESTADO E CAPITAL EM RELACÓES ATÓMICAS 

Evaristo Santiago Ferreira Junior 

Marco de 1986 

Chairman: Otavio Mielnik -

Department: Engenharia Nuclear e Planejamento Energético 

This paper analyzes the causes and scope of the 

nuclear energy diffusion process in the capitalist world. It 

also aims at explaining Brazil's role in this process. 

The. study contemplates* two main concepts that are, 

here, considered to be driving and directing vectors: the World 

Capital and the Capitalist State. 

According to the expanded reproduction logic, 

World Capital forms the world nuclear productive subsystem, wich 

commands and directs, in this process, hundreds (or thousands) 

of productive units, regardless of their geographical location, 

nationality or capital control. 

Thru the utilization of available public 

intervention tools, the Capitalist State has favored the 'formation 

of the world nuclear productive subsystem, thus guiding the 

accumulation process in the interior of this system. 

Therefore, the conclusion of the Nuclear 

Cooperation Agreement between Brazil and Germany and the 

resultant establishment of the Brazilian Nuclear Program 

(following the authoritariam model of public administration), is 

well fitted in the general dynamics of subordination/articulation 

of the Brazilian economy to the world economy and, particularly, 

to the world nuclear productive subsystem. 
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I. INTRODUÇÃO 

"We, mxoliax pnoplz, fuxve madt a 'Taaítían CoivtAadt' 
wtik òool&ty; m o({&i an aàno&t uniquo. pouibílÁXy 
fao>i a tzcknoíogícalíy abundanZ wonM &ox. tkt 
anccxníng bMÁonA, tbiou.Qk ovJi mÁAaciitou.ò, 
inçxkauAtíbio, metyy éouAct; but tkU enoAQy Aoutict, 
oX tkt 6omt XÁmi iò UÀnXiá itiüth püt&vitLaí úáa 
cu>p£ttt> tkoJt, i& untoYtàiollzd, coulcí òptll diòdòtíÂ," 

(WEINBERG; Alvin M., "The Many Dimensíons of 
Scientific Responsibility", Science, n9 177, 
pag. 33), 

Os reatores nucleares do tipo LV?R (Light Water 

Reactor) , desenvolvidos originalmente para a propulsão de 

submarinos nucleares, experimentaram, durante a década de sessen 

ta e até meados dos anos setenta, um incrível crescimento de su 

as encomendas, espalhando-se por praticamente todo o mundo desen 

volvido. Na esteira desse processo, aniquilavam tecnologias con 

correntes, que não conseguiam impor-se perante sua hegemonia. 

Esse fato foi utilizado pelo "marketing" nuclear c£ 

mo comprobatório da superioridade técnica dos LWR. Tal argumenta 

ção não resiste, entretanto, a uma análise mais detalhada. 

A história da indústria nuclear ocidental é dos me 

lhores exemplos - senão o melhor - passíveis de utilização para 

uma interpretação da evolução recente do capitalismo, em que a 

constituição de um espaço econômico único, hierarquizado e de es 

cala planetãria é a tendência dominante. 

Ao longo de seu estabelecimento, a indústria nuclear es 

truturou-se em um subsistema produtivo mundial, articulando uma 

(1) - Os "reatores de água leve", representados pelas versões PWR 
(pressurized water reactor) e BWR (boiling water reactor), 
utilizam urânio levemente enriquecido - em torno de 3% -
como combustível e água sob pressão ou em ebulição, depen 
dendo da versão considerada, como refrigerante e moderadorT 
Foram desenvolvidos originalmente pelas corporações Westing 
house e General Eletric, dos Estados Unidos. 
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constelação de empresas que, sob a hegemonia das duas principais 

corporações norte-americanas do setor, engajaram-se na produção 

de reatores LWR, segundo os princípios da divisão internacional 

do trabalho. 

É assim que, na atualidade, o setor nuclear contem 

pia a talvez maior e mais poderosa comunidade de interesses da 

história. Grandes empresas dos setores eletromecânico, metalúrgi 

co, mineral e de construções, associadas a poderosas entidades 

financeiras e apoiadas nas diversas estruturas de diferentes Es 

tados, organizaram sua estratégia de expansão e controle do mer 

cado mundial de equipamentos e insumos para o setor elétrico. A 

tuando, tanto no setor energético, quanto no de armamentos, raani 

pulando conceitos relativos ã segurança nacional e utilizando-se 

da Guerra Fria, desenvolveram uma considerável convergência en_ 

tre seus interesses e os dos Estados nos países desenvolvidos, 

acumulando imensos benefícios, sob a forma de subsídios e outros 

privilégios de origem governamental. 

No momento em que, por diversas razões, a situação 

da indústria nuclear mundial começava a ser pontuada por perspeç_ 

tivas de instabilidade, o governo brasileiro anunciava a assinatu 

ra do acordo nuclear com a Alemanha e a instauração de um progra_ 

ma de grande porte, baseado na produção e instalação de reatores 

LWR. 

Associado a empresas alemãs,o Estado brasileiro vem, 

desde 1975, empenhando-se na constituição de uma indústria nucle_ 

ar, fundamentada na "integração econômica internacional". 

Justificada em falsas premissas, dimensionou-se uma 

capacidade industrial de tal magnitude que, para viabilizar-se, 

deverá manter-se na dependência de tecnologia, recursos financei_ 

ros e encomendas provenientes do exterior, o que, dado o acirra 

mento da situação internacional, tornam suas perspectivas de sus 

tentação bastante críticas. 

O objetivo deste trabalho consiste em, de um lado, 

analisar as causas e a amplitude da generalização dos reatores 

LWR pelo mundo e, de outro, mostrar como a instituição do Progra_ 

na Nuclear Brasileiro se insere nesse processo. 

Para tanto, parte-se das seguintes hipóteses bãs_i 

cas, que serão confirmadas ao longo do texto: 

i - a nuclearização de sistemas elétricos é enten 
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dida como um processo que traduz, sobretudo, a continuidade do 

controle que grandes corporações multinacionais exercem sobre o 

mercado de equipamentos elétricos, através da constituição de um 

sistema produtivo de amplitude global e hierarquizado; 

ii - os traços mais gerais da nuclearização demons 

tram que esta não se realizou endógenamente, como resultado do de_ 

senvolvimento dos setores de equipamentos elétricos e de servi 

ços de eletricidade, mediante um processo natural de moderniza 

ção tecnológica. 0 impulso à nuclearização nos países desenvolvi 

dos - e, mais recentemente, na periferia capitalista - teve ori 

gem, na realidade, em um exterior, o Estado. Então, a nucleariza 

ção, enquanto ideologia, reflete os objetivos e o conteúdo polí_ 

ticos da intervenção estatal nos diversos países que adotaram es_ 

ta opção; e, 

iii - tais hipóteses, quando rebatidas para o caso 

brasileiro, tornam possíveis deduzir a constituição do programa 

nuclear do processo geral de subordinação da economia nacional ã 

lógica do capital internacional. 

A subordinação das economias de países desenvolvidos 

ao sistema produtivo mundial implica em uma constante interven 

ção do Estado nessas economias, orientada no sentido de viabili_ 

zar os interesses gerais do capital internacional, provocando a 

emergência de espaços de valorização privilegiados. 

De fato, o sistema produtivo mundial constitui-se em 

um todo articulado e hierarquizado, onde coexistem economias cen 

trais e periféricas. A articulação dessas partes reflete o grau 

de compleméntariedade atingido entre as economias nacionais, en 

quanto sua hierarquização é determinada pelo diferencial de de_ 

senvolvimento entre as forças produtivas dos países centrais e 

periféricos. 

Por outro lado, sob o sistema produtivo mundial, são 

levadas âs últimas conseqüências as contradições do modo de pro 

dução capitalista. Enquanto a produção atinge seu grau máximo de 

socialização, envolvendo diversas economias nacionais, seu con 

trole, a propriedade dos bens de produção e a riqueza gerada man 

tém-se concentrados em mãos de uma pequena minoria internaciona 

lizada. Assim, a grande contradição enfrentada pelo capital mun 

dial é de como fazer coexistir seus interesses com os limites e 

necessidades das sociedades onde opera. 
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Para poder existir nos espagos nacionais, o sistema 

produtivo mundial necessita do poder politico de cada país. Em 

consequéncia, a intervengáo estatal nos países subdesenvolvidos, 

envolvidos pela lógica do capital mundial, torna-se, de fato, ne 

cessária, na medida em que se constitui no 'tio condutor" através 

do qual circulam as condicoes de internacionalizacao. 

Os fundamentos teóricos utilizados na interpretagáo 

que se faz do desenvolvimento da industria nuclear mundial, bem 

como os condicionantes concretos que determinaram esse desenvol 

vimento, sao apresentados suscintamente no capítulo II - AS CON 

DICTES DE CONTORNO. 

O capítulo III - O NÚCLEO foi dedicado á apresentacáo 

do surgimento, maturagáo e consolidagáo da industria nuclear nos 

Estados Unidos, baseada na tecnología dos LWR. Neste capítulo, de 

monstra-se como convergiram os interesses das grandes firmas muí ti 

nacionais de equipamentos elétricos e os do Estado norte-america_ 

no, para um pro jeto de dominacao político económica do mundo. Pa_ 

ra tanto, o Estado americano, enquanto "capitalista coletivo ide_ 

al", elege o nuclear como um espago privilegiado de valorizagáo 

do capital, promovendo sua viabilizagáo, mesmo que em detrimento 

de outros interesses existentes naquela sociedade. 

No capitulo IV - REACÁO EM CADEIA é abordada a "inva 

sao" da Europa pelos LWR. As formas pelas quais o capital inter 

nacional se articulou, no sentido de garantir a ocupagáo de raer 

cados, estabelecer a divisáo do trabalho na produgáo nuclear e 

aniquilar as iniciativas concorrentes; o apoio fornecido pelo Es_ 

tado norte-americano á internacionalizacao dos LWR; e, a adesáo 

européia a esta tecnología sao os pontos centráis da discussao. 

A escolha do Brasil como um dos espagos privilegia 

dos para investimentos pelo capital internacional; as "razoes de 

Estado" que levaram o governo brasileiro a associar-se a capitals 

alemáes na constituigáo de urna industria nuclear e os impactos 

sobre a estrutura económica do país sao abordados no capítulo V-

PARA ALÉM DA MEIA VIDA. 

Finalmente, no capítulo VI - CONCLUSOES sao resumí 

dos os principáis aspectos desenvolvidos ao longo do trabalho e 

discutidas as tendencias do programa nuclear brasileiro', a luz 

da competigáo internacional no interior da industria nuclear. 

Sena indivisibilidade encontra-se a origem filológica 
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do vocábulo átomo, é na indissociabilidade entre Estado eCapital que 

se situam as chaves para o desenvolvimento de urna economía poli. 

tica para a energía nuclear, capaz de explicar a dinámica de do 

minacáo subjacente a nuclearizacáo, esse "Contrato Faustiand1 que 

as sociedades modernas estao sendo induzidas a assumir. Contribu 

ir para urna reflexáo sobre o tema seria, em síntese, o objetivo 

do presente trabalho. 



II - AS CONDIÇÕES DE CONTORNO 

"Tkt twtnty-fcouA gíant tAamnational cotipotwtíonò 
tkat domínatt tkt nucltoA powi índuA&iy tonòtitwtt 
wkat may bt tkt òingit Wugut and moht powvifali 
buòiftUA tntVipnÁAt In hÃAtoiy. (...) TheÁA 
momoiib infiiuznct OVQA tkt U.S. ttonomy u 
asnpíi^itd òtÁJÜL faunikçA by cloòt UhoolaXion witli 
tigivt oi tkt nctfíon^ nino. biggut bankò, itò òtvtn 
laAgtòt imwiantt tompaniu and many 0$ ÃXh top 
uwtòtsntnt and íaw faVunò. kíong witk tktín. aULLuín 
tkt títdJiít uMIÀty índuAtfiy, thty kavt invtòttd 
toantlui billionò ofi dotía/u in tkt nucltaA 
bllò<LYlQJ>b" . 

(HERTSGAARD, Mark, "NUCLEAR INC. - THE MEN 
AND THE MONEY BEHIND THE NUCLEAR INDUSTRY". 
N.Y. Pantheon Books, 1983, pag. 7). 

II.1. INTRODUÇÃO 

A descrição elaborada por Hertsgaard reporta-se ape_ 

nas â indústria nuclear instalada nos EUA e suas articulações no 

interior desse país. 

Esta não passa, no entanto, da caracterização da pon 

ta do grande "iceberg" nuclear. Se a esse quadro forem agregados 

dados pertinentes ao funcionamento dessa indústria em escala glo 

bal, identificando-se: as empresas atuantes e o espectro de atua. 

ção respectivo; os investimentos totais realizados; e, o poder 

que, associadas aos principais bancos do mundo e a instituições 

internacionais, dispõem na definição de uma nova ordem econômica 

de dimensão planetária, demonstra-se, sem maiores dificuldades, 

encontrar-se na exploração da indústria nuclear o, talvez, mais 

poderoso grupo de interesses jamais organizado ao longo de todo 

o desenvolvimento do capitalismo. 

0 entendimento dessa realidade, entretanto, transcen 

de os domínios estritos da indústria nuclear. Para compreendê-la, 

há que se traçar um quadro de referência de maior amplitude. 

Este quadro é conposto pelo nível de desenvolvimento 

das relações de produção capitalistas, ã época do surgimento da 

energia nuclear e sua evolução posterior, particularmente, no 
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seio do setor de equipamentos elétricos, bem como pela dinámica 

das relagoes internacionais após a II Grande Guerra e o papel de 

sempenhado pelos Estados nacionais nessas relagoes. ' 

II.2. 0 DESENVOLVIMENTO DO MODO DE PRODUgAO CAPITALISTA 

Já no inicio do sáculo, o capitalismo há muito supe 

ra a fase de concorréncia. A predominancia dos capitais monopo 

listas tornara-se evidente e sua internacionalizagáo um fato. Con 

forme observava Lénin , em 1916: 

"0 que caracterizava o antigo capitalismo, onde 

reinava a livre concorréncia era a exportagáo de 

mercadorias. O que caracteriza o capitalismo 

atual, onde reinam os monopolios, é a exporta

gáo de capitais." 

Quais seriam entáo as características dominantes do 

Modo de Produgáo Capitalista (MPC) em seu estágio monopolista? 

0 que, fundamentalmente, diferencia esta fase da anterior, o es 

tágio concorrencial? 

0 estágio concorrencial remonta o inicio do MPC, ca 

racterizando-se pelo aniquilamento paulatino do modo de produgáo 

feudal e pela emergencia da manufatura. Alargam-se os limites 

dos mercados estritamente locáis e generaliza-se a economia mer 

cantil. Pela eliminagáo de barreiras alfandegárias e de políticas 

protecionistas, a circulagáo da mercadoria é o caráter dominante 

do comercio internacional e determinante do processo de acumula. 

gao, modificando relagoes de valor entre mercadorias de formagoes 

sociais desigualmente desenvolvidas. 

Através da ampliagáo da esfera de circulagáo da mer 

cadoria e da modificagáo das relagoes de valor entre mercadorias 

procedentes de formagoes sociais de desenvolvimento desigual, 

sao acumulados imensos excedentes nos países mais adiantados e 

preparadas as pré-condigoes para a reprodugáo ampliada do capital 

em escala internacional. Em outras palavras, a internacionaliza 

gao do espago de circulagáo da mercadoria criou as condigoes ne 

cessárias para a internacionalizagáo do capital e, em consequen 

(1) LENIN, Vladmir. Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. 
("Bases"), 2a. Edigao, Sao Paulo, Global, 1982, pag. 60. 
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cia, ao surgimento do estágio monopolista do Modo de Produção Ca 

pitalista. 

A fase monopolista do MPC caracterizou-se, em um pri 

meiro momento, pela internacionalização do capital-dinheiro. A 

generalização do capital dinheiro, estabelecendo formas de contro 

le sobre as economias em que aportava, permitiu que, seguindo a 

dinâmica da acumulação ampliada, fosse promovida a internaciona 

lização do capital produtivo, a partir do surgimento e expansão 

das firmas multinacionais. 

Com o desenvolvimento das firmas multinacionais, a 

estrutura do MPC assume uma nova configuração, abstraindo-se das 

fronteiras nacionais e desenvolvendo-se sobre toda a economia, or_ 

ganizando-a sob a forma de ura sistema produtivo mundial. 

Como Sistema Produtivo Mundial (SPM), entende-se a 

forma como as grandes corporações multinacionais articulam a pro 

dução, submetendo nesse processo um número incontável de unida_ 

des produtivas de tamanho médio e pequeno, à revelia de sua loca 

lização espacial, nacionalidade ou propriedade. 

Nesse sentido, o sistema produtivo mundial ou, em ou 

tros termos, o sistema do Capital Mundial, pode ser caracteriza. 

do como: 

"a) sistemas de máquinas (partes automatizadas e 

semi-automatizadas são acionadas por um imenso 

contingente de trabalho vivo para produzir os ri 

elementos de seus produtos finais; b) estes sis 

temas acionados simultaneamente em.n regiões do 

mundo são articulados como sistemas (de sistemas) 

dos quais resulta a produção global em escala 

mundial. ... a este nível,..., vamos encontrar 

'cooperando' ou 'integrados' em um mesmo proces_ 

so praticamente todos os sistemas disponíveis em 

uma determinada região onde o capital mundial ope 

ra. ... A regra geral para esta coexistência ou ar 

ticulação de níveis e sistemas é a resultante de uma 
(2) 

equação de produtividade e custos relativos." 

(2) SOUZA, Herbert, J. Capital Transnacional e o Estado. Rio de 
Janeiro, Vozes, 1985, pig. 46~ 
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A internacionalizagáo do capital produtivo comporta 

ria, essencialmente, duas características principáis. Em primeiro 

lugar, esse deslocamento se faz, via de regra, de economías mais 

desenvolvidas para menos desenvolvidas, segundo criterios que con 

sideram o nivel de desenvolvimento da regiáo hospedeira e a natu 

reza de seu modo de produgao, onde a possibilidade de manutengáo 

do valor da forga de trabalho em nlveis baixos caracteriza-se co 

mo urn dos principáis elementos de decisáo. Em segundo lugar, esse 

movimento de valor, sob a forma de capital produtivo, é determi 

nado pelo nivel de controle exercido pelas economías de origem 

sobre os países receptores. 

Sob tais condigoes, em que a concorréncia internado 

nal dos monopolios passa a ser a tónica do sistema produtivo mun 

dial, este assume as seguintes características, resumidas por 

Palloix: (3) 

"1 - Constituigáo de imperios financeiros ínter; 

nacionais (...) que asseguram a uniáo do c aP¿ 

tal industrial produtivo internacional (...) e 

o poder do capital bancário internacional; 

2 - Desaparigáo do mercado enquanto fator de 

auto-regulagáo das unidades produtivas; 

3 - Integragáo das esferas de produgao, circula 

gao e realizacáo sob controle de um centro úni 

co de decisio, o capital financeiro." 

Resumindo, a dinámica do Modo de Produgao Capitalis 

ta engendrou o sistema produtivo mundial. Em seu movimento coii 

traditório, exarcebaram-se as condigoes de reprodugáo das reía 

goes capitalistas de produgao, através da socializagáo do procejs 

so produtivo em escala global e da máxima concentragáo da proprj. 

edade e controle das riquezas produzidas. 

0 deslocamento espacial de unidades produtivas, rea 

lizado pelas empresas multínacionais, representou a propagagao 

mundial das relagóes de produgao capitalistas e urna profunda 

transformagáo ñas características do comercio internacional, on 

de os fluxos de mercadurías entre países sao progressivamente 

(3) PALLOIX, Christian. A Economía Mun¿.ial_CaPitLgJ'.is^a ~ A F a s e 

do Monopolio. ("Biblioteca de Economía Contemporánea") , Lis_ 
boa, Ed. Estampa, 197 2, pag. 220. 
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substituídos por trocas comerciais, entre matrizes de empresas 

multinacionais e suas subsidiárias, ou entre estas últimas. 

Deste fato depreende-se que o sistema produtivo mun 

dial, tal como hoje é reconhecido, articula-se a partir de um 

certo grau de complementação dos diversos sistemas produtivos na 

cionais, do desenvolvimento de especializações nesses sistemas, 

submetidos à divisão internacional do trabalho. £ assim que, na 

atualidade e talvez à exceção dos Estados Unidos, nenhuma econo 

mia nacional possui a coerência interna necessária a um sistema 

produtivo moderno, gerando por conseqüência, relações de inter 

dependência extremamente enraizadas em todas as economias capi 

talistas. 

Em outras palavras, os elementos que compõem as mer 

cadorias do sistema produtivo mundial seguem, durante o processo 

de transformação, um circuito onde estão integrados diversos pai. 

ses. E é percorrendo esse circuito produção-circulação-realiza 

ção internacionalizado, que o capital multinacional encontra 

seus espaços de valorização. 

Ao impor-se, viabilizando a acumulação do conjunto 

do capital internacionalizado - envolvendo, desta forma, tanto 

países avançados como subdesenvolvidos - o sistema produtivo 

mundial infunde a generalização das condições de produção e, por 

conseqüência, a tendência ã homogeneização das técnicas produti. 

vas. Isto porque, não sendo uma simples soma de partes - os sis_ 

temas produtivos nacionais - mas um todo complexo, estruturado 

e hierarquizado, para seu funcionamento exige a existência de 

normas, padrões e técnicas universalizados. 

Assim, é impossível compreender a evolução dos cap^ 

talismos nacionais, sem considerá-los parte constituinte da evo 

lução da economia global, inseridos na dinâmica maior da acumu 

lação mundial. E é isto que permite qualificar as diferentes eco

nomias como desenvolvidas ou subdesenvolvidas. 

II.3. REBATIMENTOS PARA O SETOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

O setor de equipamentos elétricos foi, no processo 

de evolução do estágio concorrencial do capitalismo, para o es 

tãgio monopolista, um de seus principais vetores. São empresas 

pioneiras en sua constituição a General Electric e Westinghouse, 
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nos EUA, e Siemens e AEG, na Alemanha. 

Associadas a grandes casas bancárias, utilizando to 

do o poder que o- capital financeiro lhes conferia, desde muito 

cedo essas empresas adotaram medidas de aníquilamento da concor 

réncia e de controle de mercado. Tais medidas permitiramque fos 

sem concentradas, nessas empresas, enormes massas de capital 

que, para que fosse possível sua reprodugáo, impeliram-nas para 

o exterior. 

Esse movimento, longe de ser fruto de decisóes de ca 
ráter técnico-administrativo, representava imposigóes das con 
digSes de reprodugáo do capital. Na realidade, a concentragáo 

do capital, através da eliminagáo da concorréncia no plano in_ 

terno, bem como a posterior exportagáo de excedentes sao. solía 

goes de continuidade para o desenvolvimiento contraditório do pro 

prio capital. Respondem á queda tendencial na taxa de lucros dos 

capitals acumulados em etapa anterior, pela promogáo de urna acu 

mulagao mais acentuada, em movimento cíclico progressivamente 

agugado. 

Inseridas nessa lógica, as grandes empresas do setor 

de equipamentos elétricos criaram subsidiarias e associaram-se 

a outras grandes firmas locáis, na maioria dos países desenvo^ 

vidos. Exercendo o dominio sobre os principáis mercados nació 

nais e estando imunes as medidas restritivas de política exter 

na dos países hospedeiros, a exportagáo de capital produtivo s£ 

ria urna forma de manter a vitalidade do processo de acumulagao, 

sob controle centralizado nessas corporacóes. 

A concorréncia feroz que travaram entre si, desde lo 

go evidenciou-se como urna ameaga á vitalidade dessas empresas. 

O surgimento de acordos visando a ampliagáo do controle do raer 

cado internacional e a auto-preservagáo das partes seria entáo 
(4) 

urna consequéncia "natural" do processo. Segundo Mirow: 

"Afinal, em 1896, o primeiro acordó (nos EUA-

E.F.) para utilizagao mutua de patentes (patent 

pool) e divisao do mercado entre as corpora 

goes General Eletric e Westinghouse foi firma. 

do." 

(4) MIROW, Kurt R. A Pitadura dos Cartels. 16a. Edigáo, Rio de 
Janeiro, Civilizagao Brasileira, 1979, pag. 30. 
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Ainda segundo o autor:1' 

"A firma Siemens concorria com a Deutsche 

Edson Gessellschaft, da qual resultaria mais 

tarde a AEG... Seguindo modelo norte-america 

no,.,,, resolveram, a Siemens e a AEG, já em 

1893, renunciar á concorréncia prejudicial e 

explorar em conjunto o mercado alemao." 

Em seguida a esses eventos pioneiros, a celebragáo 

de acordos e a formagáo de cartéis foram multiplicados á cente 

ñas. Em 1936 fundava-se a "International Electric Association" 

(IEA) , que passaria a controlar, centralizadamente, os cartéis 

setoriais de equipamentos elétricos. 

Atuando sobre cada um dos diversos segmentos da pro 

ducáo de materiais e componentes elétricos, de lámpadas a tur_ 

binas para geragáo de energia elétrica, os cartéis teriam por 

motivagáo a manutencáo e o controle do mercado. A repartigáo de 

mercados nacionais entre as corporagoes associadas, o estabel£ 

cimento de pregos dos produtos, o controle do monopolio tecnolo 

gico e a criacáo de "fundos" para retaliagáo, através de técni_ 

cas de "dumping" em mercados nao totalmente controlados, foram 

instrumentos corriqueiramente utilizados para agüele fim. 

Antes do inicio da II Grande Guerra, o controle so 

bre o mercado de equipamentos elétricos encontrava-se pratica 

-mente consolidado. Operando sobre o espago económico mundial, as 

grandes corporagóes adquiriram o poder de definir o destino de 

qualquer nova tecnología para o setor, sendo condigáo necessá 

ria para seu estabelecimento no mercado, que fosse incorporada 

pelas empresas do cartel, mesmo quando desenvolvidas com forte 

apoio estatal, por governos de países centráis. 

0 cartel setorial de turbinas a vapor é particular^ 

mente interessante para confirmar o que foi dito anteriormente, 

projetado para o exemplo da industria nuclear. Sendo um compo 

nente fundamental para a produgáo de energia núcleo-elétrica e 

estando sua produgáo condicionada aos interesses do cartel, a 

turbina confere as empresas associadas um poder de decisao con 

siderável sobre qual tecnología de reatores será comercializada, 

(5) Ibdem, pag. 30. 
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nos espagos económicos por elas dominados. 

0 Quadro (II.1) apresenta as firmas que, em 1936, 

participavam do cartel de turbinas a vapor. Embora já nao refli 

ta a atualidade desse cartel, ele oferece urna idéia aproximada 

da importancia do mesmo na constituicao da industria nuclear 

mundial. 

Das quinze empresas relacionadas, nove sao fornecedo 

res ou de reatores, ou de geradores, ou ambos, para usinas nu 

cleares. 0 raio de agáo dessas empresas, seja através de filiáis, 

ou associadas, abrange vinte e sete dos trinta e seis países 

que em 1979 investiam de alguma forma na energia nuclear, inciu 

indo-se ai oito países do bloco socialista. Evidentemente, esse 

conjunto de empresas organiza sua produgáo preponderantemente so 

bre um tipo de tecnología, os LWR (Light Water Reactor - Reato 

res de Agua Leve) . Eventualmente, em fungáo de posigóes políti. 

cas dos Estados hospedeiros ou compradores de reatores, podem 

participar do fornecimento de equipamentos nucleares segundo 

tecnologías alternativas, sendo o Canadá o caso mais exemplar. 

Resumindo, antes que fosse possível visualizar-se na 

energia nuclear a possibilidade de sua utilizagáo comercial, já 

estavam pré-estabelecidas as condigoes que iriam subordiná-la 

ao oligopólio produtor de componentes básicos para geragáo de 

energia e utilizá-la como instrumento de aprofundamento e conso 

lidagáo dp sistema produtivo mundial. 

Estas e outras empresas, nao assinaladas no Quadro 

(II.1) articulam-se entre si no fornecimento de partes e de egui 

pamentos de centráis nücleo-elétricas encomendadas no mercado 

internacional, materializando no setor nuclear o sistema produ 

tivo mundial. Hierarquizando os espagos produtivos através da 

divisáo internacional do trabalho e promovendo a desaparigáo do 

mercado enguanto fator de regulagáo das unidades produtivas, 

assumem, dessa forma, poderes de dec i sao superiores aos dos Es_ 

tados nacionais na definigáo de rotas de desenvolvimento do se 

tor elétrico nesses países, dado que controlam as diferentes es_ 

feras de produgáo de equipamentos elétricos em escala global. 

II. 4. ENERGÍA NUCLEAR E GEOPOLÍTICA NO PÓS-GUERRA 

Desenvolvida para a produgáo de artefatos bélicos e 
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QUADRO II.l 

INTERNATIONAL ELECTRIC ASSOCIATION - IEA 

CARTEL SETORIAL DE TURBINAS A VAPOR 

- 1936 -

EMPRESA 

AEG * 

British Thomson-Houston 

Brown-Boveri & Cie.* 

English Electric Co.* 

General Electric Co.Ltd.* 

International General Electric * 

Metropolitan-Vickers * 

Siemens Schuckertwerke * 

Westinghouse International * 

C.A.Parsons E Co. * 

Asea Electric Ltd * 

Machinen Fabrik Oerlikon 

Escher Wyss Eng. 

Brush Electric Engineering Co. 

PAÍS 

Alemanha 

Inglaterra 

Suíca 

Inglaterra 

Inglaterra 

E U A 

Inglaterra 

Alemanha 

E U A 

Inglaterra 

Suécia 

Suíca 

Suíca 

Inglaterra 

(*) Empresas engajadas na industria nuclear. 

FONTE: MIROK, Kurt R.. , op.cit., pag. 49. 
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efetivamente utilizada contra o Japão ao final da guerra, a 

energia nuclear esteve contínua e permanentemente envolta em 

considerações pertinentes a segurança nacional dos países cen 

trais. 

Com o fim das hostilidades, o quadro geopolltico mun 

dial apresentava-se profundamente alterado, relativamente, ao 

final da década de trinta. Por um lado os Estados capitalistas 

europeus, esgotados pelo esforço de guerra, observavam, sem 

maiores condições de resistência, à diluição de seus antigos im 

périos coloniais. Através de movimentos de libertação, novos 

países politicamente independentes surgiam no cenário mundial. 

A Europa Oriental, economicamente menos desenvolvida e antiga 

fornecedora de matérias-primas para os países mais adiantados 

do continente, adere ao Bloco Socialista, liderado pela União 

Soviética. Na França e na Itália os partidos socialista e comu 

nista gozam de grande popularidade, em vista de suas participa_ 

ções nos movimentos de resistência ao nazi-facismo. 0 capitalis^ 

mo atinge, sob o ponto de vista político, seus mais baixos indi_ 

ces de representatividade. 

Sob o aspecto econômico, a Europa sai da guerra pra. 

ticamente dizimada. Os principais parques industriais europeus, 

alvo de pesados bombardeios estavam destruídos. Vagas de desem 

pregados e um dos mais rigorosos invernos da história contempo 

rânea completavam o quadro caótico do continente, em 1946. 

Nesse quadro, os Estados Unidos, com seu sistema pro 

dutivo não atingido pela guerra e fortalecido mesmo pelo perío 

do de beligerância, surgem como a potência hegemônica do capita. 

lismo e garantes da manutenção das condições de reprodução de£ 

se sistema, em escala mundial. Promovendo a recuperação econôm^ 

ca européia e o estabelecimento de planos de defesa mútua por 

todo o mundo não socialista, os Estados Unidos criaram laços de 

interdependência política e econômica que propiciaram as cond_i 

ções de aprofundamento da internacionalização do capital e a 

constituição de um sistema produtivo mundial e hierarquizado. 

Esse processo se dá, sem que entretanto deixem de 

surgir contradições entre os diversos Estados capitalistas avan 

çados.A hegemonia norte-americana é encarada com reservas, prin 

cipalmente enquanto promotora do enfraquecimento dos capitais 

"nacionais" europeus e do avanço das corporações norte-america 
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ñas. Nesse sentido, o desenvolvimento de urna industria nuclear 

nesses países passa a ser encarado como fator de soberania na 

cional. 

Considerada estratégica, a industria nuclear sofreu, 

desde o nascedouro, urna macica intervengáo estatal. 

Impulsionando a industria a custa de enormes subsl 

dios, definindo prioridades de desenvolvimento ou estabelecendo 

normas restritivas, a agáo estatal apresentou-se de forma con 

traditória, em sua superficie. Para compreende-la, necessárias 

se fazem algumas considerag5es sobre a natureza do Estado, que 

iráo balizar a evolugao do presente trabalho, 

O Estado é urna abstragáo real. Sua natureza de cías 

se, nos países capitalistas desenvolvidos é deduzida da catego 

ria capital. 

Deduzir-se o Estado da categoria capital, implica 

que este tern, em sua concepgáo, o papel de produtor das reÍ£ 

goes capitalistas e a responsabilidade de garantir sua continui 

dade. Nestes termos, o Estado é um Capitalista Coletivo Ideal, 

em esséncia (Engels). 

"0 Estado nao pode ser pensado 'ao lado1 e 'ácima' 

da economia: enquanto submetido á lei do valor, o 

Estado capitalista é determinado, nao mecanicamen 

te, pela dinámica da acumulagáo entre os produto 

res e os meios de produgáo, reproduz, em suma, as 

relagoes sociais, ajudado nisso pelas instituigoes 

burguesas." 

Determinado fundamentalmente pelo movimento do capî  

tal no seu conjunto, o Estado, nos países desenvolvidos, inter 

vém relativamente mais na reprodugáo da forga de trabalho que 

no setor produtivo. Isto nao obsta que, em situagoes excepcio 

nais, ao se definirem políticas determinadas para um dado setor, 

considerado estratégico para o capital em geral mas insuficien 

temente maduro, ou demasiadamente complexo para que se auto re 

produza através da iniciativa privada, o Estado assuma posturas 

de intervengáo intensivas e, enquanto regulador, favorega a acu 

mulagáo nesse setor, as vezes em detrimento de outros. 

{6) HIRATA, Helena. "0 Estado Como Abstragáo Real?." In: Traba 
lho e Dominagáo, Estudos CEBRAP, n9 26, pag. 161. 
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As razóes que orientaram a maciga intervengao esta 

tal, em todos os países que assumiram o desenvolvimento nucle 

ar, encontram ñas transformares geopolíticas do pós-guerra suas 

motivagoes principáis. 

Em um primeiro plano, internamente ao bloco dos pal 

ses capitalistas desenvolvidos, os diversos Capitalistas Coleti 

vos Ideáis langar-se-ao a urna disputa pela lideranga do dominio 

tecnológico nuclear, enquanto.instrumento de forga e persuasao 

na conquista de posigoes na hierarquia do Capital Mundial, bem 

como de defesa das posigoes já alcangadas. Em outras palavras , 

no plano da concorréncia internacional, a expansáo dos diversos 

capitais "nacionais" seria resguardada por um poderio bélico 

nuclear que garantisse, ao menos, um certo equilibrio de foreas 

entre os diversos países capitalistas avangados. 

Esta situagáo é claramente definida, tanto no desen 

volvimento de artefatos militares quanto, posteriormente, de ceri 

trais nucleares que, através da dependencia tecnológica e de 

combustiveis, propiciaram o surgimento e manutengáo de mercados 

periféricos subordinados aos interésses dominantes dos países 

centráis. 

Em um segundo plano, á luz da luta de classes na e£ 

fera internacional, os Estados capitalistas, liderados pelos 

EÜA e suportados por agencias internacionais, utilizarlo o nu 

clear como instrumento de pressáo e confronto ao "Bloco Comunij; 

ta". Como um Coletivo de Capitalistas goletivos Ideáis, atuaráo 

no sentido de preservar a reprodugáo do capital em sua dimensáo 

mundial. 

É no entanto em um terceiro plano geopolítico - o 

"conflito Korte-Sul" - que a atuagáo dos Estados capitalistas 

avangados assume sua dimensáo mais complexa e contraditória. Ao 

mesmo tempo em que procuram pautar-se pela conquista de merca 

dos periféricos, para os segmentos da industria nuclear mundial 

que Ihes correspondem, e pelo controle dos recursos uraníferos 

das regióes subdesenvolvidas, caracterizando no plano mundial o 

conflito entre Capitalistas Coletivos Ideáis e fornecendo as ba 

ses infraestruturais á competigáo oligopólica que se desenvolve 

no interior dessa industria, reünem-se, no Coletivo de Capita 

listas Coletivos Ideáis, no intuito de controlar o desenvolvi. 

mentó periférico dessa industria e cristalizar a Divisáo ínter 
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nacional do Trabalho entre "I e III Mundos". 

Compreender a dinámica de expansáo da industria mun 

dial nuclear é saber identificar, prioritariamente, as relagoes 

dialéticas entre Estado e Capital na competicáo oligopólica, em 

escala mundial. Embora apresentados separadamente, estes dois 

agentes sao vetores que agem simultáneamente sobre essa dinámi 

ca e sob estreita interdependencia. Para realizar seus objeti 

vos, em escala planetaria, o capital mundial necessita promover 

alteragóes ñas bases dos poderes políticos "nacionais", de for 

ma a compatibilizar suas necessidades e vocagao mundiais com 

os limites e necessidades de cada país, necessitando para tanto 

de: 

"Um Estado executivo, ao mesmo tempo nacional e 

internacionalizado, capaz de estabelecer a o£ 

dem interna segundo a lógica e os interésses de 
(7) 

urna nova ordem internacional". 

II. 5. ENERGÍA NUCLEAR, CAPITAL MUNDIAL E ESTADO NO BRASIL 

O Programa Nuclear Brasileiro, materializagáo do 

Acordó Nuclear entre os . Governos do Brasil e da Alemanha Fede. 

ral, surge em um momento particularmente crítico para a indús 

tria nuclear internacional. 

Em 1974, tornava-se pública a existencia de um cartel 

de países e empresas detentores de reservas de uranio que, a 

exemplo da Organizagáo dos Países Exportadores de Petróleo-OPEP, 

praticavam o controle dos pregos do minério. A elevagao constan 

te dos pregos, resultante desse controle, inviabilizava polít_i 

cas comerciáis praticadas no setor nuclear, que garantiam ao com 

prador de reatores o fornecimento do combustível, durante um 

prazo considerável, por um prego previamente determinado. Essa 

política comercial, praticada pelas empresas norte-americanas , 

com forte apoio estatal, havia garantido as mesmas o controle 

da maior parte do mercado internacional. 

0 colapso dessa política, associado á crescente re 

sisténcia nos países desenvolvidos a implantagao de reatores tO£ 

nam-se os primeiros indicios de urna forte retragao no mercado 

(7) SOUZA, Herbert, J., op.cit., pag. 13. 
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nuclear. Empresas americanas, européias e japonesas, após inves_ 

tirem bilhões de dólares na constituição de suas instalações in 

dustriais, deparam-se com a possibilidade de não ter como reali 

zar sua produção na escala planejada. Os mercados periféricos 

adquirem então uma importância inusitada. 

Contribuindo ainda mais para a instabilidade desse 

quadro, nesse mesmo ano, a índia detona sua primeira bomba atõ 

mica, gerando toda sorte de apreensões entre os governos dos 

países desenvolvidos. 

Desta forma, no cenário da competição oligopólica, a 

conquista dos mercados periféricos passa não pela queda dos pre 
ços dos reatores, mas pelo fornecimento de vantagens acessórias, 

tais como a venda de armamento e a transferência de tecnologia 

nuclear, ao mesmo tempo em que. são criados mecanismose institui 

ções de combate ã proliferação de armas atômicas. 

Sob tais condições político-econômicas, tem início a 

implementação do Programa Nuclear Brasileiro que, segundo os go 

vernantes nacionais, ã época: 

"A fim de evitar o que ocorrera com o petróleo, 

era imperativo que, no caso da energia nuclear, 

a solução fosse suscetível de dar ao país, a me 

dio prazo a indispensável autonomia. Era prec_i 

so, pois, ao fazer a opção técnica, levar em con 

ta, também, a necessidade de assegurar a plena 

transferência para o Brasil das tecnologias eri 

volvidas em cada uma das áreas do ciclo do com 

bustível correspondente ao tipo de reator adota 

do."<8» 

Ignorando a lógica da expansão capitalista mundial e 

os interesses dos Estados capitalistas avançados, o discurso go 

vernamental pretendia a "autonomia nacional" no setor nuclear. 

Mais que "acidentes de percurso", os descompassos na implemen 

tação do Programa denotam principalmente o "pecado original" de 

sua gênese: a subordinação ao sistema produtivo mundial. 

A estratégia internacionalizante do Capital Mundial 

não ê, entretanto, suficiente para "dissecar" a política nucle_ 

(8) BRASIL, República Federativa do. 0 Programa Nuclear Brasi 
leiro. Brasília, 1977, pg. 10. 
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ar brasileira recente, em toda sua complexidade. Há que conju 

gar-se, a este aspecto, as "razóes de Estado" que levaram os go 

vernos brasileiros, após 1975, a investir no Programa Nuclear. 

Para tanto, é necessário que se caracterize a agáo 

estatal que, nos países subdesenvolvidos, assume característi 

cas diferenciadas daquela dos países capitalistas avangados. 

"Nos países que se tornaram subdesenvolvidos, o 

aparecimento e o florescimento do modo de produ 

gao capitalista nao foram gerados e produzidos 

pelo desenvolvimento das contradigoes internas. 

(...) foi de certo modo trazido do exterior: e 

foi precisamente isso que criou o subdesenvolvi 

mentó. (...) Resulta dessa particularidade que 

a difusáo das relagóes mercantis é incompleta e 

específica. (.. .) A difusáo das relagóes mercan 

tis (...) alimenta-se da desestruturagáo que 

provoca ñas relagóes de produgao nao capitalis 

tas, num lapso de tempo extremamente breve (gri 

fo nosso-E.F.). Ela as adapta(...) sem necessá 

riamente transformá-las em relagóes de produgao 

capitalistas, á lógica da valorizagáo do cap^ 

tal."(9) 

Desta maneira, nos países que ingressavam na perife_ 

ria da esfera capitalista de produgao, necessitava-se de um 

"fiat" que promovesse a desestruturagáo e adaptagáo das relagóes 

de produgao pré-capitalistas existentes, as necessidades da 

acumulagáo do capital. E foi precisamente isto que conferiu ao 

Estado, nesses países, urna fungáo (e urna forma de existencia: o 

regime político) qualitativamente diferente daquele observada 

nos países centráis. Ele surge como o elo de ligagáo entre a eco 

nomia nacional e a economia mundial. Sua dinámica é determina. 

da pelo movimento contraditório de, ao mesmo tempo, integrar a 

economia nacional na economia mundial e negar o espago reserva 

do áquela economia na Divisáo Internacional do Trabalho. 

"O Estado- (nos países subdesenvolvidos-E.F.) in 

tervém de maneira maciga (e na maioria dos ca 

(9) MATHIAS, Gilberto e SALAMA, Pierre. O Estado Superdesenvol 
vido. Sao Paulo, Brasiliense, 1983, pag. 29. 
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sos direta) na constituição de inteiras faixas 

da indústria nacional. A política econômica pos 

ta em prática caracteriza-se assim por uma dua 

lidade: ela expressa o peso de uma divisão in 

ternacional do trabalho sofrida por tais países 

e, ao mesmo tempo, uma tentativa de modificá-la. 

Essa política econômica é aplicada, no mais das 

vezes, por regimes políticos de legitimidade res_ 

trita."(10) 

Na periferia, o Estado aparenta produzir a classe 

que deveria representar. Nela, suas funções não se limitariam a 

garantir a perenidade das relações de produção capitalistas mas, 

sobretudo, a produzir diretamente essas relações. É o lugar de 

difusão das relações mercantis e o elemento necessário a essa 

difusão. 

Conclue-se então que, diferentemente dos países capi_ 

talistas centrais, o Estado, nos países subdesenvolvidos, tenha 

sido deduzido da economia mundial. 

Com o advento das firmas multinacionais e, por conse 

quência, dos deslocamentos do capital produtivo para diversos 

países, constituindo-se assim o sistema produtivo mundial, le 

vam-se aos extremos as contradições do modo de produção capita. 

lista. 0 controle da propriedade dos bens de produção concentra 

-se ao máximo, sob a hegemonia de uma minoria internacionaliza

da. Observa-se o acirramento da competição entre as formas mono 

pólicas e não-monopólicas de produção e entre os grandes monopó 

lios entre si. A concentração da riqueza torna-se aguda. Fina_l 

mente, criam-se contradições insolüveis entre os interesses eco 

nomicos nacionais e os do capital mundial. 

Para mediar o conflito e legitimar o processo de in 

ternacionalização da economia, o Estado nos países periféricos 

sofre novas transformações: o poder executivo torna-se hegemôni 

co, moderniza-se segundo princípios tecnocráticos de gestão da 

coisa pública, submetendo os outros dois poderes e desequilji 

brando o principio básico do discurso democrático. Legitimiza a 

violência e leva ás últimas conseqüências sua forma material de 

existência: o regime político autoritário. 

(10) Ibdem, pag. 10. 
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No Brasil, a "Revolução de 64" surge como solução de 

continuidade ao processo de internacionalização do capital, que 

já não encontrava nos regimes predecessores respostas às suas 

necessidades. Sob o binômio Segurança e Desenvolvimento, a vio 

lência é legitimada, a par e passo com o aprofundamento das re 

lações de subordinação da economia aos ditames do sistema produ 

tivo mundial. 0 "inimigo interno" torna-se o alvo principal das 

forças armadas e da repressão policial, ao mesmo tempo em que o 

bem-estar social é sublimado em nome de "grandes projetos", dos 

quais o Programa Nuclear seria o exemplo mais bem acabado. 

No entanto, a solução autoritária, ao invés de resol_ 

ver as contradições geradas na emergência do Sistema Produtivo 

Mundial, ao separar o Estado da sociedade civil, potencializa-

as . E é nesse contexto que se desdobrarão os fatos determinan 

tes da política nuclear brasileira, bem como suas perspectivas 

futuras. 

II.6. ADVERTÊNCIAS FINAIS 

A espinha dorsal do presente trabalho é a dinâmica 

de internacionalização da indústria nuclear. Sendo assim, evo 

lui basicamente em torno de uma linha específica de reato 

res, os LWR (Light Water Reactor), reatores de "água leve", que 

por sua vez, subdivide-se nos PWR (Pressurized Water Reactor) 

e nos BWR (Boiling Water Reactor), reatores a água sob pressão 

e a água em ebulição, respectivamente. O desenvolvimento de ou 

trás linhas tecnológicas alternativas de produção de núcleo-ele_ 

tricidade é tratado apenas marginalmente, quase que como uma 

pontuação da seqüência dos fatos. 

As origens da indústria nuclear mundial são imci 

nentes ã evolução da indústria de armamentos e ao desenrolar da 

Guerra Fria. Tenta-se assim mostrar como Estado e Capital se 

associam, por um lado, na produção de valor e, por outro, na ma 

nutenção das relações de produção capitalistas em dimensão glo 

bal. 

A busca incessante pelo lucro e por novas áreas de 

exploração para o capital, potencializaram as tensões da Guerra 

Fria. Por não ser dito, não se pretende afirmar, implicitamente, 

que a participação na Guerra Fria dos países socialistas se de 
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va apenas a unt mero reflexo defensivo. A crescente insergáo dos 

países do Leste Europeu e da Uniáo Soviética no mercado mundial 

de armas remete os questionamentos para afirmacoes menos sim 

plistas e categóricas que as do tipo: "a corrida armamentista 

inibe a construgao do socialismo", embora isto também nao deixe 

de ser urna verdade. 

Compreender essa questao implicarla em esforgos con 

sideráveis na pesquisa da lógica dos Estados socialistas da atua 

lidade, dos interesses hegemónicos da burocracia dominante e, 

aínda, do próprio processo de socializagáo em curso nesses pal 

ses. Seria mesmo um desvio do foco de interesse do presente tra 

balho. Tenta-se apenas, com esta advertencia, evitar interpreta 

goes maniqueístas sobre o complexo de relagóes que envolvem a 

evolugáo nuclear no mundo, deixando-se claro que a abordagem re 

porta-se a esta evolugáo, submetida á lógica do sistema capita. 

lista. 



I l l - O NÚCLEO 

"What ¿weeteA awmgement, {¡Kom the point 0$ oiew 
oí piivatt induí>tAyt could have been provided,withiw 
the boJieht ¿imite ojj common de.ce.ncy,than foK the 
fedexal government to take ail the nÁ&iu, ¿pend 
lanta&tic ¿um6 o¡¡ moneyt and at the ¿ewe tune, give 
private- induA&iy the bene^iU of, ail the know-now 
that have been acqtwied... 1 ." 

(Benjamin Sigal, .In: HERTSGAARD, M.op.cit., 

pag. 23). 

III.l. INTRODUgAO 

A citacao de Benjamin Sigal, membro do CIO(Congress 

of Industrial Organizations), organismo que reúne diversas enti 

dades sindicáis, resume, sob o ponto de vista económico, as ar 

ticulacoes entre Estado e corporacoes no desenvolvimento da in 

dústria nuclear norte-americana, de meados da década de quaren 

ta até o presente. 

Tais articulacoes tiveram inicio durante all Grande 

Guerra com o advento do Projeto Manhattan que, tendo por finali 

dade pro jetar e construir a bomba atómica, reuniu, em empreendi. 

mentó inédito, os esforcos de norte-americanos, canadenses, in 

gleses e franceses e, sob a coordenado desses governos ,abri 

gou empresas industriáis, técnicos e cientistas que mais tarde 

viriam a determinar as diretrizes e controlar os programas nu_ 

oleares desses países. 

Conduzido sobre o maxor segredo, o Projeto nao pode 

(1) - De fato, o governo francés, enquanto tal, nao participou 
do Projeto. Com a Franca ocupada, a participacao francesa 
coube á individuos, dentistas articulados com o movimen 
to de resistencia e identificados com o governo francés 
no exilio, presidido pelo General Charles de Gaulle. 

http://de.ce.ncy
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ria dispensar a contribuido de corporales privadas, de larga 

experiencia industrial, capacidade financeira e habilidade em 

projetos tecnologico-intensivos. Sob tais condicoes, foram con 

vocadas apenas urnas poucas, escolhidas entre os tradicionais 

fornecedores do Departamento de Guerra norte-americano.Du Pont, 

Union Carbide, Dow Chemical, Westinghouse e General Electric fo 

ram as principáis beneficiárias do compromisso entre o sigilo e 

a sofisticado tecnológica. 

Para estimular o envolvimento dessas corporacoes, a 

coordenacao do projeto ofereceu condicoes de participacao irre 

cusaveis: o governo americano garantia a absorcao de todos os 

custos e ainda o pagamento de um "cost-plus", estabelecendo an 

tecipadamente urna margem de remuneracao para as companhias, in 

dependenteraente dos resultados alcanzados. Em outros termos,pro 

punha-se urna empreitada de alta rentabilidade, com todos os 

riscos absorvidos pelo Estado. 

As vantagens de incorporar-se ao Projeto, para aque 

las empresas, nao se resumiriam a ganhos financeiros imediatos. 

Pioneiras no setor nuclear, estariam em considerável vantagem 

sobre seus concorrentes, no momento em que aquela tecnología se 

tornasse viável para usos civis, além de aprofundarem seus la 

90s com o Estado no setor de armamentos, altamente concentrado 

e lucrativo. 

A Alianca celebrada no Projeto Manhattan entre os 

países aliados deteriorava-se, paulatinamente, a medida que re 

sultados iam se concretízando. Em meados de 1945, os Estados 

Unidos romperiam unilateralmente esta alianca, centralizando a 

direcao do Projeto e exercendo o controle quase absoluto das in 

formacoes produzidas. A exclusao dos antigos aliados ao acesso 

a tecnología nuclear adquire legitimidade com a promulgacao pe 

lo Congresso, em 1946, da Lei de Energia Atómica, popularizada 

como Lei Me. Mahon. 

III. 2. FLORESCIMENTO A SOMBRA DA IDEOLOGÍA DA SEGURANQA NACIÓ 

NAL E DO PROJETO DE DOMINAQAO NORTE-AMERICANOS 

Em sua esséncia, a Lei Me. Mahon determinava': 

. a criacao, no ámbito do Executivo,da toda-poderosa 

Comissao de Energia Atómica - AEC (Atomic Energy Commission) ; 
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. que a AEC caberia o controle completo sobre mate 

r i a referente á energía nuclear, para usos c iv i s ou m i l i t a r e s ; 

. que á AEC fosse conferida a propriedade e o contro 

le completo sobre mater ia ls nucleares ,p lantas e equipamentos ; 

controle completo do financiamento e de d i r e t r i z e s de pesquisa 

e desenvolvimento nuclear , para quaisquer f ins ; e, 

. i n s t i t u í a , no ámbito do l e g i s l a t i v o , a Comissao 

Mista de Energía Atómica - JCAE (Joint Committee on Atomic 

Energy) . 

No plano externo, a l e i preconizava o isolacionismo 
(2) n u c l e a r n o r t e - a m e r i c a n o . Segundo G o l d s c h m i d t : 

"A p o l í t i c a da AEC s e r á de c o n t r o l a r a d i s s e m i n a 

c a o d e i n f o r m a c o e s c l a s s i f i c a d a s d e urna m a n e i r a 

f a v o r á v e l a d e f e s a e a s e g u r a n c a e que em c o n f o r 

m i d a d e com e s t a p o l í t i c a a AEC s e r á g u i a d a p e l o s 

p r i n c i p i o s s e g u i n t e s : Nao se f a r á q u a l q u e r t r o c a 

d e i n f o r m a c o e s com o u t r a s nacoes s o b r e a u t i l i z a 

c a o i n d u s t r i a l da e n e r g í a a t ó m i c a , a n t e s que o 

C o n g r e s s o nao se d e c l a r e por meio de urna r e s o l u 

gao c o n j u n t a , ( . . . ) , que e s t a b e l e c a g a r a n t í a s apl_i 

c a v é i s e e f e t i v a s c o n t r a os u s o s d e s t r u i d o r e s da 

e n e r g i a a t ó m i c a . " 

"Somente s e r á p e r m i t i d a a t r a n s f e r e n c i a de d a d o s 

c i e n t í f i c o s de b a s e s o b r e a e n e r g i a a t ó m i c a , de 

forma a i n s t a u r a r a l i v r e t r o c a de i d é i a s e de 

c r í t i c a s , e s s e n c i a i s ao p r o g r e s s o c i e n t í f i c o . " 

I d e n t i f i c a d a , mesmo a n t e s da g u e r r a , como urna " f o n t e 

b a r a t a e q u a s e i n e s g o t a v e l de e n e r g i a " , a Le i de Me.Manon, cen 

t r a l i z a n d o no E x e c u t i v o o c o n t r o l e da m a t e r i a r e f e r e n t e a e n e r 

g i a a t ó m i c a , i m p e d i a que empresas n o r t e - a m e r i c a n a s , d e t e n t o r a s 

t r a d i c i o n a i s d e urna f a i x a c o n s i d e r á v e l do mercado de equipamen 

t o s e l é t r i c o s , u t i l i z a s s e m a q u e l a t e c n o l o g í a e ampl iassem a i n d a 

mais sua p a r t i c i p a c á o no s e t o r , c o n f i n a n d o - a s na p rodugao de 

2) - GOLDSCHMIDT, B e r t r a n d . Le ComgJjrxe Atomique . P a r i s , F a y a r d , 
1980, p a g . 99 . 
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armamentos. Enguanto promovía o dominio tecnológico centraliza 

do em poucas corporacoes, o Estado, contraditoriamente, impedia 

sua utilizacao no processo de expansao do capital no setor ele 

trico. 

A instituicao do monopolio estatal nuclear deve ser 

compreendida a luz das profundas transformacoes porque passava 

o quadro de equilibrio de foreas no mundo e da propria razio de 

ser do Estado, enquanto "capitalista coletivo ideal", em essin 

cia. 

Iniciava-se a Guerra Fria e o temor que o avanco so 

cialista imprimía aos países capitalistas, tornava-se urna guase 

paranoia. Por outro lado, o deslocamento do centro hegemónico, 

que se operava internamente ao conjunto de países capitalistas, 

impunha que o Estado norte-americano se colocasse contra os in 

teresses de seus aliados mais tradicionais. Esse deslocamento 

pode ser observado no diálogo entre Churchill e Roosevelt, em 

1943:í3) 

"...Winston se levantou dizendo: '0 que é isso? 

O que e isso? Nao se recorda que ao comecar a 

guerra a marinha mercante inglesa era o dobro 

da dos Estados Unidos?' O presidente replicou: 

'Sim, mas que me dizes do fato de que ao termi 

nar a guerra a marinha mercante dos Estados Uni

dos será o dobro do que era a inglesa antes?" 

A bomba tornava-se um poderoso instrumento de expan 

sao e consolidacáo do poder dos Estados Unidos em todo o mundo. 

O Estado, penalizando a expansao dos capitais investidos na in 

dústria nuclear estaria, na realidade, resguardando, através do 

monopolio, a propria existencia do capital em geral e de seu po 

lo dinámico, ameacados pelas transformacoes por que passava o 

mundo. 

Dispondo de fartos recursos orcamentários, a AEC con 

tinuaria pagando bilhoes de dolares as empresas para projetar e 

construir armamentos. Foram garantidos ampios lucros,através de 

contratos com cláusulas de remuneracáo pré-estabelecida e da 

participacao quase que exclusiva no forneeimento de artefatos 

(3) - HYMER,Stephen,Empresas Multinacionais: A Internacionaliza 
Cao do Capital,2a.Edicao,Rio de Janeiro,Graal,1983,pag.67. 
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bélicos, mercado firmemente expansionista. Westinghouse e 

General Electric adquiriram urna prática valiosa no dominio da 

tecnología, projetando submarinos e bombas e operando usinas 

de producao de plutonio. Cualitativamente, estas empresas fica 

riam em posigoes privilegiadas frente a outros concorrentes>ap5s 

1954, quando o monopolio estatal nuclear seria rompido. 

0 monopolio, desde o inicio, encontrava ñas grandes 

corporales seus principáis opositores. Ao mesmo tempo em que 

se engajavam no programa de armamentos, constituem no Congresso 

um poderoso "lobby" para derruba-lo. 

Segundo a estrategia de seguranga nacional, os reato 

res para geragao de eletricidade nao seriam urna das prioridades 

da AEC. Entre outras razoes; porque sua operado implicarla no 

manuseio de material nuclear por entidades privadas, contrarian 

do as instrugoes do monopolio, ou na estatizagao dos servigos 

de eletricidade, opgao inaceitável para os padroes de desenvol 

vimento económico norte-americanos. Essa concepgáo impedia ain 

da que as grandes empresas de equipamentos eletrieos pudessem 

expandir suas atividades nucleares para o exterior, ameagando 

sua hegemonía no mercado mundial, posto que, desde o final da 

guerra, ingleses, franceses e canadenses investiam na pesquisa 

de reatores para a produgao de energía elétrica. 

Irónicamente, sao os soviéticos que,após explodirem 

sua bomba, em 1949, contribuirlo para alterar os conceitos de 

seguranga nacional entao dominantes, abrindo caminho para que 

as grandes corporagoes realizassem seus projetos de expansao no 

dominio nuclear. 

Com os programas paralelos de energia nuclear no 

Canadá, Franga, Inglaterra e Uniao Soviética e, posteriormente, 

com a detonagao das bombas soviética, em 1949, e inglesa, em 

1952, os ideólogos norte-americanos da seguranga nacional passa 

ram a ver no monopolio a salvaguarda de um segredo de polichine 

lo. Manter o estatuto poderia provocar consequencias desastro 

sas. Caso os soviéticos assumissem a vanguarda na geragao nú 

cleo-eletrica, poderiam utilizar essa tecnología como elemento 

de atragao de países subdesenvolvidos, carentes de energia,para 

a esfera de influencia socialista. Esse risco já era percepti 
(4) vel, desde 1946, cuando da apresentagao do Plano Baruch ñas 

(4) - Em síntese, o Plano Baruch propunha a internacionalizagao 
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Nações Unidas, os Estados Unidos foram duramente acusados de 

pretenderem promover um novo tipo de colonialismo. 

0 governo sentia-se impulsionado a apresentar, antes 

que os soviéticos, um reator de demonstração que, ligado à re 

de, fornecesse energia elétrica de origem nuclear. 0 critério 

de escolha repousaria sobre a factibilidade e o curto prazo, e 

nao sobre a economia. 

"A idéia seria provar a superioridade americana, 

não baixar os custos da eletricidade. Essa neces 

sidade de um reator viável, tão brevemente quan 

to possível,(...) que levou a administração a 

concluir que (o reator projetado para o submari 

no Nautilus, um PWR construído pela Westinghouse 

deveria dar origem ao primeiro reator para a pro 

dução de eletricidade - E.F.).(...) A construção 

começou em Shippingport, Pensylvânia, em setem 

bro de 1954, e três anos mais tarde a companhia 

Duquesne Light iniciava a operação do primeiro 

reator civil norte-americano." 

0 critério político de escolha de um reator que pu 

desse, no menor tempo possível, cumprir a função ideológica de 

"demonstrar" a superioridade norte-americana, privilegiava um 

tipo de tecnologia considerada,â época, a mais ineficiente. 

III.3. ANTICOMUNISMO E CONQUISTA DE MERCADOS: OS "FIOS CONDUTO 

RES" DA GERAÇÃO NÜCLEO-ELÉTRICA 

A partir de 1951,observa-se uma inflexão significati 

va na política nuclear norte-americana. O Conselho de Segurança 

Nacional decidia que o país deveria dar início a um intenso pro 

grama nuclear civil. O delírio da segurança nacional passava , 

das reservas minerais radioativas e da pesquisa e desen 
volvimento nuclear, postos sob a tutela de um organismo 
internacional,agredindo concepções de soberania nacional 
e tentando congelar as relações de força nesse domínio. 

(5) - HERTSGAARD,M.,op.cit.,pag.27.Significativamente,os custos 
de produção de energia desse reator chegaram a 50 iriils / 
KWH(milésimos de dólar por quilowatt-hora),valor talvez 
cinco vezes superior aos custos de produção de energia 
por fontes tradicionais, a época. 
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nessa etapa, a ser seu principal promotor e seriam feitos esfor 

ços gigantescos, tanto pelo Estado quanto pelas corporações pri 

vadas, para disseminar o reator norte americano no exterior. 

O Estado, que ate então constrangia a expansão de urr. 

aparelho industrial que ele mesmo havia estimulado, por meio de 

subsídios e investimentos gigantescos, revê sua estratégia de 

dominação hegemônica e sintoniza-se com as grandes corporações, 

passando a atuar na criação das condições necessárias a consoli 

dação de uma indústria de equipamentos eletro-nucleares. As com 

panhias privadas, libertas do garrote imposto pelo monopólio , 

competem agressivamente pelo domínio do mercado e, ao lançarem 

seus produtos no exterior, assumem a condição de "braço execu 

tor" da política de segurança nacional norte-americana. 

Injetando imensos recursos financeiros no setor nu 

clear; subsidiando os preços do urânio de forma a torná-lo com 

petitivo com o carvão e o óleo combustível; ameaçando o setor 

de serviços de eletricidade com o fantasma da estatização, case 

não concordassem em investir em usinas nucleares, o Estado vi 

ria a expor mais uma vez seu caráter de classe. Atuando como ca_ 

pitalista coletivo ideal, ao penalizar capitais específicos - co 

mo os do setor carbonífero - e adequar o espaço econômico para 

a inserção da nova tecnologia, o Estado tratava de defender o 

capital em geral, evitando rupturas no processo de reprodução 

das relações capitalistas, a nível internacional. 

Alvin Weinberg, diretor do laboratório de pesguisas 

atômicas de Oak Ridge deixa essa questão bem clara ao declarar, 

perante o JCAE, em 1952: 

"A Guerra Fria tem dado motivação ao desenvolvi. 

mento de reatores de potência, quase da mesma 

forma que a 'guerra quente' motivou o desenvol 

vimento das primeiras bombas nucleares." 

Ao longo dessas audiências, diversas testemunhas pro 

puzeram um programa vigoroso de reatores de potência ,como for 

ma de "defender o Mundo Livre contra a agressão comunista." 

Em 1951, embora o monopólio estatal ainda não houves 

se sido. revogado, a AEC instituia o "Programa de Participação 

(6) - In: HERTSGAARD, M., op.cit., pag. 29. 
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Industrial", liberando informales classificadas para que as 

industrias interessadas pudessem avaliar as perspectivas da 

energía nuclear e definir formas de atuacao em projetos de de 

senvolvimento. Pelo menos oito grupos de estudos, alguns envoi 

vendo ate vinte empresas, foram constituidos para analisar o 

conteüdo dos arquivos da AEC. 

Varias propostas foram feitas a AEC para o estabele 

cimento de um programa nuclear industrial. Entretanto, dados os 

baixos precos do óleo combustível, do gas natural e do carvao 

mineral no mercado interno e os vultuosos investimientos agsocia 

dos a implantacao de um parque industrial nuclear, todas denun 

ciavam um aspecto constante: a energia nuclear deveria conti

nuar sendo alvo de subsidios governamentais bilionários, condd. 

cao para o envolvimento mais profundo da industria norte -ameri 

cana. 

Em setembro de 1952, cedendo ás pressoes da indús 

tria e dos estrategistas da seguranca nacional, a AEC al^ava os 

reatores nucleares a condicao de urna de suas principáis prior.1 

dades. Simultáneamente, o JCAE promovia urna serie de audiencias 

para discutir o progresso industrial da energia nuclear de po 

tincia. 

0 ano de 1953 foi particularmente auspicioso para a 

industria nuclear. Em seu memo secreto, o Conselho de Seguran 

9a Nacional considerava que, 

"...o desenvolvimento imediato da energia nu 

clear de potencia seria um pré-requisito para 
(7) 

manter a lideranca dos EUA no campo nuclear." 

A 8 de dezembro, o presidente Eisenhower proferia 

um discurso ñas Nacoes Unidas, em que propunha o programa " Ato 

mos para a Paz" e o estabelecimento da Agencia Internacional de 

Energia Atómica (IAEA), no ámbito das Nacoes Unidas, com o obje 

tivo de regular e controlar a atividade nuclear no mundo e pro 

mover sua disseminacao, para usos civis. 

De 1953 ainda se registra o estabelecimento do pri 

meiro programa quinquenal de desenvolvimento (1954-1958) , sob 

cujos auspicios foi construida a central de Shippingport. 

(7) - In: HERTSGAARD, M., op.CJt., pag. 26. 
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As "razoes de Estado"estavam agora intimamente ali 

nhadas aos interesses das grandes corporações e a criação do 

programa "Ãtomos para a Paz" seria o primeiro passo para impul 

sionar a tecnologia norte-americana para o exterior.No entanto, 

o monopólio continuava,ainda,embora ultrapassado, constrangendo 

as perspectivas de expansão do setor. 

Finalmente, coroando toda a disputa travada no Con 

gresso e nos segmentos do Executivo,quanto ao estabelecimento 

de estratégia para a energia nuclear de potência, em 1954, apro

vava-se a Nova Lei de Energia Atômica que, basicamente, atingi 

ria o monopólio nuclear estatal e daria amparo legal ao surgimen 

to de uma indústria nuclear em bases privadas. Este novo estatu 

to não foi aprovado sem que uma intensa polêmica fosse travada. 

Por sua importância, os principais tópicos dessa disputa são 

apresentados em seguida. 

No estabelecimento dos limites de participação esta. 

tal situava-se a questão fundamental do debate. Os "defensores 

do poder publico", como a Associação do Poder Publico Americana 

e a Associação Nacional de Cooperativas de Eletrificação Rural, 

entendiam que, desde que a tecnologia fora desenvolvida ati 

então às expensas do governo federal, a nação como um todo deve 

ria ser a principal beneficiária dos frutos do progresso. 

Tais entidades colocavam-se a favor de um programa 

governamental massivo, que rapidamente desse resposta ãs princi^ 

pais dificuldades tecnológicas e suprisse o pais com energia a 

custos baixos. Desta forma, defendiam a tese de que o governo 

construísse, operasse e mantivesse sob sua propriedade as futu 

ras plantas comerciais de energia núcleo-elitrica.Entendiam que 

se a comercialização de reatores e a produção de energia esti 

vessem reservadas ao setor privado, os benefícios ficariam con 

centrados nas grandes corporações, â custa de bilhões de dõla 

res de dinheiro público. 

O setor elétrico privado, através do "Edson Electric 

Institute" e da Associação Nacional de Companhias de Eletricida 

de, defendia, por outro lado, que ã indústria privada fosse re 

servada a construção e operação de centrais nucleares. Opunham 

-se radicalmente a que o governo tivesse qualquer participação 

que fosse além da concessão de subsídios ao desenvolvimento do 

programa, tanto para reatores de demonstração quanto comerciais. 
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Também para a AEC, o programa deveria ficar sob 

maior controle privado possível. Pelo seu entendimento, a ação 

estatal deveria limitar-se â regulamentação do setor, ao estabe 

lecimento de normas de construção e operação de reatores e ã 

promoção da energia nuclear. A participação financeira governa 

mental deveria limitar-se ao fomento da pesquisa e desenvolvi 

mento tecnológicos. Usinas que alcançassem o "status" comercial 

nao contariam com qualquer auxilio financeiro do Estado, 

Do conflito entre essas correntes de opinião e inte 

resse, foi editada a nova lei, que determinava: 

que firmas privadas estariam autorizadas a produzir 

e comercializar reatores nucleares de potência; 

desde que obtida licença da AEC, o setor privado e 

outros setores nao-federais poderiam construir e operar plantas 

nucleares; 

que apesar da propriedade de todo o combustível nu 

clear produzido no pais ser exclusivamente do governo, a AEC 

poderia alugar, sob a forma de "leasing back", o combustível ne 

cessãrio â operação de reatores por ela licenciados; 

que a assistência financeira da AEC estaria restrita 

â construção e operação de reatores experimentais; 

que reatores licenciados pela AEC como "comerciais " 

não seriam contemplados com qualquer ajuda financeira; 

que a AEC estaria proibida de engajar-se na produção 

comercial de energia nuclear, embora lhe fosse permitido cons 

truir e operar plantas experimentais de grande escala e vender 

a energia produzida nestes reatores, como co-produto da pesqu_i 

sa; e, 

que pessoas físicas ou empresas de capital privado 

poderiam obter patentes para aplicações não-militares da ener 

gia nuclear. Deixava, no entanto, que a critério da AEC,tecnolo 

gias consideradas de "interesse público" fossem transferidas pe 

Io detentor a terceiros, mediante o pagamento de uma taxa. E_s 

ta condição de concessão manter-se-ia em vigor por cinco anos. 

A proibição do monopólio de patentes teria sido 

fruto de intensa campanha dos " defensores do poder pú 
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Mico", que entendiam que, se a energia nuclear fora desen 

volvida sob os auspícios do contribuinte, então deveria ser pos 

ta â disposição de toda a nação, ao invés de mantida sob contro 

le exclusivo de umas poucas grandes corporações. Propunham que 

por um prazo de dez anos, pessoas físicas ou jurídicas tivessem 

acesso a todo o conhecimento desenvolvido com o suporte governa 

mental. A proposta foi parcialmente aceita, cabendo a AEC defi 

nir que tecnologias estariam fora do domínio de patentes e redu 

zindo-se para cinco anos o prazo de de vigência da cláusula. 

A nova lei permitia ao Estado estabelecer, embora fa 

vorecendo significativamente mais as grandes corporações fabri 

cantes de equipamentos, uma compatibilização dos diferentes in 

teresses envolvidos no processo geral de acumulação no entorno 

'do setor elétrico. 

A nova lei de energia atômica teve ainda, como' es ti 

mulo ã sua promulgação, a estreita relação existente entre a 

produção eletro-nuclear e os objetivos do programa bélico norte 

americano. Considerava-se que o esforço armamentista necessita 

va da cooperação da iniciativa privada para o fornecimento de 

plutõnio. Concomitantemente, estudos encomendados a quatro den 

tre as principais empresas fornecedoras de serviços de eletric_i 

dade apontavam que, àquela época, a geração nuclear de potência 

não seria competitiva, frente às formas convencionais, caso o 
* - (9) 

plutõnio nao fosse aproveitado no programa armamentista. No 

jargão popular, uma mão lavava a outra. 

A solução de compromisso encontrada na lei não agra 

(8) - Para bem compreender os interesses em disputa, ê fundamen 
tal que não se caracterize os "defensores do poder publ_i 
co" como advogados da vontade popular.Longe disso,essa ca 
tegoria abrigava políticos comprometidos com empresas es 
tatais de geração de eletricidade - sendo o melhor exem 
pio a TVA (Tenessee Valley Authority)-cooperativas de 
energização rural e empresas privadas marginalizadas do 
acesso â tecnologia nuclear, a exemplo de empresas como 
Babcock & Wilcox e Combustion Engineering,que posterior 
mente viriam a se beneficiar com as "brechas" abertas pe 
Ia nova lei,produzindo equipamentos,construindo e operan
do centrais nucleares. 

(9) - FOLHA DE SAO PAULO,"A Conexão Oculta",13/10/82,pag.3.Esta 
estreita associação de interesses,situando o mercado de 
armas como prê-condiçao para a viabilidade da indústria 
de reatores, foi revelada apenas recentemente, com a libe_ 
ração dos documentos classificados como secretos pelo go 
verno, àquele tempo. 
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daría completamente as grandes corporales industriáis. Para 

elas, continuar a gozar de vultuosos subsidios seria fundamen 

tal as suas pretensoes. 

III.4. AMEAQAS DE ESTATIZAQAO, SOCIALIZAQÁO DE RISCOS E AVILTA 

MENTÓ DE PRESOS: 0 "MARKETING" NUCLEAR 

Eliminado o monopolio, a AEC cria, em 1955, o " Pro 

grama de Reatores de Potencia". Por ele, o governo suportaría o 

desenvolvimento de reatores ate o estagio de demonstrado, com 

o objetivo de produzir informacoes sobre custos de investimento 

e operacao de reatores, dados de projeto e engenharia, etc. Ar 

cando com a maior parte dos gastos, a AEC esperava encorajar o 

setor privado a engajar-se no programa. De fato, o programa vi 

ría a ser considerado ura completo fiasco. 

Imbuida de urna concepcao altamente privativista, a 

direcao da AEC, nao permitindo o financiamento de reatores co 

merciais, cuidava de manter o Estado mínimamente envolvido nos 

setores de equipamentos e geracao nucleares, de forma a evitar 

sua eventual estatizacao. 

Para a maioria dos membros do JCAE, no entanto, o Es; 

tado deveria estar profundamente engajado no setor nuclear, in 

elusive construindo e operando reatores em escala comercial, 

Para o setor privado, reduzida a participagao esta 

tal nos custos e riscos do projeto, a energía nuclear já nao se 

configuraría como um investimento atrativo. Entendiam que todo 

o desenvolvimento deveria estar no setor privado,sustentado,con 

tudo, por fortes injecoes de recursos financeiros publico. 

Como resultado, ate o final de 1956, nao mais que do

ze projetos de desenvolvimento haviam sido apresentados. A res 

posta da industria aos estímulos federáis encontrava-se em frari 

ca contradicao com a política de hegemonía tecnológica pretendí 

da com o programa. 

Em vista das avaliacoes negativas, dois membros de 

JCAE - senador Albert Gore e deputado Chester Holífíeld - apre 

sentaram ao Congresso urna lei segundo a qual á AEC seriam aloca 

dos milhoes de dolares para projetar, construir e operar seis 

reatores de demonstracao, em escala comercial. 

Por conceder ao Estado urna maior interferencia no 
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setor elétrico, a Lei Gore-Holifield foi tachada de "socializan 

te". Apesar de aprovada no Senado, foi derrubada na Cámara por 

grupos conservadores, pontificados por representantes das indus 

trias de eguipamentos e do setor de servigos de eletricidade. 

A Lei Gore-Holifield, apesar de derrubada, foi habU 

mente utilizada pelos promotores da energia nuclear,servindo pa 

ra aumentar a disposigao do setor privado em investir no nu 

clear. A ameaga de estatizagao representada pela lei e por ou 

tras investidas do JCAE, minava tanto a relutancia das indús 

tridS de equipamentOS, Sedentas de subsidios, guanto das empre 

sas de servicos de eletricidade que, a luz dos custos comparati. 

vos entre a energia produzida por termeletricas convencionais e 

plantas nucleares, mantinham-se reticentes guanto á nova tecno 

logia. 

Entretanto, os sentimentos de reserva agravavam - se 

ainda mais pelas incertezas relativas a riscos de acidentes nu 

oleares. 

Ja em meados dos anos cinquenta, a seguranga dos rea 

tores era encarada como urn ponto critico, a merecer atengoes 

por parte da ciencia. Por suas ligagoes obvias com a borr¡ba, os 

riscos de contaminagao preocupavam, tanto a comunidade nuclear, 

quanto alguns segmentos da opiniao publica. Este ponto, que em 

1955, fora amplamente debatido na Primeira Conferencia sobre a 

Utilizagao Pacífica da Energia Atómica, em Genebra, __ adquiría 

contornos aínda mais vivos apos a fusao do núcleo do rear or ra 

pido experimental norte-americano, o RR-1, Mark II, em novembro 

de 1956. 

A ausencia de informagoes, quanto aos riscos associa_ 

dos a acidentes nucleares,colocava as empresas seguradoras em 

posigao defensiva para o estabelecimento de urna política de se 

guros para usinas nucleares, impedindo a encomenda de reatores 

na escala pretendida pelos planos federáis. 

Para contornar o obstáculo, a AEC instruiu seus pes_ 

guisadores para que analissasem a hipótese de um acídente nu 

clear de grandes proporgoes e seus impactos sobre o meio amblen 

te. 

0 estudo foi publicado em 1957, sob o título " Possi 

bilidades Teóricas e Consequencias de Graves Acidentes em Cen 

trais de Energía Nuclear de Grandes Dimensoes"(Doc.WASH-740). 
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Hipoteticamente,admitiam-se as seguintes condições 
para o acidente: 

potência do reator de 200 MWe; 

núcleo próximo de ser reabastecido, contendo desta 

forma o máximo de produtos de fissão; 

localização a cinqüenta quilômetros de uma cidade de 

um milhão de habitantes; e, 

em função do acidente, a estrutura de contenção rom 

per-se-ia e metade dos produtos de fissão seriam arrastados pe 

los ventos na direção da cidade. 

Como resultados, o documento previa pelo menos 3400 

mortes, 43000 feridos e estragos materiais de US$ 7 bilhões. 

Tais resultados colocavam a indústria nuclear e a 

AEC frente a um novo impasse. Embora a probabilidade de ocorrên 

cia tenha sido estimada entre um em cem mil e um em um bilhão 

por reator, por ano, o ressarcimento de prejuízos daquela dimen 

são envolvia o pagamento de prêmios que tornavam a energia ele 

tro-nuclear proibitiva para qualquer empresa de eletricidade e 

sem condições de competir com as formas convencionais de gera 

ção. 

A "solução" encontrada materializou-se na Lei Price-

Anderson , de 1957, estabelecendo que: 

"As empresas privadas não contribuirão nem expio 

rarao.centrais nucleares se ocorrerem riscos de 

falência por causa de reclamação resultante de 

um acidente grave de reator. Portanto, uma empre 

sa privada deverá adquirir a seguradores priva 

dos tanta cobertura quanto os seguradores estive 

rem dispostos a assumir, contra riscos nucleares 

de terceiros. Em seguida, o governo contribuirá 

com uma verba adicional dos fundos federais, de 

US$ 500 milhões. Para além desse total, já não 

haverá qualquer responsabilidade financeira." 

Em apurações posteriores, verificou-se que os segura. 

dores privados estabeleceram um limite de subscrição de US$ 60 

(10) - PATTERSON ,Walter .A Ener_qia Nuclear .Lisboa , Publicações 
Dom Quixote,1979, pag. 369. 
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milhoes. Desta forma, no caso de um acídente das proporcoes as 

sumidas no relatório WASH-740, dos US$ 7 bilhoes em danos mate 

riais, US$ 6 440 milhoes estariam fora de cobertura e de quaij> 

quer responsabilidades. 

A Lei Price-Anderson coloca o nivel de comprometimen 

to do Estado com a industria nuclear em sua devida dimensao. De 

finindo os limites de riscos e responsabilidades do capital, de 

forma a nao comprometer a viabilidade do empreendimento; e trans 

ferindo a sociedade mais de 90% dos riscos materials previstos, 

concentrava os beneficios, socializava os custos e eliminava 

mais urna barreira a constituigao de um mercado para a industria 

nuclear, demonstrando inequívocamente seu caráter de classe. 

De fato, se na essencia da lógica capitalista encon 

tra-se o lucro, os custos de implantacao e operagao de um par 

que gerador de base nuclear serapre foram os óbices para a cons 

tituigao de um mercado para estas usinas. Se submetidos ao " li_ 

vre jogo do mercado", poucas sao as indicacoes de que poderiam 

competir com os métodos tradicionais de geracao, nao fosse a im 

portancia dessa tecnología para o projeto hegemonico norte - ame 

ricano. 

Conscientes da dimensao política atribuida pelo Esta 

do a energía nuclear, as grandes corporacoes pautaram seu corn 

portamento por atitudes aparentemente contraditorias, visando 

com isso arrancar maiores beneficios federáis. Hertsgaard sin 

tetiza a estrategia empresarial utilizada, de forma que: 

"Para conseguir a Lei Price-Anderson e outros sub 

sldios, as corporacoes tinham que desempenhar urna 

atitude ambivalente acerca da energía nuclear; se 

parecessem muito ansiosas para entrar no negocio, 

enfraqueceriam seu poder de barganha v¿5-a-v-¿¿ o 

governo. Porém, enquanto as corporacoes, no final 

da década de cinquenta, professavam publicamente 

düvidas sobre a viabilidade da energía nuclear, 

sem os generosos subsidios governamentais, inter 

ñámente já estavam engajadas em urna competicao vi 

ciosa pela lideranca de urna industria que supu 

(11) - HERTSGAARD, M. op.cit., pag.33. 
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nham ser, no futuro, urna grande 'fábrica de di 

nheiro." 

A expectativa da "grande fábrica de dinheiro" repou 

sava sobre algumas ideias básicas. Primeiramente, que a transí 

gao para o "mundo pos-petróleo" se daria atraves da núcleo - ele 

tricidade. Em segundo lugar, porque sendo um tipo de tecnología 

altamente sofisticada e capital intensivo, seu dominio seria 

exercido por um pequeño numero de grandes empresas, que deter 

minariam os precos das usinas nucleares^ sem os inconvenientes 

da concorréncia, maximizando seus lucros, portante 

Diante de urna tal perspectiva, a'energía nuclear a ti. 

90U o interesse de diversas empresas. Durante a década de cin 

quenta, algumas grandes corporagoes - entre elas a Dow Chemical 

e a Union Carbide, participantes do Projeto Manhattan - orienta 

vam seus investimentos para o projeto e construgao de reatores 

estimuladas, inclusive, pelo disposto na Lei de Energia Atómica 

de 1954, quanto a proibicao de patentes de "interesse público." 

Esse interesse justificou-se, além dos favores gover 

namentais imediatos e das perspectivas futuras, também pela n£ 

cessidade de preservadlo de mercados cativos do setor de equipa 

mentos que comecavam a ser ameagados. 

Na fabricagao de vasos de pressao para geragao de va 

por, segmento tradicionalmente dominado pelas empresas Babcock 

& Wilcox e Combustion Engineering, a Westinghouse e General 

Electric nao possuiam expressao significativa, até o advento da 

energia nuclear. Sendo um componente fundamental na construcao 

de reatores, aquelas corporagoes foram compelidas a entrar no 

mercado para nao serení tragadas pelas operagoes das duas gigan 

tes do setor elétrico, que tentavam estabelecer-se em todos os 

elos da cadeia tecnológica e, no futuro, controlar o mercado* 

atraves da integragao horizontal da fabricagao de equipamentos. 

A investida de outras corporagoes no setor de reato 

res manteve-se até meados dos anos sessenta, quando praticamen-

te todas abandonaram suas operagoes, restando apenas a General 

Electric, Westinghouse, Babcock & Wilcox,Combustion Engineering 

e urna subsidiaria da Companhia de Petróleo Gulf - a General 

Atomics. Enquanto as quatro primeiras mantinham-se na comercia 

lizagao dos reatores LWR, esta última concentrava-se no desen 

volvimento do reator a alta temperatura HTGCR(High Temperature 
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Gas Cooled Reactor), com possibilidade de usos múltiplos na 

produgao de calor industrial, além de geragáo elétrica. 

Sobre a debandada geral, Bertram Wolfe , da General 

Electric comentava: 

"Voce tern que ser ou urna grande firma ou estar ine 

rentemente ligado á industria de servicos de ele 

tricidade, de forma que voce enxerga seu bem-estar 

associado ao deles." 

Evidentemente, tais condicoes seriam necessárias pa 

ra que urna empresa se afirmasse no setor nuclear. Porem, nao 

seriam suficientes para explicar o éxodo de tantas empresas. Em 

presas como Dow Chemical e Union Carbide, além de gigantescas , 

já possuiam urna eonsiderável experiencia na tecnologia nuclear. 

A penetragao no mercado de empresas nao filiadas ao 

cartel de equipamentos eletrieos - empresas "outsiders" - via 

reatores nucleares, constituir-se-ia, sem sombra de dúvida, em 

ameaca á forma como o setor encontrava-se estruturado, sob a 

regencia da IEA. Impedir esse avanco seria impositivo para a 

manutengao do controle do mercado e sobrevivencia do oligopolio, 

já estabelecido. 

A política de vendas de reatores "turn-key" foi,para 

o mercado interno norte-americano, o instrumento pelo qual afas_ 

taram-se as empresas "outsiders" e sepultaram-se as possibilida 

des de existencia de um "estágio concorrencial" para o setor nu 

clear. 

Por essa política mercadológica, iniciada em 196 3, 

com a contratagao da General Electric para a construcao do rea 

tor Oyster Creek, as empresas de eletricidade recebiam a usina 

pronta, por um prego fixo pré-determinado. Todos os procedimen 

tos de licenciamento, subcontratagao de empreiteiras e acompa 

nhamento da obra seriam de responsabilidade do fornecedor. De 

tal forma os pregos seriam aviltados que, para todos os reato-

res comercializados, seus custos fináis revélaram-se de trinta 

a cem por cento superiores aos pregos contratados. 

Embora os executivos da General Electric e 

Westinghouse - os únicos fornecedores de reatores "turn-key" 

justificassem a política como urna forma de excitar o mercado de 

(12) - In: HERTSGAÁRD, M., op.cit., pag.47. 
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mandante, esta teria sido, sem grande düvida, urna forma de 

exerclcio de "dumping" contra suas concurrentes. 

Apesar de criar prejuizos da ordem de um bilhao de 

dolares para as duas empresas, os "turn-key" sao os marcos 

do inicio da euforia do mercado, marcado pela intensa dissemina 

cao de reatores pelo pals. 

Essa política de vendas caracterizava artificialmen

te os reatores como um investimento sem riscos para as empresas 

produtoras de eletricidade - além da compra de um equipamento 

"barato", os contratos garantiam ainda o fornecimento de combus 

tlvel a presos pré-determinados e, lógicamente, subsidiados. De 

vido a esse artificio mercadológico, as encomendas de reatores 

passaram de sete, em 1965, para vinte, em 1966, e trinta, em 

1967. 

As alteragoes no comportamento do mercado definirain 

ainda urna mudanca nos papéis desempenhados pelas grandes corpo 

ragoes e o Estado. Este, que até entao assumira a postura de 

"empurrar" as empresas para o setor nuclear, recolhe-se, liirú 

tando suas agoes ao campo do licenciamento de reatores e da. 

propaganda nuclear. As empresas, que atuavam segundo urna dinami_ 

ca reflexa, tomara a lideranga do processo e iniciam um movimen-

to agressivo de disseminagao da energia nuclear pelos EUA e o 

mundo. 

O aumento da demanda por reatores reativou o mercado 

de uranio que vinha em franca recessao desde que, em 1957, ha 

vendo a AEC formado seus estoques estratégicos para a prcdugao 

de armamentos, reduzira drásticamente suas encomendas. 0 "boom" 

do mercado de reatores agugou o processo de concentragao do 

controle das reservas uraníferas do país, acelerado desde 1964, 

quando foram feitas alteragoes na Lei de Energia Atómica, perm̂ L 

tindo a propriedade privada de materials radioativos. 

Nos EUA, mais de duzentas empresas estío envolvidas 

na mineragao de uranio. Entretanto, sao de propriedade de com 

panhias petrolíferas quarenta e sete por cento das reservas com 

custo de recuperado inferior a US$ 30/lb. (dados de 1978/1979), 

conforme indicado no Quadro III.I. 0 grau de concentragao é 

(13) - HERTSGAARD,M. , op.cit.,pag.43.Este montante refere-se a 
prejuízos acumulados na construcao de treze usinas,duran 
te os anos sessenta. 
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ainda mais acentuado quando se consideram as reservas com custo 

inferior a US$ 20/lb. Destas, praticamente setenta e dois por 

cento estao ñas maos de grandes companhias petrolíferas, que 

sao ainda as principáis proprietárias de recursos carbonife 
(14) 

ros. 

"Onze das principáis companhias de petróleo es 

tao entre os vinte principáis proprietários das 

reservas de carvao, controlando mais de onze 

por cento das reservas-base. Seis délas estao 

entre as principáis do "rank" do uranio. Kerr-

Mc Gee, Gulf, Continental Oil, Exxon, Arco e 

Phillips Petroleum."íl5) 

Com urna tal estrutura de integragao horizontal dos 

recursos energéticos, nao seria impossível para estas empresas 

estabelecer urna estrutura de pregos relativos que viabilizassem 

a operagao de usinas termo-nucleares. Apesar de condicionado a 

urna cadeia tecnológica muito mais complexa e onerosa, o cornbus 

tivel nuclear, á épocay vendido a pregos variando entre cinco e 

seis dólares por libra, tornava-se barato o suficiente para com 

petir com o carvao, enquanto fonte de energia elétrica. 

Sob tais condigoes, o se tor de servigos de eletric_i 

dade deslocava-se, eufóricamente, para o nuclear. As encomendas 

alcangavam récordes consideráveis. Entre 1970 e 1974, cento e 

quarenta reatores foram encomendados. Enquanto isso, Nixon esta 

belecia por meta o funcionamento, no país, de mil reatores no 

ano 2000. 

Diante desse quadro, tornava-se desnecessária a con 

tinuidade da comercializagao de reatores"turn-key".Westinghouse 

e General Electric passaram entao a elevar,continuadamente , os 

pregos de seus produtos. 

III. 5. A ELEVAgÁO DOS PREQOS DOS REATORES. NA RAÍZ, 0 PADRÁO DE 

COMPETigÁO OLIGOPÓLICA 

A elevagao dos pregos dos reatores caracteriza o es 

(14J-TAYLOR, June e YOKELL, Michael.Yellowcake-The International 
Uranium Cartel. New York,?ergamon Policy Studies, 1979,pag. 
44. 

(15)-Ibdem, pag. 44. 
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QUADRO III.l 

EUA - ESTRUTURA DE PROPRIEDADE DAS RESERVAS URANÍFERAS 

JANEIRO DE 1976 

20 PRINCIPÁIS PROPRIETÁRIOS 

103Ton 

COMPANHIA 

KERR - Me GEE 
GULF OIL 
UNITED NUCLEAR 
CONTINENTAL OIL 
WESTERN NUCLEAR (PHELPS DODGE) 
GETTY OIL 
UTAH INTERNATIONAL 
EXXON 
ANACONDA (ATLANTIC RICHFIELD) 
PHILLIPS PETROLEUM 
RIO ALGOM MINES 
RESERVE OIL & MINERAL 
UNION PACIFIC 
STANDARD OIL OF OHIO 
UNION CARBIDE 
PIONEER (a) 
ATLAS 
STANDARD OIL OF CALIFORNIA 
RANCHERS EXPLORATION 
HOUSTON NATURAL GAS 
FEDERAL RESERVE 
AMERICAN NUCLEAR 

TOTAL EUA-PREQO INFERIOR A US$30/Lb 

TOTAL 4 FIRMAS 
TOTAL 8 FIRMAS 
TOTAL 15 FIRMAS 

COMPANHIAS PETROLÍFERAS 

RESERVAS 

145.0 
80.0 
40.0 
25,0 
22,5 
20,0 
17,5 
17,5 
15,0 
12,5 
9,0 
5,5 
6,0 
5,0 
4,0 
4,0 
3,0 
3,0 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 

690,0 

290,0 
367,5 
423,5 

328,5 

% TOTAL EUA 

21.0 
11.6 
5.8 
3,6 
3,3 
2,9 
2,5 
2,5 
2,2 
1,8 
1,3 
0,8 
T,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 

. 0,1 

G4 ,4 

42,0 
53,3 
61,3 

41,6 

(a) Participado de 45% da Continental; 

FONTE: Taylor,J.M. e YOKELL, M., op.cit., pag. 45. 
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tágio posterior aos "turn-key". Segundo a visao empresarial, es 

te fato deveu-se á elevacao dos custos de produgao, por nao ha 

ver sido superada a "curva de aprendizado", e as constantes de 

moras ocorridas no processo de licenciamento de reatores. Estes 

atrasos comprometiam as previsoes orgamentarias, posto que majo 

ravara os custos financeiros do projeto, a medida que provocavam 

dilatacoes nos cronogramas de construgao. 

Para estas empresas, a principal causa de atrasos no 

licenciamento localizava-se na agao dos ambientalistas que,prin 

Cipalmente depois de 1970, com a promulgagao da Lei da Política 

Nacional de Protegió ao Meio Ambiente(NEPA-National Environment 

Policy Act) /tornavam-se mais agressivos no combate á instalagao 

de reatores pelo país. 

"A principal característica do NEPA era deterirú 

nar que para cada projeto de desenvolvimiento im 

portante fosse apresentadc á Agencia de Prote 

gao do Meio Ambiente,(...), urna 'Declaragao do 

Efeito no Ambiente' em que se indicassem todos 

os efeitos no ambiente previstos em relagao com 

o projeto apresentado. Exigia-se também urna 

declaragao de efeitos no ambiente para determi. 

nar as alternativas possíveis ao projeto propo£ 

to, e ainda urna argumentagao contra o projeto , 

digna de crédito, juntamente com a argumentagao 

a favor do mesmo projeto". 

Embora tenha se convertido em urn dos movimentos de 

massa mais significativos da década de setenta, as pressoes eco 

logistas nao devem ser creditados, em sua totalidade, os pro 

blemas encontrados pelo governo no processo de licenciamento de 

usinas. A competigao que as quatro corporagoes praticavam entre 

si pela conquista de maiores fatias do mercado f oi , seguramen 

te, a causa preponderante dos aumentos de custos e atrasos no 

licenciamento. 

Típicamente oligopolistas, os métodos de competigao 

utilizados pelas corporagoes, nao passariam por urna guerra de 

pregos, dado que este tipo de prática poderia arruiná-las. Os 

(16) - PATTERSON, Walter, op.cit., pag.190. 
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impactos negativos da comercializado de reatores "turn-Key"ins 

trumento utilizado para expulsar as corporales "outsiders" do 

mercado, ainda estavam bastante presentes.-Com o mercado contro 

lado, a competicao pautar-se-ia pela conquista da posicao tecno 

lógica dominante, sob o pressuposto que vantagens técnicas pro 

piciariam aumentos ñas vendas, criariam economias de escala e, 

por consequinte, reduziriam os custos de produgáo de eletricida 

de. 

"Um fornecedor de reatores surgia com urn novo pro 

jeto e, em resposta a desafios dos outros, ele o 

fazia 5% a 7% maior, para justificá-lo perante as 

utilidades. E o reator venderia como bolos quen 

tes por cerca de um ano e entao o fornecedor no 

fundo do 'rank' viria com um novo projeto que 

seria outros 5% maior e ele conquistava as vendas 

pelos próximos ano e meio. 

Com estas palavras, Richard Van Hollen, chefe de 

vendas da divisao nuclear da Combustion Engineering, definia o 

comportamento das empresas por volta de 1974. Baseadas na expê r 

tativa de que quanto maior o reator, menores os custos de ener 

gia gerada, as quatro grandes empresas concorriam, procurando 

oferecer á clientela o máximo em economía de escala,ampliando a 

capacidade geradora de suas usinas e reduzindo os tempos de re 

carga de combustível, tornando a energia nuclear mais competiti 

va. 

"Por volta de 1968, os fabricantes aceitavam en 

comendas de plantas seis vezes maiores que aquela 

de maior capacidade em operacao. E esta era urna 

industria que operava previamente na crenea de 

que extrapolacoes de dois para um, sobre a expe 

rienda adquirida na operacao estariam fora dos 

limites aceitáveis de risco". 

A Figura (III.I) ilustra a situacao. Se em 1961 a 

(17) - HERTSGAARD, M., op.cit., pag.63. 

(18) - BUPP, Irving e DERIAN, Jean-Claude. Light Jiater-How The 
Nuclear Dream Dissolved. N.York, Basic Books Inc 
Publishers7~l978, pag.73. 
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FIGURA III.l 

Capacidade do Maior Reator Encomendado no Ano N 

Capacidade Media por- Reatores Encomendados no Ano N 

Capacidade do Menor Reator Encomendado no Ano N 

Capacidade do Maior Reator Comercial Operando a Pelo 

Menos Um Ano 
1250 

,1141 

* 200 

até 1961 62 63 64* 65 66 67 68 69 70 71 72 

(*) Nao foram vendidos reatores em 1964. 
FONTE: BUPP,I.& DERIAN , J .C . "Linht Water",op.cit.pag.73 
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capacidade do maior reator em operação coincidia com aquela 

do maior reator encomendado no ano, a partir dai, as diferenças 

vão sendo progressivamente acentuadas atê alcançar um diferen 

ciai mãximo, em 1968, de 940 MWe. De acordo com Bupp e Deria 

a capacidade cumulativa em operação, em relação â capacidade eu 

mulativa encomendada, caía de cinqüenta por cento em 1962 para 

três e meio por cento, em 1967. 

Esse processo compulsivo de ampliação da capacidade 

de geração dos reatores fabricados pelas quatro grandes do se 

tor nuclear tinha, como efeitos colaterais, custos adicionais 

em readaptação de projetos e a impossibilidade de se conservar 

projetos por tempo suficiente para que seus custos fossem recu 

perados, ao longo de um período razoável de maturação. Essa 

constante ampliação da capacidade impedia ainda que as equipes 

ultrapassassem a "curva de aprendizado" respectiva a um deternü 

nado projeto. Como resultado, os preços dos reatores sofriair. 

aumentos progressivos. 

Nessa corrida, as grandes corporações criavam ainda 

sérias dificuldades para a AEC, que tinha sob sua responsabili

dade o licenciamento das usinas. A cada alteração no projeto, a 

AEC era obrigada a rever as normas de licenciamento, provocando 

atrasos durante a construção e majorando os custos financeiros 

do projeto. 

Embora reconhecessem o potencial auto-destrutivo do 

estilo de competição que praticavam, ãs empresas seria pratica 

mente impossível impor alterações no processo, unilateralmente. 

O temor de serem colocadas a margem do mercado por um competi

dor mais audacioso, apôs investimentos bilionários, compelia-as 

para aguçar ainda mais aquela forma frenética de competição. 

Para o Estado, essa dinâmica tornava-se insuportável. 

Ao ampliar-se desenfreadamente o porte das usinas nucleares, os 

riscos de acidentes, suas probabilidades e dimensões, eram cori 

sequentemente rr.agnif içados, provocando maiores receios junto â 

opinião pública e ameçando o projeto de hegemonia anteriormente 

descrito. 

Atuando enquanto "capitalista coletivo ideal, em es 

sência", o Estado trataria de criar um mecanismo regulador que 

(19) - Ibdem, pag. 74. 
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pusesse fim â autofagia praticada no interior do oligopólio. 

Em março de 1973, através de decreto, a AEC limita 

ria a capacidade dos reatores a 1300 MWe, justificando sua in 

tervenção como necessária para reduzir o tempo, consumido por 

sua equipe, para analisar os planos de construção e operação 

de usinas e agilizar, por conseguinte, os trâmites de licencia-

mento.(20) 

Apesar da regulamentação, os custos associados S 

energia nuclear continuariam em rota ascendente, embora a ta 

xas de crescimento mais reduzidas, Coincidentemente, os preços 

do carvão também aumentavam no inicio dos anos setenta,mantendo 

a viabilidade da nücleo-eletricidade. 

As justificativas para o aumento dos preços do car 

vao encontravam-se na combatividade dos mineiros, em sua luta 

por melhores condições de trabalho - implicando maiores investi 

mentos em segurança - e maiores salários, bem como nas exigên 

cias legais relativas à proteção ambiental, consubstanciadas na 

NEPA. 

Embora relevantes, estas justificativas poderiam ser 

igualmente aplicadas ã mineração do urânio, tão nocivo ou mais 

que o carvão para a saúde, não sendo suficientes para basear a 

manutenção de uma competitividade relativa do nuclear,compensan 

do o aumento dos custos de investimento, por uma queda relativa 

dos custos do combustível. 

A questão que se coloca ê,em suma, se o aumento dos 

preços do carvão, praticados no início dos anos setenta, foi in 

dependente ou, ao contrário, surgiu como ação reflexa do aumen

to dos custos nucleares, favorecendo a acumulação geral no seio 

do setor energético, através de uma tal perequação de preços de 

combustíveis e investimentos que nao alijasse qualquer tecnolo 

gia do mercado e ainda maximizasse os lucros do setor. Embora 

(20) - No "folclore nuclear",essa limitação foi assumida como 
sendo o "nível de capacidade ideal",em termos de econo 
mias de escala, de reatores nucleares,mascarando o pro 
cesso real que desembocou na medida adotada pela AEC. E 
interessante notar que 1300 MWe é o nível de capacidade 
máxima adotado pelas empresas nucleares em todo o mundo, 
revelando,de certa forma,a articulação existente entre 
essas empresas, sob a hegemonia norte-americana.A competi
ção deslocava-se a partir daí, para a sofisticação dos 
controles e processos de operação,no esforço de ampliar 
seus níveis de segurança. 
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nao se encontrem argumentos afirmativos que lastreiem o gues 

tionamento, a estrutura do setor energético nos EUA permite sua 

formulagao. 

III.6. A ORGANIZAgÁO DO CAPITAL NO SETOR ENERGÉTICO NORTE-AMERI 

CANO 

Admita-se, por hipótese, tuna empresa independente ope 

rando nos Estados Unidos, no setor de servicos de eletricidade 

e envolvida na elaboracao do plano de expansao de seu parque ge 

rador, para um horizonte pré-estabelecido. 

Nos limites dos métodos de planejamento formáis,esta 

empresa irá, inicialmente, tentar prever em que ritmo aumentará 

a demanda de energía elétrica era sua zona de abrangéncia. Esta 

belecido um perfil temporal de demanda, seus planejadores iráo 

dimensionar os investimentos necessarios á expansao do parque 

gerador que satisfará os requerimentos previstos. 

Um aspecto de suma importancia para a definiólo do 

aumento da capacidade instalada sitúa-se na definicao de quais 

fracoes da demanda prevista caracterizam-se como carga base,ca£ 

ga intermediaria e de ponta. Define-se como carga base, a por 

gao da curva da demanda que é constantemente solicitada, inde_ 

pendente de sazonalidade. Como carga intermediaria, aquela fra 

gao, que embora significativa, nao é permanentemente consumida. 

Finalmente, a carga de ponta caracteriza-se por picos de deman 

da, em periodos de tempo relativamente curtos. A Figura(III.2 } 

exemplifica a situacáo descrita. 

O dimensionamento do parque gerador desta empresa se 

guirá entao o criterio de alocar, para satisfacüo da carga ba 

se, tecnologías que impliquem em um menor custo operacional,mes_ 

mo acarretando um maior custo de investimentos. Para a carga de 

ponta, equipamentos que impliquem em menores investimentos ( já 

que estarao desativados a maior parte do tempo), mesmo que a um 

maior custo de operacao. Para a carga intermediaria, opcoes que 

satisfagan! a um compromisso de cus tos de inves timen to e opera-

cao entre os dois limites anteriormente citados. 

Por suas características económicas e técnicas, as 

usinas termelétricas nucleares e a carvao sao os principáis equi

pamentos utilizados nos Estados Unidos^para a satisfagio da de_ 



FIGURA I I I . 2 

E 

CURVA DE DEMANDA PARA UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO t 

Eb - C a r g a B a s e 

E l - C a r g a I n t e r m e d i a r i a 

EP - C a r g a d e P o n t a 

E, 

E. 

(HORAS/DÍA; 

(MESES/ANO: 
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manda básica de energía eletrica. Esta empresa ira, finalmente, 

decidir por qual destas tecnologías expandirá a parte de seu 

parque gerador destinada a satisfacao da carga base, optantopor 

aquela que oferecer os menores custos por quilowatt-hora produ 

zido. 

Embora apoiado em sofisticadas técnicas de previsao 

e decisao, esse processo de planejamento possui seu "calcanhar 

de Aquiles" no pressuposto de que essas alternativas competent 

em "mercado perfeito" e que é únicamente da empresa produtora 

de eletricidade a decisao sobre a escolha tecnológica a ser uti 

lizada. 

Os Quadros (III.2), (III.3) e (III.4) apresentam urna 

relaclo das principáis corporacoes atuantes na producáo nuclear, 

por especialidade. O volume de vendas praticado por estas empre 

sas fornece una ídéia de seu gigantismo. Segundo a revista 
(21) 

Fortune , cas trinta e seis empresas relacionadas, vinte e 

duas encontrar:-se entre as quinhentas maiores corporacoes indus 

triáis dos EUA. Destas, vinte estáo entre as cem maiores do 

"ranking"; oito entre vinte; e, quatro entre as dez principáis 

empresas industriáis norte-americanas. 

Boa parte dessas empresas atuam em mais de um elo 

da cadeia de producto nuclear, na tentativa de integracao,tanto 

no fornecimento de reatores quanto no ciclo do combustlvel.Para 

tanto, realizaram imensos investimentos. 

Corno resultado, apenas quatro empresas control am cem 

por cento do r.ercado de reatores, tris dominam a construcao de 

usinas e dez délas detem cinquenta e oito por cento das reser 

vas uraníferas do país, caracterizando a presenca da competicao 

oligopólica nos diversos elos da cadeia tecnológica. 

A diversificacao dessas empresas, como pode ser ob 

servado ñas tabelas citadas, atinge ainda o setor energético co 

mo um todo. As quatro fabricantes de reatores sao também as 

principáis fornecedoras de equipamentos para a geracao termelé 

trica convencional. Westinghouse e G.E. dominam o mercado de 

turbo geradores, enguanto Combustion e Babcock controlam o fo£ 

necimento de caldeiras e vasos de pressáo. 

Das empresas atuantes no ciclo do combustível, boa 

(21) - FORTUNE, 2 de maio do 1983, pag. 226 a 260. 
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CORPORAgOES ENVOLVIDAS 

NOME 

Wcstinghouse 

" 

Genera l E l e c t r i c 
{juntamente ccm sua 
s u b s i d i a r i a UTAH 
INTERNATIONAL) 

Combustión 
Engineer ing 

NA PRODUQÁO NUCLEAR - FABRICANTES DE ] 

VENDAS 
(1981-US$1000) 

9 367 

27 240 

3 809 

500 

000 

743 

ENVOLVIMENTO NUCLEAR 

l . F a b r i c a c a o de r e a t o r e s 
2-Exportacao de r e a t o r e s 
3.P&D em "Breeder" 
4 .Fabr i cacao de combust ível 
5.Enriquecimento(em t e n t a t i 

va) 
6.Producao de armamentos 

l . F a b r i c a c a o de r e a t o r e s 
2 .Expor tacao de r e a t o r e s 
3.P&D em "Breeder" 
4.Mineracao e benef ic iamento 

de u r a n i o 
5 .Fabr icacao de combust íve l 
6»Enriquecimento 
7.Reprocessamento 
8* P r o d u j o de armamento 

l . F a b r i c a c a o de r e a t o r e s 
2 .Expor tagáo de r e a t o r e s 
3.Mineracao e benef ic iamento 

de u r a n i o 
4 .Fabr i cacao de combust ível 
5.PSD em "Breeder" 

MERCADO 

35 
-

-

30 
-
-

i
l

l 
i 

15 

-

1EATORES E COMPONENTES 

O U T R A S A T I V I D A D E S 

F a b r i c a c a o d e e q u i p a m e n t o s e l é t r r i c o s ; 
a r m a m e n t o s ; r a d i o d i f u s a o ; i n d u s t r i a 
r e f r i g e r a n t e s ; i n d u s t r i a d o l a z e r . 

E q u i p a m e n t o s e l é t r i o o s ; t u r b i n a s p a r a 
j a t o s ; u t i l i d a d e s d o m é s t i c a s ; r a d i o — 
f u s a o ; r o b o t i c a ; m i n e r a c a o ; a r m a m e n 
t o s . 

E q u i p a m e n t o s e l é t r i o o s ; e q u i p a m e n t o s 
d e c o n t r o l e d e p o l u Í 9 a o ; a r m a m e n t o s . 



QUADPO I I I . 2 . C o n t i n u a c a o 

CORPORALES ENVOLVIDAS NA PRODUC"AO NUCLEAR - FABRICANTES DE REATORES E COMPONENTES 

NOME 
VENDAS 

(1981)-US$1000 ENVOLVIMENTO NUCLEAR MERCADO OUTRAS ATIVIDADES 

Mc Dermott,Inc. 
(juntamente con sua 
subs id ia r i a Babcock 
& Wilcox) 

Royal Dutch Shell 
em associacao com a 
Gulf Oil 

Rockwell 
In ternat ional 

Al 1 is-Cha liners 

3 599 643 

66 000 000 

7 039 700 

2 041 B44 

1.Fabricacao de rea tores 
2.P&D em "Breeder" 
3 .Fabricacao de corribustível 
4.Submarinos nucleares 

1.Fabricacao de rea tores 
2.Reatores mi l i t a r e s 
3.Reprocessamento (em asso 

ciacao can Allied) 

l.P&D em "Breeder" 
2.Adininistracao de r e j e i t o s 

1.Fabricacao de componentes 
2.Fabricacao de rea tores 

13 Equipamentos e l é t r i c o s ; per fur -acao d e 
p e t r ó l e o . 

P e t r ó l e o 

Armamentos; equipamentos automotivos ; 
equipamentos para aviac:ao« 

Equtpamentos ole trieos; armamentos. 

FONTE: Hertsgaard,op.cit., pag s.282/3. 
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CORPORAgOES ENVOLVIDAS NA PRODUQAO NUCLEAR -- FIRMAS DE ENGENHARIA E A R Q U I T E T U R A 

NOME 

Bechte l 

Stone & Webster 

Raytheon 

Uni ted Engineers & 
C o n s t r u c t o r s 

F luo r (e sua s u b s i 
d i a r i a Danie l 
I n t e r n a t i o n a l ) 

Ensearch ( e sua sub 
s i d i á r i a Ebasco) 

VENDAS 
(1981)-US$1000 

11 400 000 

193 000 

5 636 184 

8 508 133 

6 073 395 

2 689 920 

ENVOLVIMENTO NUCLEAR 

1. P r o j e t o e cons t rucao de 
u s i n a s n u c l e a r e s 

1; Pro j e t o e coris t rucáo de 
u s i n a s n u c l e a r e s 

1 .P ro je to e cons t rucao de 
u s i n a s n u c l e a r e s 

1 .Pro je to e cóns t rucao de 
u s i n a s n u c l e a r e s 

1. Pro j e t o e cons t rucao de 
u s i n a s n u c l e a r e s 

1 .P ro je to e cons t rucao de 
u s i n a s n u c l e a r e s 

"5 

MERCADO 

40,3 

24,0 

10,5 

6,2 

6,2 

8,9 

OUTRAS A T I V I D A D E S 

C o n s t r u i r á : o o l e o d u t o d o A l a s k a ; o m e 
t r o p o l i t a n o d e W a s h i n g t o n ; a c i d a d e 
J u b a i l - A r a b i a S a u d i t a . 

I n t e r e s s e s n o g a s n a t u r a l 

C o n t r a t a c r o e s m i l i t a r e s . 

P e r f u r a c a o d e p e t r ó l e o ; s e g u r o s . 

P e r f u r a c a o d e P e t r ó l e o . 

P e t r ó l e o e g a s n a t u r a l . 

d e 

FONTE: Hertsgaard, op.cit., pags. 284/5. 



QUADRO I I I . 4 

CORPORAQOES ENVOLVIDAS NA PRODUgSO NUCLEAR - COMPANHIAS DE URANIO 

NOME 

Yorr - Me. Geo 

Exxon 

Gulf O i l 

Union Carbide 

UNC Resources 

VENDAS 
(1981)-US$100C 

3 826 420 

108 107 688 

28 252 000 

10 168 000 

259 428 

ENVOLVIMENTO NUCLEAR 

1. Miner acáo 
2.Beneficiamento(Y-cake) 
3.Conversao (Hex) 

1.Mineracao 
2.Beneficiamento(Y-Cake) 
3.Enriquecimento 
4.Reprocessamento 

1.Mineracao 
2.Beneficiamento(Y.Cake) 
3 .Fabr icacao de r e a t o r e s 

(associacao com R.D.Shel l ) 
4.Reprocessamento ( a s s o c i a -

cao com S h e l l e A l l i ed ) 

1.Mineracao 
2.Beneficiamento(Y-Cake) 
3.Fabricacao de reatores 
4.Enriquecimento 
5.0peracao do Laboratorio Na 
cional de Oak Ridge 

1 .Mineracao 
2.Beneficiamento (Y-Cake) 
3.Fabricacao de reatores 

MERCADO 

21,0 
24,6 
60,0 

2 ,5 
10,5 

11,6 

1,0 
8,8 

6,8 

OUTRAS A T I V I D A D E S 

Petróleo e gas natural; carvao 

Petróleo e gas; carvao; energía solar; 
contratos militares; maquinarlo de es 
cr i tor lo. 

Petróleo e carvao. 

Química; eletronica.; plásticos ;produtos 
agrícolas; metáis; bens de consumo. 

Minerals; maquinas—ferramenta 



QUADRO I I I . 4 . C o n t i n u a c á o 

CORPORAgOES ENVOLVIDAS KA PRODUgAO NUCLEAR - COMPANHIAS DE URANIO 

NOME 

C o n t i n e n t a l O i l 
(em a s s o c i a c a o com 

sua s u b s i d i a r i a 
P ioneer ) 

Western Nuclear 
(Phelps Dodge) 

Get ty O i l 

P h i l l i p s Petroleum 

Rio Algcm Mines 
( s u b s i d i a r i a da 

Rio-Tin to Zinc) 

Reserve Oi l & 
Minera l 

Union P a c i f i c 

A l l i e d Corp 

VENDAS 
(1981)-US$1000 

6 407 000 

ENVOLVIMENTO NUCLEAR 

1. Miner acao 
2.Beneficiamento 

1 .Mineracáo 
2.Beneficiamento 

1.Mineracao 

1.Mineracao 

1 .Mineracáo 
2.Beneficiamento 

1 .Mineracáo 

1.Mineracáo 

1.Conversao (Hex) 
2.Reprocessamento ( a s s o c i a -

da a S h e l l e Gulf) 

% 
MERCADO 

4 ,2 
7,4 

3,3 
4 ,3 

2,9 

1,8 

1,3 
1,8 

0 ,8 

0 ,7 

40 

OUTRAS A T I V I D A D E S 

P e t r ó l e o ; c a r v i o 

P e t r ó l e o 

P e t r ó l e o 

Mineracáo 

P e t r ó l e o ; m i n e r a l s 

T r a n s p o r t e s 

P e t r ó l e o ; Quírnica; g a s n a t u r a l 



QÜADRO I I I . 4 . C o n t i n u a c a o 

CORPORAQOES ENVOLVIDAS NA PRODUQ&0 NUCLEAR - COM 

NOME 

E . I . Du Pont de 
Nnmours 

Goodyear 

A t l a n t i c R i c h f i e l d 
(com sua s u b s i d i a 

r i a Anaconda) 

Standard O i l of 
Ohio 

Homestake Mining 

A t l a s 

Standard O i l of 
C a l i f o r n i a 

Ranchers 
E x p l o r a t i o n 

Houston Na tu ra l Gas 

VENDAS 

(1981)-US$1000 

22 810 000 

9 152 905 

27 797 436 

13 457 091 

235 581 

ENVOLVIMENTO NUCLEAR 

l . F a b r i c a c a o de r e a t o r e s 
2.Mineracáo 
3.Beneficiamento(Y-Cake) 
4.Reprocessamento 
5 .Adminis t racao de r e j e i t o s 

1. Enriquecimento 

1 .Mineracao 
2.Benefic iamento 
3 . A d m i n i s t r a d o de r e j e i t o s 

l .Mineracao 
2.Benefic iamento 

1. Mineracáo 
2.Beneficiamento 

1. Mineracao 
2 . Benef ic iamento 

1. Mineracao 

1. Mineracao 

1. Mineracao 

DE URANIO 

"5 

MERCADO 

3,6 
6,2 

-

2,2 
1,0 

1,0 

— 

0,4 
2 ,8 

0,4 

0,4 

0,2 

O U T R A S A T I V I D A D E S 

Q u í m i c a ; p l á s t i c o s ; p e t r ó l e o 

B o r r a c h a ; q u í m i c a ; p í a s t i c o s ; p r o d u t o s 
m e t á l i c o s 

P e t r ó l e o ; c a r v a o ; g a s n a t u r a l ; c o b r e 

P e t r ó l e o ; c a r v a o ; g a s n a t u r a l ; q u í m i c a ; 
p l á s t i c o s 

M i n e r a l s ; p r a t a ; o u r o 

P e t r ó l e o , g a s n a t u r a l 

Gas n a t u r a l 



QUADRO I I I . 4 . C o n t i n u a d o 

CORPORAgOES ENVOLVIDAS NA PRODUgÁO NUCLEAR - COMPANHIAS DE URANIO 

NOME 

Fede ra l Reserve 
(Gov.) 

American Nuclear 

C o t t e r 

Dawn Mining Co. 

D u r i t a Development 

F e d e r a l American 
P a r t n e r s 

Lucky Mc Uranium 

VENDAS 
(1981)-US$1000 ENVOLVIMENTO NUCLEAR 

1. Mineracao 

1 . Mineracao 

1. Beneficiamento 

1. Beneficiamento 

1 . Beneficiamento 

1. Beneficiamento 

1 . Beneficiamento 

Q, 

"5 

MERCADO 

0,2 

o f i 

1,1 

1,0 

-

2,4 

8 ,8 

OUTFIAS 

M i n e r a 9 a o 

A T I V I D A D E S 

FONTES: Hertsgaard,op.cit.,pags.286/7 e TAYLOR,J.H.& YOKELL,M.,op.cit. , 



.59. 

parte possui investimentos em petróleo e carvao. Controlam as 

melhores reservas carboníferas do país e, em conjunto,cerca de 

trinta e quatro por cento da produgao doméstica de petróleo e 
(22) 

quarenta e cinco por cento do refino. 

Urna tal diversificacao de atividades, acompanhada por 

investimentos bilionários em todos os ramos da producao energé 

tica, indica a falta de interesse em que apenas urna forma de 

geragao de energía elétrica torne-se dominante, sob o ponto de 

vista áessas empresas. Antes pelo contrario, a "competicao in 

ter-combustíveis" poderia ser, ela mesma, um instrumento de 

viabilizacao do retorno desses investimentos, em sua totalidade 

e de forma maximizada. 

Controlando o fornecimento de equipamentos e combus 

tíveis e sabedores de que, era última instancia, sao as relac~oes 

entre beneficios e custos das diferentes alternativas de gera 

gao que irao balisar as decisoes das companhias de eletricidade, 

aquelas empresas possuem a capacidade de provocar flutuacoes 

'nos precos de seus produtos e servidos, de forma a induzir os 

produtores de energia elétrica para esta ou aquela tecnología . 

Se sao as empresas de eletricidade que possuem o poder de deci_ 

sao sobre como evoluirá o parque gerador, é na estrategia econo 

mica do conjunto das corporagoes industriáis do setor energéti 

co que sao encontrados os parámetros determinantes dessa deci 

sao. 

A capacidade dessas grandes empresas de, no conjun 

to,determinarem os parámetros de decisao para as escolhas do 

setor de servicos de eletricidade pressupoe que, para além da 

competicao que praticam entre si, exista um certo nível de ar 

ticulacao e entendimento comum. Essa hipótese pode ser verifica 

da a partir de tres tipos de consideracoes. A primeira, ja de 

monstrada, de que a competicao que travam entre si jamais pa_s 

sou por urna guerra de pregos, mas pela sofisticagao tecnológica 

e por ganhos de escala de seus produtos, no caso específico dos 

reatores nucleares. 

A segunda, que pode ser observada a partir do exame 

(22) - GORDON, Richard, An Economic Analysis of World Energy 
Problems, Massachussetts, The MIT Press, 1981, pags.126/ 
7. (Dados de 1978). 
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do ANEXO I, refere - se as articulacoes entre essas 

empresas no fornecimento de componentes para usinas nucleares . 

De meados da decada de sessenta em diante, diversas usinas fo 

ram construidas - particularmente nos EUA - partilhando-se as 

encomendas dos equipamentos entre as quatro grandes corporagóes. 
(23) 

Ora fornecendo o reator, ora o gerador , essas empresas con 

seguiam manter o mercado sob controle. Marginalmente, Brown -

Boveri, English Electric Co e Allis Chalmers participaran! das 

encomendas norte-americanas, fornecendo os grupos geradores. Da 

das as circunstancias de mercado oligopolizado e a capacidade 

de, tanto Westinghouse quanto General Electric fornecerem os 

equipamentos das usinas em sua totalidade, a partigao dos equi. 

pamentos por usina indica a existencia de "acertos" entre essas 

empresas, evitando-se retaliagoes indesejáveis. 

Finalmente, a existencia dessas articulagoes para a 

definigao da estrategia comercial a ser adotada pelo conjunto 

das empresas fornecedoras de equipamentos e servigos, para a ge 

ragao nuclear, poderá ser verificada a partir do relacionamento 

entre estas corporagóes e a fragao norte-americana do capital 

financeiro internacional. A Figura {III. 3) esquematiza, de for 

ma nao exaustiva, tais relagóes. Dada a dificuldade de inter 

pretagao do quadro, o mesmo é decomposto ñas Tabelas (III. 5) a 

{III.12). 

Os seis bancos relacionados estao entre os oito maio 

res dos EUA. Seus ativos somavam a cifra astronómica de trezen 

tos e oitenta e nove bilhoes de dólares, em 1981, com lucros 

correspondentes a dois bilhoes de dólares. Quatro das cinco com 

panhias de seguros estao entre as dez maiores do país. Seus ati 

vos totalizavam cento e quarenta e sete bilhoes de dolares, com 

lucros correspondentes a dez bilhoes. 

No conjunto, os bancos e as companhias seguradoras e_s 

tao entre os vinte principáis acionistas de cada urna das corpo 

ragoes citadas ñas tabelas. Individualmente, participam do con 

trole de companhias que competem pela mesraa faixa de mercado , 

fato que indica um certo poder de regulagao da capacidade de 

competigao dessas empresas e de divisao do mercado entre con 

{23) - Neste partílhamento das encomendas,Babcock & Wilcox e 
Combustion Engineering participavam fornecendo basicamen 
te o reator. 



FIGURA III. 3 - FLUXOS FINANCEIROS NO SETOR NUCLEAR 

BANKERS TRUST 

CHASE MANHATTAN 

CHEMICAL BANK 

CITICORP 
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ROCKWELL INTERNATICNAL 

RAYTHEON 

S O H I O 
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UNION CARBIDE 

UNC RESOURCES 
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QÜADRO I I I . 5 

O CAPITAL FINANCEIRO NO SETOR ENERGÉTICO 

J . P . MORGAN & Co - 1980 

Participacao no Capital Nuclear 

NOME 

H a l l i b u r t o n 

Combustión Engineer ing 

Kerr-Mc Gee 

UNC Resources 

General E l e c t r i c 

Get ty Oi l 

Rockwell I n t e r n a t i o n a l 

Union Carbide 

Du Pont 

Al l i s -Chalmers 

Exxon 

Standard O i l of Ohio 

Me Dermott 

Gulf Oi l 

AQ5ES 

2 732 000 

1 190 400 

840 000 

605 000 

2 310 000 

1 302 000 

639 000 

1 126 000 

1 765 000 

439 444 

4 314 000 

1 577 000 

585 000 

1 392 000 

% CONTROLE 

4,65 

3,64 

3,24 

6,48 

1,02 

1,58 

0,85 

1,70 

1,21 

3,54 

0,95 

0,66 

1,60^ 

0 ,71 

POSigÁO NO CONTROLE 

(HIERAROUIA) 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

7 

P 

10 

11 

FONTE: He r t sgaa rd , o p . c i t . , pag.29 2. 
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QUADRO III.6 

O CAPITAL FINANCEIRO NO SETOR ENERGÉTICO 

BANKERS TRUST - 1980 

Participacao no Capital Nuclear 

NOME 

Al l i ed Corp 

Hemes t a k e Mining 

SOHIO 

Union Carbide 

General E l e c t r i c 

Fluor 

Raytheon 

Goodyear 

Combustion Engineer ing 

Getty O i l 

Con t inen ta l Oil-CQNOCO 

AQOES 

938 041 

48 798 

1 285 832 

714 448 

2 196 590 

224 923 

418 353 

472 153 

232 800 

815 739 

5 629 206 

% CONTROLE 

2,81 

0,42 

0,54 

1,08 

0,97 

1,39 

1,00 

0,65 

0,71 

0,99 

5,23 

POSICAO NO CONTROLE 

(HIERARQUIA) 

3 

7 

9 

7 

8 

11 

11 

18 

19 

7 

1 

FONTE: Hertsgaard, op.cit., pag. 29 3. 
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QUADRO I I I . 7 

O CAPITAL FINANCEIRO NO SETOR ENERGÉTICO 

CHASE MANHATTAN BANK - 1980 

Participagao no Capital Nuclear 

NOME 

STONE & Webster 

Exxon 

Getty Oil 

Rockwell Internat ional 

Gulf Oil 

General E lec t r i c 

ACOES 

462 181 

6 792 848 

1 256 124 

548 768 

1 462 529 

1 432 603 

% CONTROLE 

11.22 

(Nao Votante) 

1.49 

1.52 

0,73 

0,74 

0,63 

POSICÁO NO CONTROLE 

(HIERARQUIA) 

2 

3 

5 

6 

9 

15 

FONTE: Her t sgaa rd , o p . c i t . , pag. 294. 



QUADRO I I I . 8 

O CAPITAL FINANCEIRO NO SETOR ENERGÉTICO 

MANUFACTURES HANOVER TRUST Co - 1980 

Farticipagao no Capital Nuclear 

NOME 

Union Carbide 

Atlantic Richfield 

Exxon 

Du Pont 

Conoco 

Westinghouse 

Mc Dermott 

Fluor 

General Electric 

Gulf Oil 

Allied Corp. 

Getty Oil 

Raytheon 

Halliburton 

ACOES 

2 177 824 

4 063 515 

4 708 927 

2 005 478 

1 512 616 

726 000 

1 045 810 

453 288 

2 260 206 

1 784 977 

487 130 

318 444 

316 077 

538 484 

% CONTROLE 

3,30 

1,72 

1,03 

1,38 

1,40 

0,85 

2,89 

2,80 

0,99 

0,91 

1,46 

0,38 

0,76 

0,91 

POSigÁO NO CONTROLE 

(HIERARQUIA) 

1 

3 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

11 

16 

16 

17 

FONTE: Her t sgaa rd , o p . c i t . , pag. 295. 
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QUADRO III.9 

O CAPITAL FINANCEIRO NO SETOR ENERGÉTICO 

CITICORP - 19 80 

NOME 

Westinghouse 

A t l a n t i c R i c h f i e l d 

SOHIO 

Conoco 

H a l l i b u r t o n 

Me Dermott 

Al l i s -Cha lmers 

Get ty O i l 

Kerr - Mc Gee 

Dú Pont 

Goodyear 

Genera l E l e c t r i c 

Exxon 

Homestake 

Pari 

AgOES 

4 976 111 

4 403 984 

3 322 814 

2 390 180 

1 249 543 

1 190 328 

488 400 

817 107 

352 845 

1 447 951 

1 043 544 

2 120 705 

2 530 395 

25 300 

t i c ipacao no C a p i t a l Nuclear 

% CONTROLE 

5,82 

1,86 

1,40 

2,22 

2,13 

3,25 

3,94 

0,99 

1,36 

1,00 

1,45 

0,93 

0,55 

0,21 

POSigÁO NO CONTROLE 

(HIERAROUIA) 

1 

2 

3 

A 

3 

4 

5 

6 

8 

8 

8 

10 

15 

16 

FONTE: Hertsgaard, op.cit. , pacr. 296. 
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QUADRO I I I . 1 0 

0 CAPITAL FINANCEIRO NO SETOR ENERGÉTICO 

CHEMICAL BANK - 1980 

Participacao no Capital Nuclear 

NOME 

Stone & Webster 

Ensearch 

Exxon 

Combustion Engineering 

Raytheon 

AQOES 

600 400 

570 761 

2 519 466 

250 438 

294 742 

% CONTROLE 

14.60 

1,94 

0,55 

0,76 

0 ,71 

POSIQAO NO CONTROLE 

(HIERARQUIA) 

1 (nao votan te ) 

3 

16 

16 

17 

FONTE: H e r t s g a a r d , o p . c i t . , 297. 
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QUADRO III.11 

O CAPITAL FINANCEIRO NO SETOR ENERGÉTICO 

PRUDENTIAL LIFE INSURANCE Co (SEGUROS) - 1980 

NOME 

Raytheon 

Gulf Oil 

Union Carbide 

Atlantic Richfield 

Du Pont 

Fluor 

General Electric 

Westinghouse 

Halliburton 

Exxon 

Combustion 
Engineering 

ACOES 

1 479 600 

3 579 200 

1 481 581 

2 533 200 

2 144 900 

556 100 

2 263 100 

623 300 

980 300 

3 233 600 

233 600 

l CONTROLE 

3,56 

1,83 

1,92 

1,07 

1,48 

3,44 

0,99 

0,73 

1,67 

0,71 

0,71 

POSigÁO NO CONTROLE 

(HIERARQUIA) 

1 

3 

3 

4 

4 

4 

6 

8 

8 

9 

18 

FONTE: Hertsgaard, op.cit., 297. 
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QUADRO III.12 

O CAPITAL FINANCEIRO NO SETOR ENERGÉTICO 

LORD ABBETT & Co (SEGUROS) - 1980 

NOME 

Union Carbide 

Me Derroott 

Goodyear 

Westinghouse 

Al l i ed Corp. 

Conoco 

Kerr-Mc Gee 

Du Pont 

A l l i s Chalmers 

Gulf Oi l 

AQOES 

1 481 581 

1 262 500 

1 358 705 

1 308 900 

563 754 

895 610 

260 200 

939 990 

103 600 

870 300 

% CONTROLE 

2,24 

3,45 

1,89 

1,53 

1,69 

0,83 

1,00 

0,64 

0,83 

0,44 

POSigÁO NO CONTROLE 

(H1ERARQUIA) 

2 

3 

5 

5 

9 

12 

13 

14 

16 

16 

FONTE: Hertsgaard, op.cit., pag.30 0. 
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correntes. Esse poder encontra-se disseminado pelo capital fi 

nanceiro em seu conjunto, e nao concentrado em apenas urna gran 

de casa bancária. 

Deve-se ressaltar que os dados apresentados na tabe 

la referem-se ainda a parcela de controle direto das instituí 

cóes financeiras sobre as corporacoes do setor, nada informando 

sobre o controle que exercem indiretamente, atraves de outras 
(24) 

orgamzagoes, sobre essas mesmas corporacoes. ' 

Esse controle deve ser compreendido, entretanto, em 

urna dimensao dinámica, sem que sejam eludidas as contradices do 

próprio processo capitalista, sem o que seria impOSSÍvel COm 

preender-se as práticas competitivas operadas no mercado, con 

substanciadas na política mercadologica dos reatores "turn-key" 

e na ampliacao compulsiva da capacidade de geracao dos reatores 

nucleares. 

Se no nivel macro, a constatacao da existencia de 

um capital financeiro, participante no capital das principáis 

empresas do setor energético, permite extrapolacoes sobre a ca. 

pacidade de regulacao desse mercado, no nivel micro, as necessi 

dades de cada empresa, individualmente, viabilizar a dinámica 

de valorizacao e acumulacao de seus próprios capitals conformam 

os limites dessa regulacao. 

Como resultado, a competicao exercitada entre essas 

empresas nao assume características de retaliagao da concorren 

cia. Ao contrario, o "dumping" só foi praticado pelas corpora 

goes quando empresas "outsiders" ameacaram penetrar no mercado. 

As articulacoes entre essas corporacoes atuantes no 

setor nuclear e a fracáo norte-americana do capital financeiro 

internacional colocam ainda em evidencia um fato de suma impor 

(24) - Sobre essa questao, consultar SPRUILL, Charles. 
Conglomerates and The Evolution of Capitalism. Southern 
Illinois University Press, 1982.a pagina 3, o autor des; 
ereve urna das técnicas de controle financeiro de empre 
sas,conhecida como piramidizagao.Através dessa técnica 
onde o capital votante de urna corporacao é mantido sob 
controle de urna empresa, que por sua vez tem seu capital 
votante sob controle de urna terceira,e assim sucessiva -
mente,o autor demonstra como o capital financeiro passa 
a decidir sobre um grande volume de capitals, apesar de, 
efetivamente_, possuir urna pequeña fracao dos mesmos. 
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tância para a industria nuclear: a disponibilidade de uma capa 

cidade financeira inigualável, capaz de sustentar tanto a manu 

tençao e ampliação dos investimentos da indústria nuclear, como 

também a colocação de seus produtos no exterior. 

Graças a essa imensa capacidade financeira disponí 

vel e aliadas aos objetivos de dominação constantes na política 

externa norte-americana, essas empresas conseguiram difundir os 

LWR pelo mundo, a ponto de praticamente eliminar as tecnologias 

concorrentes no mercado internacional. 

III.7. CONCLUSÕES 

Do exposto, um aspecto crucial para a compreensão da 

dinâmica da indústria nuclear norte-americana e posterior hege 

monia dos reatores LWR no mercado mundial, ocupa lugar central: 

a indústria nuclear e, mais especificamente, os reatores LWR , 

nao foram fruto do desenvolvimento auto-sustentado dos setores 

de equipamentos e serviços elétricos. Seu impulso vem, na reali

dade, de um exterior, o Estado. 

Considerando a geração eletronuclear estratégica,nao 

sõ por suas vinculações óbvias com o setor de armamentos, para 

o fornecimento de plutônio mas, principalmente, por inscrever -

-se no projeto político norte-americano de dominação mundial, o 

Estado utilizou-se de seus instrumentos de intervenção pública, 

viabilizando: 

i - a oferta de combustíveis nucleares a preços 

competitivos com os dos combustíveis convencionais.Detentora do 

monopólio do enriquecimento, a AEC reduziu os preços do urânio 

enriquecido de US$ 37/Kg UTS ( 2 , em 1962, para US$ 30/Kg UTS , 

em 1963, chegando a US$ 26/Kg UTS, em 1967, justamente no perío 

do em que Westinghouse e General Electric adotavam a política de 

venda de reatores "turn-key". 

ii - a eliminação da indústria nuclear de qualquer 

responsabilidade civil por acidentes nucleares e redução dessa 

responsabilidade para o operador;a níveis incompatíveis com as 

{25) - Unidade de Trabalho Separativo,utilizada para designar a 
capacidade de separação do U2 -̂> do U^38 n o processo de 
enriquecimento. 
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avaliagoes de risco realizadas pela propria AEC. Este é, talvez, 

o aspecto mais gritante, evidenciador da polarizacao pró~nu 

clear por parte do Estado. Segundo estudos realizados em meados 

da década de 60, urna política realista de seguros poderla, sim 

plesmente, dobrar os custos de operacao dos reatores nucleares, 

tornando-os invendáveis; e, 

iii - a exportacao de reatores, vinculando-a ao 

fomecimento de créditos oficiáis subsidiados, tanto ñas taxas 

de juros quanto nos prazos de pagamento, operados pelo Export-

-Import Bank. 

Atuando no sentido de viabilí zar as condicoes de re 

produgáo do capital em geral - objetivo inerente a ideologia da 

seguranza nacional e de dominacao política norte-americana - e 

do capital monopolista atuante no setor nuclear, em particular, 

o Estado evidencia seu caráter de classe capitalista e poe em 

cheque a estrutura ideológica criada pelo liberalismo,situando-o em 

posicao de neutralidade, ácima das classes sociais. 

De fato, a constituicao do sistema produtivo mundial 

deveu-se, em parte considerável, a atuacao política do Estado 

norte-americano que, com seus instrumentos de intervencao pübLi 

ca (ornamentaria, normativos, militares,etc) criou espacos p d 

vilegiados de valorizacao do capital mundial. 

Amparado pelo Estado, o setor privado nuclear eres 

ceu muito. Mesmo assim, a tradicao do subsidio oficial ' ainda 

permanece presente. General Electric,Westinghouse Babcock & 

Wilcox e Combustion Engineering continuaram pleiteando o apoio 

(26) - Conforme CURTIS, Richard e HOGAN, Elisabeth.InrNuclear 
Lessons.Stackpole Books,1980. Segundo os autores ( cap. 
13,pag.208), "trabalhando sobre os relatórios atualiza -
dos do Laboratorio de Brookhaven (1964/1965),Deneberg de 
terminou que as perdas em termos humanos e materials^ em 
um grande acídente,poderiam totalizar U-S$ 40,5 bilhoes . 
Com um primio de US$ 580 por milhao de dólares segurados, 
ele calculou que um premio anual,para a cobertura dos 
US$ 40,5 bilhoes,poderia totalizar US$ 23,5 milhoes. Sob 
a Lei Price-Anderson,os premios correntes estariam bem 
abaixo de meio milhao de dólares (US$ 300 a US$ 400 mil). 
Entao o subsidio representaría,para os operadores de 
plantas nucleares, urna economia de US$ 23 milhoes por 
reator,por ano.Deneberg apontava que os custos operado 
nais de plantas nucleares {excluindo varios subsidios mas 
incluindo os custos de combustível e manutencao) circula 
vam em torno de US$ 23 milhoes", equivalentes ao subsí -
dio incorporado a Lei Price-Anderson. 
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estatal para o provimento de infraestrutura (suprimento dos ser 

viços de enriquecimento e reprocessamento), a absorção de " ex 

ternalidades" (o lixo nuclear) e a criação de suportes oficiais 

(regulamentação, segurança e financiamento). E não poderia ser 

diferente, dada a impossibilidade real da energia nuclear com 

petir com as formas tradicionais de geração de eletricidade. 

0 interesse do capital monopolista na tecnologia nu 

clear justifica-se pelo fato de, por suas próprias caracterlsti 

cas, esta tecnologia apresentar-se como um vetor privilegiado 

de controle mundial do setor de equipamentos elétricos. 

Capital e tecnologicamente intensivo, o domínio da 

energia nuclear seria privilégio de pouquíssimas corporações de 

grande porte. Disseminados pelo mundo, os reatores nucleares co_n 

tribuiriam para submeter os setores de serviços de eletricidade 

e equipamentos elétricos âs determinações e necessidades dessas 

poucas corporações. 

£ assim que, operando em conjunto com suas associa. 

das internacionais, as corporações norte-americanas estabelece 

ram uma estrutura de divisão internacional do trabalho na prodii 

ção nuclear, hierarquizada e com seu centro hegemônico nos Esta_ 

dos Unidos, único parque industrial coerentemente organizado a 

ponto de absorver a tecnologia nuclear em toda sua complexidade. 



IV - REAÇÃO EM CADEIA 

"7 hopz òomtday w&'ll buÃld a piant in, òay, Tinland 
wJXk a pKUòvJiz vvAbil in,om OUJL pa/UnoAC/itnòot-íovic 
{}Hematoma) In VKançLtt pumpò fatiam ACEC In Bolgúito 
and píp&> fyiom Italy." 

(Frank Baker. In: Hertsgaard, M., op.cit. , 

pag. 60). 

IV.1. TRANSFORMAÇÕES POLlTICO-ECONOMICAS NO MUNDO DO PÓS-GUERRA 

A II Grande Guerra funcionou, para a economia mundi 

ai, como agente catalizador de uma reação que já vinha sendo ope 

rada, porém bruscamente acelerada com aquele evento, alterando as 

relações de força tanto entre capitalismo e socialismo, quanto 

no conjunto das potências capitalistas. 

A Inglaterra que saía do conflito, já não representa. 

va o grande pilar do sistema capitalista. Semidestruída, a nação 

britânica não mais reunia as condições econômicas e políticas ne 

cessárias ã sustentação de um projeto hegemônico do capital. En 

cerrava-se uma fase de dominação política caracterizada pela ex 

tensão de impérios colonialistas, corroídos por diversos raovimen 

tos de independência que eclodiram a partir da década de quaren 

ta. 

Da mesma forma, a dinâmica de acumulação do Modo de 

Produção Capitalista, baseada na predominância da internacionali 

zação do capital - dinheiro, atingia seus limites. 

No espaço de tempo que entremeou as duas grandes 

guerras, o capitalismo, já na fase monopolista, caracterizou-se 

por um intenso movimento de exportação de capital-dinheiro. As 

grandes potências colonialistas, havendo acumulado um considera 

vel excedente de capitais em fase anterior, viam-se diante do im 

perativo de reaplicá-los no exterior, dada a "maturidade excessi 

va" do capitalismo nesses países. 

(1) O conceito de "maturidade excessiva" do capitalismo nos pai 
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Aplicados sob a forma de empréstimos públicos para 

obras de infraestrutura - empréstimos de Estado - ou para finan 

ciamento de operagoes produtivas ñas colonias, as exportagóes de 

capital aceleraram vigorosamente o desenvolvimento do capitalis 

mo nos países para os quais se dirigiram, provocando, no caso 

das aplicagoes ñas colonias, a exacerbacáo das contradígoes en 

tre o desenvolvimento interno das forgas produtivas e o perfil 

de dominacáo política a que estavam submetidas. 

Nesta fase, a economia internacional podia ainda ser 

compreendida como o somatório de economias nacionais relativa 

mente independentes. A produgáo internacionalizada caracterizava 

-se como sendo um processo parcial, restrito ao universo dos paí 

ses centráis. Mesmo nesses países, as estruturas produtivas exi. 

biam um grau elevado de coeréncia interna. 

Ao findar a II Guerra, a sitúagao apresenta-se com 

pletamente diferente. Os países europeus, destruidos, nao dispu 

nham das massas de capitals exigidas para fazer frente ao proces 

so de reconstrugáo e, menos ainda, para conter os movimentos de 

independencia que proliferavam ñas colonias. Mais da metade das 

industrias inglesas estavam paralizadas, por falta de combustí 

vel. A Alemanha, derrotada, prostrava~se diante dos diversos cen 

tros urbanos e importantes setores industriáis destruidos pelos 

bombardeios aliados. A Franga, engajada na recuperagáo de suas 

industrias, envolvia-se, ainda, na sustentagáo de urna agonizante 

guerra colonialista na Indochina. No conjunto da "Europa dos 
(2) Seis" , mais de cinco milhoes de homens morreram durante a 

guerra. 0 produto bruto por habitante, nesses países, caía, em 

1945, para menos da metade de seu valor antes do confuto. 

ses mais desenvolvidos, cunhado por Lénin, reporta-se á im 
possibilidade do capital reproduzir-se as taxas de lucro ob 
tidas em periodos anteriores. 0 capital, super acumulado, es_ 
tando submetido á lei da queda tendcncial da taxa de lucro, 
encontra, na exportagáo, o expediente ótimo de superagáo dessa 
imposigao. 

(2) Trata-se de urna referencia aos pa .i ses que, em 1958 , consti 
tu ir am a Común id ade Económica F::roneia . 
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QUADRO IV.1 - "EUROPA DOS SEIS" 

POSigAO DO PIB/CAPTA EM 1945, RELATIVAMENTE A ANOS ANTERIORES A 

GUERRA 

PAÍS 

Franga 

Países Baixos(Holanda/Luxeitiburgo) 

RFA 

Italia 

Bélgica 

ANO DE REFERENCIA 

1937 

1937 

1936 

1939 

N . D . 

posigAo 

57% 

48% 

33% 

m 
N.D. 

Fonte: NAGELS, Jacques, et alli. Contraproyecto para Europa. 

Madrid, H. Blume Ediciones, 1981, pag. 4. 

O estabelecimento de regimes socialistas em Berlim, 

Varsóvia, Praga, Budapest, Sofia e Bucarest significava a retira. 

da da "periferia européia", antiga abastecedora de matérias-prjl 

mas, produtos agrícolas e semielaborados, da esfera de influencia 

capitalista. 0 quadro de inseguranga para o capital internació 

nal completava-se com o prestigio que gozavam, junto a seus nació 

nais,os partidos comunistas francés e italiano, decorrente de 

seus envolvimentos nos movimentos de resistencia ao nazi-fascis; 

mo. Em 1946, o PCF obtinha 28,6% dos votos ñas eleigóes gerais 

da Franga. No mesmo ano, o PCI e o PSI alcangavam 40% dos votos 

na Italia. 

A manutengáo de um equilibrio de forgas que nao com 

prometesse a reprodugao do sistema capitalista passava, dada a 

incapacidade dos Estados europeus, a ser urna atribuigáo norte

americana. 

Os Estados Unidos sai ram do confuto corno a potencia 

capitalista mais forte do mundo, política e económicamente. Por 

nao ter seu territorio envolvido no teatro de operagoes bélicas, 

o parque industrial americano restava incólume, inclusive amplia 

do pelo próprio esforgo de guerra. 0 comercio de armamentos e su 

primentos, a exploragáo - expropriagáo - de recursos naturals em 

países sob a esfera de influencia norte-americana e a exploragáo 

a que fora submetida sua propria forga de trabalho, durante o pe_ 

ríodo de beligerancia, contribuíram para a forma gao interna de 

urna superacuiriulagao de capitals. Dm 1946, o produto peí capta 
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atingía, em contraponto á performance européia, a 161% do nivel 

de 1939. As reservas em ouro norte-americanas compunham quase 

78% do total dos principáis países capitalistas. 

QUADRO IV. 2 - RESERVAS EM OURO DOS PRINCIPÁIS PAÍSES CAPITALIS 

TAS, EM 1949 

EUA 

CAÑAD-

INGLATERRA 

FRANCA 

BÉLGICA 

PAÍSES BAIXQS 

SUÉCIA 

TOTAL 

20 063 

359 

2 342 

1 550 

733 

270 

481 

25 818 

Milhoes de Dolares 

Milhoes de Dolares 

MilhSes de Dólares 

Milhoes de Dólares 

Milhoes de Dólares 

Milhoes de Dólares 

Milhoes de Dólares 

Milhoes de Dólares 

Fonte: NAGELS, Jacques, op.cit., pag. 4. 

A reconstrugáo européia e a expansáo dos investimen 

tos norte-americanos no mundo, particularmente onde guerras ant_i 

colonials haviam criado vacuos de poder, afiguravam-se nao ape_ 

ñas como urna estrategia para a contengáo do socialismo mas, tam 

bém, como urna oportunidade impar para a realizagáo de mercados pa. 

ra os capitals superacumulados e afirmagáo da hegemonia dos Esta 

dos "Unidos, em nivel global. 

Em margo de 1947, o presidente dos Estados Unidos, 

Harry Truman, apresentava ao Congresso urna proposta política 

conhecida posteriormente como "Doutrina Truman" - pela qual aque 

le país assumiria compromissos, por todo o mundo, de apoio aos: 

"povos livres que estáo resistindo á subjugagáo 

articulada por minorias armadas ou pressóes ex 

ternas." (3) 

Em urna clara referencia ao "expansionismo soviético", 

o discurso do presidente dos EUA escamoteava a contradigáo que se 

estabelecera entre o desenvolvimento das forgas produtivas ñas 

colonias e as formas de dominagáo a que estavam submetidas. Atri. 

(3) TRASK, David F. "A República Imperial". In: WAA. O Sáculo 
Inacabado - A América desde 19jKK Rio de Janeiro. Zahar Edi
tores, 1976, pag. 609. 
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buindo o fenômeno da descolonização à interferência de "ideologi 

as exóticas", procurava conferir legitimidade às políticas de in 

tervenção que viriam a caracterizar as relações diplomáticas dos 

EUA no pós-guerra. 

No bojo da Doutrina Truman, o Estado americano cria, 

em junho de 1947, um intenso programa de assistência â Europa -

o "Plano Marshall" - através de uma massiva transfusão de capi 

tais, necessários a recuperação daquelas economias. Cerca de 13,3 

bilhões de dólares foram investidos na restauração européia en 

tre 1948 e 1951, e os resultados não se fizeram esperar. 

Em 1951, a produção industrial nos países assistidos 

pelo Plano superava em cerca de quarenta por cento os níveis de 

antes da guerra e a produção agrícola, dez por cento acima dos 

padrões da década de trinta. Para os Estados Unidos, os investi 

mentos externos acarretaram estímulos ãs inversões internas, com 

crescentes aumentos na produção e geração de empregos, empurran 

do o país para uma fase de prosperidade até então não observada. 

Oportunidades semelhantes foram criadas no Oriente, após a ocupa_ 

ção do Japão. Sob a tutela norte-americana, os japoneses recebe 

ram consideráveis massas de capitais para a reconstrução do país. 

Com relação ao Plano Marshall, cerca de 80% das trans 

ferências realizadas, o foram através de doações em dinheiro ou 

em mercadorias. Se para a Europa do pós-guerra os montantes da 

ajuda são consideráveis, os mesmos não possuem a mesma significa. 

ção para os Estados Unidos, equivalentes ao consumo de álcool do 

país durante o mesmo período. Em contrapartida, dado o baixo ín 

dice de abertura da economia norte-americana, ã época, represen 

tavam, em 1948, aproximadamente 40% do valor das exportações to 

tais dos EUA em bens e serviços. Conforme Nagels: 

"Depois de cada guerra, as indústrias nacionais 

devem ser reconvertidas. Este problema tornou-

se mais agudo que nunca em 1945, por haver sî  

do a II Guerra Mundial muito mais intensiva em 

capital que as anteriores. Assim, haviam mais 

indústrias a reconverter que antes. O espectro 

de uma depressão de pós-guerra 'clássica' ator 

menta Wall Street. A ajuda ã Europa permite com 

prar massas consideráveis de mercadorias ao se 
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tor privado norte-americano." 
Sob o aspecto político, o Plano Marshall e seus asse 

melhados representaran* urna muito bem articulada operagáo interna 

cional objetivando sustar o avanco do socialismo. Sob o ponto de 

vista económico, entretanto, representou um primeiro impulso pa 

ra um salto qualitativo nos padroes de acumulagáo do Modo de Pro 

dugáo Capitalista. As ajudas militares previstas na Doutrina Tru 

man, a guerra da Coréia, o estabelecimento da Guerra Fria, a cria. 

gao da OTAN e a implantagáo de filiáis de empresas norte-america 

ñas na Europa - e, posteriormente, em todo o mundo - sao compo 

nentes da mesma estrategia. 

Em urna primeira esfera, a desvalorizagáo dos capitais 

europeus e japoneses, pela destruigáo de importantes fragóes de 

seus parques industriáis, abriu espagos para que o capital, irra 

diado a partir dos Estados Unidos, onde se superacumulava, reali 

zasse inversóes em unidades produtivas no exterior, a urna escala 

inusitada. No entanto, a reconstrugáo far-se-ia, dentro de de 

terminados limites, sob urna racionalidade de complementagáo de 

parque industrial norte-americano. 

Sob o aspecto global, a eliminagáo de urna geografia 

económica baseada em imperios autárquicos e sua substituigáo por 

urna constelagáo de nagóes independentes, politicamente pouco or 

ganizadas e económicamente subdesenvolvidas, conferirla ao cap_i 

- tal um grau de mobilidade significativamente maior. Este, que 

antes deslocava-se segundo eixos preferenciais matriz-colonia, 

passaria a orientar-se, na busca de espagos de valorizagáo, rae 

nos sobre injungóes políticas e mais sobre a racionalidade do lu 

ero, na otimizagáo da exploragáo dos fatores de produgáo dispon!. 

veis desigualmente pelo Globo e no controle de mercados. 0 mundo 

que emerge a II Guerra possui as condigoes políticas e económicas 

necessárias a introdugáo em larga escala de um sistema produtivo 

único, mundial e hierarquizado. 

Essa transformagáo nao se dá, entretanto, sera rea 

(4) NAGELS, Jacques, op. cit. , pag. 8. 

(5) "A estrutura do investimiento internacional mudou radicalmen 
te entre o período anterior a 1914 e posterior a II Guerra 
Mundial: antes de 1914, 3/4 dos investimentos externos erarr. 
feitos sob a forma de investimentos em carteira e 1/4 des ti 
nava-se á infraestrutura...; Dcpois da II Guerra,... 3/4 dos 
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ções ã sua consolidação. Embora submetidos ã expansão norte-ame 

ricana, dada a situação calamitosa de suas próprias economias, os 

Estados europeus procuraram desenvolver instrumentos que minimi 

zassem essa realidade. Enquanto os Estados Unidos favoreciam a 

orientação da acumulação dos capitais norte-americanos, privile 

giando certos locais de valorização, via programas de reconstru 

ção, os Estados francês e inglês atuariam no sentido de tentar 

limitar e manter esse processo sob controle, na expectativa de 

conservar as posições políticas que desfrutavam suas burguesias 

nacionais antes da guerra. No plano da concorrência internado 

nal, os diversos "capitalistas coletivos ideais" competem pela 

posição hegemônica na Divisão Internacional do Trabalho. 

O desenvolvimento da energia nuclear nesses países 

estaria, em seus primõrdios, submetido às determinações dessa com 

petição internacional, ao mesmo tempo que, por suas implicações 

bélicas, caracterizava-se como instrumento de força e persuasão 

nessa disputa. 

IV.2. O ÁTOMO NO CONFLITO.DOS "CAPITALISTAS COLETIVOS IDEAIS" 

Para a Grã-Bretanha, a promulgação da Lei Mc Mahon pe 

Io Congresso norte-americano foi considerada uma afronta, causan 

do impactos negativos profundos. Ao país estariam sendo obstruí. 

dos os acessos a uma tecnologia por cujo desenvolvimento havia 

contribuído. 

Durante todo o ano de 1946, a cúpula militar britãn_i 

ca manteve-se em articulações com os cientistas responsáveis pe_ 

Ia pesquisa nuclear, para avaliar as possibilidades e prazos de 

produção de bombas, a partir de um ou dois reatores a grafite, 

análogos ã "Pilha de Chicago", desenvolvida por Fermi. 

Não dispondo de dados concretos sobre a capacidade 

de produção de plutõnio nesses reatores, os chefes militares tra 

çaram metas de produção de centenas de bombas, a partir de uma 

capacidade inicial de produção de quinze artefatos por ano. 

Consumindo massas consideráveis de recursos, no mo 

mento em que o país encontrava-se descapitalizado e em plena re 

investimentos externos são diretos e 1/4 se realiza em car 
teira". BENAKOUCHE, Rabah. Acumulação Mundial e Dependência? 
Petrópolis, Vo7cr-, 1980 , pag. 66 . 
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construgáo, a produgáo de armas nucleares tornava-se um objetivo 

político estratégico. Seria um símbolo de prestigio e poder que, 

mesmo á custa de grandes sacrificios por parte da populagáo, con 

viria a urna burguesia que ainda nao conseguirá superar a diluigáo 

do imperio e a perda da posigao hegemonica internacional. 

Em novembro de 1946, o Parlamento passa urna lei con 

fiando ao Estado o controle de todas as atividades no dominio nu 

clear, fossem para fins civis ou militares. 

As diretrizes para a implantagáo de urna industria nu 

clear ficaram a cargo do Ministerio de Suprimentos (MOS), respon 

sável pela produgáo de armamentos durante a guerra. Sob a coorde 

nagáo dos MOS ficaram os laboratorios de Harwell e a Divisáo In 

dustrial do Departamento de Energia Atómica, encarregados do pro 

jeto e engenharia das varias plantas de conversáo de uranio e se 

paragáo de plutonio. 

O es forgo nuclear británico teria inicio apoiado bs. 

sicamente sobre a estrutura estatal, que viria a utilizar o se 

tor privado como fornecedor de pegas e servigos específicos. Em 

dois anos e raeio, a Divisáo Industrial construirla suas instala. 

goes de concentragáo de uranio e fabricagáo de elementos combus 

tíveis, em Springfields. Em 1950, a primeira "pilha atómica" de 

Windscale, carregada com o combustível de Springfields, atingía 

o ponto crítico. 

No inicio de 1952, após a conclusáo da unidade de tra 

tamento, o combustível irradiado de Windscale comegava a ser pro 

cessado para separar o plutonio contido. Em outrubro de 1952, a 

primeira bomba nuclear británica explodia a fragata Plym, na COB 

ta noroeste da Australia. 

A escolha do plutonio como materia-prima para arma 

mentos e sua obtengáo através de reatores moderados a grafite e 

refrigerados por dióxido de carbono, obedeceu as restricóes en 

frentadas na época pela Grá-Bretanha. Nao possuindo plantas de 

enriquecimento ou de produgáo de "agua pesada", as opgóes re 

sumiram-se áquela adotada, dado o imperativo de soberania nació 

nal descartar qualquer possibilidade de dependencia. 

(6) Os dois tipos de explosivos nucleares utilizados,, á época, 
eram o plutonio, separado do uranio após sua "queima" em rea 
tores e o uranio altamente enriquecido (99% U235)/0btido por 
difusáo gasosa, tecnologia controlada e mantida sob segredo 
pelo Estado norte-anuTi cano. 
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Em 1954, sob a lideranga do Partido Conservador, o 

governo criava a "Atomic Energy Authority" (AEA), aumentando ain 

da mais a centralizagáo no dominio nuclear. 0 corpo técnico era 

escolhido pelo ministro responsável, respondia diretamente a ele 

e atuava segundo suas orientagoes. 

A AEA cobriria, através de suas atividades, todo o 

dominio nuclear, fosse para fins civis ou militarGs. Suas ativl 

dades de pesquisa e desenvolvimento de reatores iriam até a esca 

la prototipo, ponto em que a construgao dos reatores poderia ou 

nao ser decidida. Para a construgao dos reatores comerciáis, a 

AEA convocava o setor industrial e, após selecionar os executo 

res, transferia-lhes os planos que havia desenvolvido. A estes 

era vedada qualquer alteragáo nos projetos ou pesquisar novos 

sistemas. As empresas estatais de eletricidade seriam as compra 

doras dos reatores. 

A acáo do Estado británico, relativamente mais con 

centradora que a de seu similar norte-americano, deve ser encara 

da como resultado da propria especificidade da estrutura economi 

ca inglesa e dos objetivos estratégicos no campo militar. 

Na Inglaterra, ao contrario dos Estados Unidos, a 

produgáo de eletricidade é estatizada. Assim, seria "racional" 

que o Estado procurasse conquistar um certo grau de controle so 

bre o setor de equipamientos elétricos, embora entregasse a cons_ 

trugáo dos reatores comerciáis á industria privada. Também por 

esse motivo, os "lobbies" entre o setor elétrico e a industria 

privada de equipamentos seriam bem menos poderosos que os norte

americanos . 

Estando associadas a produgáo de material fissil pa. 

ra bombas, as decisóes sobre a escolha e projeto de reatores pas_ 

sariam - como de resto aconteceu no caso americano - pelo Conse 

lho de Seguranga Nacional inglés. Nesse sentido, opgoes que im 

plicassem em quaisquer formas de dependencia externa estariam 

descartadas. 

No contexto económico do pós-guerra, a energia nucle_ 

ar apresentava-se particularmente sedutora para a Europa. 0 for 

necimento de combust I ve is estava relativamente racionado e a pre_ 

gos moderadamente elevados. Fundamentado nessa sitúagao, o gover 

no langava, em 1955, o "Livro Branco", em que se apresentavam as 

bases de um programa nuclear civil para a Grá-Bretanha. Autoriza_ 
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va-se a construcáo, nos dez anos seguintes, de doze centráis nu 

cleares comerciáis, com uma capacidade total de 1500 a 2000 MWe. 

O plano foi consideravelmente ampliado em 1957, passando a pre 

ver para 1965 uma capacidade instalada total entre 5000 a 6000 

MWe. 

Dimensionado antes mesmo que a tecnología adotada pu 

desse ser comprovada - Calder Hall, o primeiro reator ingles, 

só comegaria a operar em 1956 - e certamente muito ambicioso pa 

ra a época, o programa baseava-se em algo mais que a confianga 

inglesa no papel a ser desempenhado pelo nuclear na produgáo de 
eletricidade. Na realidade, camuflava as necessidades de pluto 

nio para um projeto massivo de produgáo de armamentos. 

Durante a "Primeira Conferencia Sobre os Usos Pacífi 

cos da Energia Atómica", era Genebra, 1955, o programa británico 

foi utilizado como elemento de propaganda em favor da supremacía 

inglesa em materia nuclear. Á medida em que representava um au. 

to-de-fé do governo ingles em sua propria tecnología, as poss_i 

bilidades de exportagáo de reatores para uma Europa carente de 

energia tornavam-se mais consistentes. 

De fato, durante a Conferencia, a superioridade br_i 

tánica era aceita de forma quase unánime, vi¿>-a-v¿6 os LWR ame_ 

ricanos, utilizados até entao apenas na propulsáo de submari_ 

nos.'7» 

As perspectivas promissoras em torno dos "Magnox" 

nome atribuido aos primeiros reatores ingleses - nao se concre 

tizaram na prática. A pretensa lideranga inglesa esvaneceu-se 

quando, após duas encoraendas para o exterior, os reatores Magnox 

tornaram-se inexportáveis. 

Ao realizar uma análise da política nuclear britán_i 

ca, Duncan Burn debita este fracasso a diversos fatores, sen 

do os principáis: o desestxmulo á livre competigáo na etapa de 

pesquisas, representado pelo monopolio estatal e a insistencia 

do governo na linha dos reatores Magnox. Cita que desde 1947/8, 

diversas empresas, entre elas a Parsons, Metrovick e Babcock & 

Wilcox, estariam dispostas a participar do desenvolvimento de 

(7) O reator PWR de Shippingport (EUA) encontrava-se em fase de 
construgáo, comegando a operar somente em 1957. 

(8) BURN, Duncan. Nuclear Power and the Energy Crisis. Londres, 
The Macmillan Press Ltd, 1980, pags. 1 a 17. 
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reatores LWR. 

Na realidade, a política do monopolio estatal foi 

adotada tanto pela Grá-Bretanha quanto pelos Estados Unidos. Na 

fase do monopolio,, o Estado americano direcionou toda a pesquj. 

sa, trabalhando com urn número bastante restrito de empresas. 

Atribuir-se á livre competigáo o desenvolvimento dos reatores 

LWR seria urna afirmagáo engañosa. 

Um segundo aspecto a ser considerado refere-SG as di 

ferengas qualitativas e quantitativas entre os estoques de re 

cursos materials e financeiros em cada país. A economia inglesa 

nao dispunha dos recursos necessários a um ampio programa nucle 

ar. A adogáo de urna "frente tecnológica" estreita estarla condi 

donada pela capacidade dos recursos disponlveis na Gra-Breta 

nha naquele determinado momento histórico. 

Voltada principalmente para a produgáo bélica, a po 

lítica nuclear británica nao poderia submeter-se a qualquer for; 

ma de dependencia. Adotar o partido tecnológico pró-uránio enri 

quecido seria, naquele momento, depender do fornecimento norte

americano - á época proibido pela Lei Me Manon - e sujeitar-se 

a urna legislagáo humilhante para os ingleses. A adogáo da linha 

de reatores grafite-gas estaria em acordó com a racionalidade 

da seguranga nacional e nao da economia energética, nao envoj. 

vendo qualquer forma de dependencia, além do abastecimento do 

minério de uranio, importado do Canadá e do Congo-Belga. 

Ainda sobre a escolha tecnológica, chama atengáo o 

fato de que, já em 1947/8, em plena vigencia da Lei Me Manon, 

algumas empresas privadas estivessem exercendo pressóes, na In 

glaterra, em favor dos LWR americanos. Se se considera que 

Metrovick - ou Metropolitan-Vickers - e Parsons sao empresas que, 

já em 1936, pertenciam ao cartel de equipamentos elétricos, e 

Babcock & Wilcox nao seria nada menos que urna subsidiaria daque 

la que viria a ser urna das quatro grandes do setor nuclear nor 

te-americano, identificam-se indicios de que os grandes capitais 

já se articulavam de forma a superar os ditames draconianos do 

monopolio americano, buscando ampliar os espagos de realizagáo 

de urna tecnologia que, antes mesmo de testada, já estaria elei 

ta, ao que parece, como aquela que viabilizaria a manutengáo do 

controle do cercado de equipamentos elétricos pelo cartel. 

Tal consideragao, caso válida, indica a dimensáo do 
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processo de internacionalizagao da economía capitalista, á épo 

ca já consolidado no conjunto dos países desenvolvidos, bem co 

mo o papel desempenhado pela tecnología nesse processo, enqüan 

to instrumento de ocupagáo do espago económico mundial. Nesse 

sentido a disputa nao estaria sobre a "nacionalidade" das diver 

sas tecnologías mas, principalmente, entre tecnologías domina 
veis pelo cartel e aquelas nao táo submetidas á sua esfera de 

influencia. 

Finalmente, ao afirmar serem os custos de investimen 

to e operagao dos Magnox mais elevados que os dos LWR, Duncan 

Burn parece desconhecer fatos da maior importancia para urna ra 

zoável compreensáo do movimento de expansao do mercado dos LWR 

no mundo. 

Comparando os custos dos Magnox com os do reator 

Oyster Creek, o primeiro BWR construido no mundo sob o sistema 

"turn-key", o autor desconhece o fato deste último haver sido 

fortemente subsidiado pela General Electric, com o objetivo de 

"abrir o espago" para os LWR. Qualquer comparagáo económica 

usando como base este ou outros reatores comercializados sob o 

mesmo sistema é, para dizer o mínimo, viciosa. 

Comentando a incapacidade de competigáo dos Magnox 

v-L¿ -a-v¿6 os LWR, Burn abstrai o papel desempenhado pelo Estado 

norte-americano na prornocao internacional de seus reatores e as 

articulacóes existentes entre as grandes corporagoes multinacio 

nais. 

Literalmente, o governo norte-americano comprou o 

mercado europeu, oferecendo, através do Export-Import Bank e da 

AEC, financiamentos e subsidios - tanto na compra de reatores 

quanto no fornecimento do combustivel - contra os quais os in 

gleses nao tinham condicoes de competir. 

Por outro lado, como será visto adiante, o capital 

internacional promoveu urna tal articulagáo em torno dos LWR que 

tornava pr áticamente impossivel a expansao de mercados para tec_ 

nologias concurrentes. 

A despeito de quaisquer consideragoes acerca do acer 

to ou nao da política adotada, a contribuigáo nuclear para a 

produgáo de energía elétrica no Reino Unido excedía, em 19 64, 

a qualquer outro pais, inclusive os Estados Unidos. 

Desee antes da guerra, a Franga já dispunha de algu. 
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ma tradigáo na pesquisa nuclear. Seu mais notável dentista, 

Frederic Juliot, juntamente com seus colaboradores, Hans Halban 

e Leo Kowarski, descobriram, em 1933, que a ruptura de um nú 

cleo de uranio por um único neutron produzia a emissáo de varios 

neutrons que, em choques sucessivos com outros núcleos de urá 

nio, acabavam por desencadear urna "reacio em cadeia", com a l_i 

beragáo de altas doses de energía. 

Com a ocupagáo alema, Halban e Kowarski, alem de ou 

tros tres dentistas franceses, Pierre Auger, Jules Geron e 

Bertrand Goldschimidt sao destacados, a titulo individual, pe_ 

las foreas livres para vincularem-se aos esforgos ingleses de 

desenvolvimento atómico. Frédéric Juliot decide-se por continuar 

na Franga, participando do movimento de Resistencia. 

Esses dentistas emigrados iriam desempenhar papéis 

importantes na empreitada nuclear aliada. Pierre Auger assumi. 

ria a direcáo de física do Laboratorio de Montreal. Geron fez 

parte do grupo de Cambridge, destacando-se na divisáo de qui mi 

ca do Laboratorio de Montreal, posteriormente. Goldschimidt pa£ 

ticipou das pesquisas de separacáo de plutonio. Halban e 

Kowarski envolveram-se na pesquisa de reatores moderados a agua 

pesada. 

Ao final da II Guerra, com o retorno desses cientos 

tas á Franga, De Gaulle, á frente do Governo Provisorio, decide 

criar, por decreto, em 1945, momento em que eram estatizadas a 

produgáo e distribuigáo da eletricidade e do gas, um órgáo pú 

blico que teria por responsabilidade o controle de todos os as 

pectos atinentes ao desenvolvimento da energia nuclear, nao ape_ 

ñas nos diversos campos científicos e industriáis mas, também, 

no tocante a defesa nacional. 0 CEA (Commissariat á 1'Énergie 

Atomique) ficaria sob a autoridade direta do Primeiro-Ministro. 

A diregáo do CEA seria repartida por um Alto-Comissá. 

rio, que se encarregaria dos aspectos científicos e tecnológicos 

nucleares, enquanto un Administrador-Geral assumiria as respon 

sabilidades burocráticas do organismo. Juntamente com o Prime_i 

ro-Ministro e mais tres outros representantes oficiáis, const_i 

tuiriam o corpo executive responsável pela política do CEA. 

Para poder operar, o órgao beneficiar-se-ia de um es 

tatuto original, único na Franga. Dotado de personalidade ci. 

vil, teria autonomía adr.-.inistrativa e financeira, nao precisan 
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do submeter ao Parlamento quaisquer de suas decisoes. 

Coube a Frederic Juliot ocupar, pela primeira vez, 

o cargo de Alto-Comissário do CEA. Para este cientista, as ati 

vidades do CEA deveriam voltar-se estritamente para aplicagoes 

civis. 

Durante a guerraf tomando parte da Resistencia, 

Juliot filiara-se ao Partido Comunista Francés. Consciente dos 

perigos para a paz mundial, decorrentes de urna corrida armamen 

tista entre os países desenvolvidos, suas posigoes váo, paulati 

ñámente, tornando-se mais e mais divorciadas das expectativas 
dos dirigentes franceses quanto á definicáo de urna política nu 

(9) clear para o país 

Desconhecidos os recursos locáis de uranio, e están 

do as reservas canadenses e do Congo Belga sob estrito controle 

americano e inglés, os franceses dispunham apenas de pouco mais 

de urna dezena de toneladas de minério, provenientes, de um lado, 

das pesquisas realizadas antes da guerra no Colegio de Franga 

e, de outro, de um vagáo belga carregado de uranato de sodio e_s 

tacionado por acaso na estagáo do Harvre, ao final do confuto. 

Sendo sua disponibilidade muito pequeña para a cons 

trucáo de um reator moderado a grafite e, havendo sido boa pa£ 

te do conhecimento dos pesquisadores franceses adquirida sob a 

linha dos reatores a agua pesada, esta foi, naturalmente, a e_s 

colha adotada para os trabalhos iniciáis do CEA. Ao contrario 

do uranio, a agua pesada era acessivel aos franceses que, desde 

1940, possuiam um contrato de fornecimento com a empresa Norsk 

Hydro, da Noruega. 

O primeiro reator experimental francés, a pilha ZOÉ 

(Puissance Zero Oxyde d'Uranium et E_au Lourde) , comegou a ser 

(9) A ascensáo de um hornera de esquerda a um dos mais altos pos_ 
tos da República deve ser considerada tomando-se era conta 
nao apenas a inquestionável capacidade científica de Juliot. 
0 cientista era reconhecido como herói nacional e exercia 
uma inegável lideranga sobre seus pares da comunidade cien 
tífica. Por outro lado , a participagao de correntes de es 
querda na reorganizagáo da sociedade no pós-guerra nao pode_ 
ria ser descartada, dado o prestigio que gozavam, adquirido 
na luta contra o nazismo. Assim, o próprio governo possuia, 
en sua composigao, ministros comunistas, posteriormente de_s 
tituídos (em maio de 1947, um mes antes da divulgagáo do 
Plano Marshal), com o rocrudescimento das relagoes america 
no-soviéticas e inicio da Guerra Fria. 
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construido em 1946, atingindo o ponto crítico em 1948. 

Concomitante ao desenvolvimento da tecnología nuclear, 

o CEA promovía um intenso trabalho de prospecgáo de uranio em territó 

rio francés. Em 1948, descobriram-se as primeiras reservas de miné 

ríos ricos em uranio, em Limousin. A Franga conquistava, dessa forma, 

urna condigáo indispensável para sua autonomia no campo da energia 

atómica. 

Até meados de 1950, nao se identificavam, por parte 

dos dirigentes franceses, maiores indicios de interesse pelo po 

tencial bélico do átomo. Esse interesse comegou a ficar patente 
quando a primeira grande crise política abateu-se sobre o CEA. 

Com a aceleragáo da Guerra Fría, caracterizada pelo Blo 

queio de Berlim e a assinatura do Pacto do Atlántico Norte, varias ma 

nifestagoes de censura a política de alinhamento automático aos Es_ 

tados Unidos váo surgir na Europa. Nelas, encontrar-se-á o Alto Comis_ 

sário do CEA condenando a Alianga Atlántica e exortando as classes 

trabalhadoras a recusarem-se a trabalhar para a produgáo de artefa 

tos nucleares. De sua parte, afirmava que, enguanto cientista, ja_ 

mais se engajaria em urna guerra contra aUniáo Soviética. 

Em 1949 , o Partido Comunista Francés promove, em Paris, o 

"Congresso Mundial dos Partidarios da Paz" e confere a presidencia do 

evento a Frédéric Juliot. Meses depois, em margo de 1950, em resposta 

ao anuncio do governo norte-americano de iniciar os estudos para a 

produgáo da bomba de hidrogénio,os "Partidarios da Paz" langavam o 

"Apelo de Estocolmo", empolgando a tese soviética de proscrigáo dos 

artef atos nucleares e imputando,ao governo que primeiro os utilizas; 

se, a culpa de crime contra a Humanidade. Em alguns meses, o "Apelo de 

Estocolmo" recebia o endosso de milhoes de assinaturas no mundo. 

Envolvido em todo esse processo e liderando urna campanha 

aberta contra a política governamental, pró-Alianga Atlántica, 

Juliot é destituido de suas fungoes em abril de 1950, por meio 

de comunicagáo oficial do governo: 

"O presidente do Conselho faz conhecer o Governo 

que deverá, com pesar, por fim as fungoes de M. 

Juliot (...) quaisquer que sejam os méritos cien 

tíficos des te cientista, suas dec lar a goes pübl_i 

cas e sua aceitagio sem reservas das resolugoes 

votadas pelo Congresso de Gennevilliers, do par 

tido comunista, tornam impossívois sua manuten 
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ção nas funções de Alto-Comissário."vxu' 

Após inestimáveis contribuições ã ciência de seu pais, 

Frédéric Juliot era colocado definitivamente à margem de seu 

campo de atividades. Pressões norte-americanas e de segmentos 

de direita, encastelados no governo francês, ampliadas depois 

da detonação da bomba soviética, em 1949, atingiam seus objeti 

vos. 

A demissão de Juliot caracteriza o ponto de inflexão 

na política nuclear francesa. Com a ascensão de Francis Perrin 
para o cargo de Alto-Comissario, com atribuições significativa 

mente mais reduzidas, e de Pierre Guillaumat ao cargo de Ãcbni. 

nistrador-Geral, concentrando a efetiva direção do CEA, o orga 

nismo passa a orientar-se francamente para os aspectos bélicos 

da energia nuclear. 

Imediatamente, a nova direção põs-se a elaborar um 

Plano de ação, de longo prazo, para o organismo. Suas diretrjl 

zes, dadas as intenções militaristas existentes e o estado-da-

arte da pesquisa, estavam claramente definidas. A produção de 

plutônio, em reatores a urânio natural, ascendia ao topo da es 

cala de prioridades. A insuficiência de competência tecnológica 

para a separação do urânio, bem como a inexistência de meios fi

nanceiros e industriais para um tal empreendimento, descartavam 

automaticamente esta opção. 

O Primeiro Plano Qüinqüenal Nuclear Francês foi apre_ 

sentado ao Parlamento em 1952 e aprovado no mesmo ano. Orçado 

em quarenta milhões de francos antigos, previa a construção de 

dois reatores a urânio natural, moderados por grafita, e uma 

usina de separação de plutônio que, segundo o discurso oficial, 

seria utilizado em reatores de segunda geração para a produção 

de energia e força motriz. Nenhuma menção era feita ã produção 

de armamentos, embora o desenrolar dos fatos demonstrasse que 

esta era uma inspiração presente entre os idealizadores do pia 

no. 

Em maio de 1955, o CEA e o Ministério da Defesa assi

navam um acordo em que tais intenções eram, pela primeira vez, 

formalizadas. Por intermédio deste acordo transferia-se para o 

(10) GOLDSCHIMIDT, Bertrand. Le Complexe Atomique. Histoire 
Politique d.e L'Énergie Nucleaire. Paris ,Fayard, 1980 ,pg 141. 
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CEA recursos substanciais do orçamento militar e programava-se 

a construção de um terceiro reator, em Marcoule, como os dois 

primeiros. Dois meses mais tarde, decidia-se a construção de um 

submarino nuclear. Em junho de 1956, o Conselho da República 

institui uma divisão militar no CEA. 

A permissão formal para a construção da bomba foi da 

da em outubro de 1958, vindo a ser detonada em fevereiro de 

1960, no deserto do Saara, a mais de mil quilômetros ao sul da 

Algéria, então colônia francesa. De fevereiro a outubro, um to 

tal de quatro explosões foram realizadas pelos franceses no mes; 

mo local. 

O reator Gl, de 40 MWe, instalado em Marcoule, atin 

giu a criticalidade em 1956, pouco tempo depois de seu similar 

inglês, o reator de Calder Hall. A conexão de Gl ã rede de trans 

missão de energia funcionou, durante algum tempo, como "cortina 

de fumaça" para as intenções militaristas do governo, pois trans 

mitia a aparência de que era dada â produção de eletricidade a 

maior prioridade do desenvolvimento nuclear. 

Em 1955, Pierre Guillaumat e Francis Perrin entraram 

em articulações com a EdF (Electricité de France), estatal, pro 

dutora e distribuidora de energia elétrica, com vistas à elabo 

ração de um plano nuclear civil para os dez e vinte anos seguin 

tes. 

Com o objetiva de estabelecer as bases e metas do pro 

grama, foi criada uma comissão consultiva mista, composta por 

membros do CEA, da EdF e do setor privado. A Comissão PEON 

(Production d'Electricité d'Órigine Nucleaire) estabeleceu uma 

programação na qual, começando por uma central de 70 MWe, a ser 

instalada em Chinon, seriam construídos, até 1965, um mínimo de 

800 MWe, em um total de três a quatro reatores, que iriam somar 

-se aos reatores em construção em Marcoule. 

Em 1957, o programa é ratificado no Segundo Plano 

Qüinqüenal, de quinhentos milhões de francos antigos. No entan 

to, o objetivo mínimo de 800 MWe para 1965 só seria atingido 

em 1969. Em 1964, apenas a central EdF 1, de Chinon, havia atin 

gido a criticalidade. 

A participação dos capitais privados no esforço nu 

clear francês foi significativamente maior que na Grã-Bretanha. 

De fato, a Comissão PEON viria a tornar-se um verdadeiro "lobby" 
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da industria, na definigáo de metas para o setor. Como será vis 

to oportunamente, a Comissáo PEON desempenharia papel fundamen 

tal na mudariga de rumos do desenvolvimento nuclear francés, no 

tadamente a partir de 1969, guando EdF contrata da empresa Fra 

matóme um primeiro reator PWR, deslocando o programa, de urna li 

nha de desenvolvimento independente, para subordiná-lo a um si_s 

tema internacionalizado de produgáo de reatores. 

Esse "lobby" industrial nao seria, entretanto, suri 

cientemente forte para, entre 1955 e 1968, mudar os rumos do 

programa nuclear francés. 0 poder e prestigio consolidados no 

CEA seriam suficientes para manter sob controle os interesses do 

capital internacional. 

A agáo do Estado sobre o campo nuclear, fosse para 

aplicagóes civis ou militares, deve ser compreendida a partir 

dos fatos que marcaram profundamente a economía e geopolítica 

francesas. 

No plano interno, após sair destrogada da II Guerra, 

a Franga viu seu mercado ser invadido pelas empresas multinacio 

nais de origem norte-americana. O Gaullismo, que no período 58/ 

68 teve seus momentos de auge, buscava legitimagáo na defesa 

dos "capitais franceses", ameagados. Desta forma, o controle do 

Estado sobre setores estratégicos - petróleo, eletricidade, ener 

gia nuclear, estradas de ferro, etc. - seria urna forma de man 

ter imunes ao capital estrangeiro espagos fundamentáis da econo 

mia francesa. 

No plano externo, além de enfrentar a disputa pela 

hegemonía na Europa com Inglaterra e os Estados Unidos, a Fran 

ga viu-se as voltas com urna sequéncia de conflitos que abalaram 

seu prestigio internacional. Em 1954, saía derrotada de urna gue£ 

ra de treze anos na Indochina; em 1956 fracassava, juntamente 

com a Gra-Bretanha e Israel, na tentativa de solucionar, por 

meio das armas, a crise do Canal de Suez; finalmente, entre 1954 

e 1961, em confronto com o movimento de libertagao da Algeria, 

saía novamenté derrotada, dando margem á formagao do Estado ar 

gelino independente. Nao por coincidencia, o primeiro plano 

quinquenal nuclear foi aprovado no mesmo ano em que a Grá-Breta 

nha detonava sua bomba atómica. 

A principal motivagao para o estabelecimento dos pro 

gramas nucleares británico e francés estaria entáo, como foi 
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demonstrado, localizada na disposigáo de constituirem-se arse 

nais nucleares. 

Ao contrario do que se possa julgar, essa disposigáo 
ftr 

nao teria sido estruturada apenas a partir dos perigos que urna 

eventual nuclearizacáo da Uniáo Soviética pudesse representar 

para o capitalismo na Europa. A detonagáo da bomba soviética, 

em 1949, foi recebida com surpresa e ceticismo, pois estimava-

se que o atraso da URSS no campo nuclear fosse bem maior que o 

revelado. 
o restabelecimento do equilibrio militar entre as 

principáis potencias capitalistas e, em certa medida, a necessi. 

dade de contrapor-se ao poder militar da OTAN na Europa, foram, 

de inicio, as mais fortes razóes de Estado para a montagem dos 

programas nucleares francés e inglés. A geragao de energia se 

ria, inicialmente, um subproduto da produgáo de plutonio, utili 

zada estratégicamente como "cortina de fumaga" para o complexo 

industrial militar que se estruturava. 

Sob o ponto de vista económico, entretanto, a eleva 

gao dos custos de combustíveis para o mercado europeu abria opor 

tunidades promissoras para os reatores nucleares. Esse fato 

foi rápidamente percebido e cedo a Franga e Grá-Bretanha langa 

ram-se em manobras para a exportagáo de suas usinas para a Euro 

pa. A realidade política e económica internacional trataria de 

transformar estas intengóes em um retumbante fracasso, que aba. 

laria o setor nuclear desses países, reorientando suas opgóes 

tecnológicas. 

IV. 3. 0 "COLETIVO DE CAPITALISTAS COLETIVOS" NA INTERNACIONAL^ 

ZACÁO DOS LWR 

Varios aspectos necessários á compreensáo do proce£ 

so de internacionalizagáo dos LWR encontram suas raízes no dom¿ 

nio da luta de classes em escala mundial, materializada, após 

1945, pela Guerra Fria. 

0 inicio da Guerra Fria representou a re-emergencia 

de conflitos havidos desde 1917, amenizados após a subida de 

Roosevelt ao poder e sublimados durante a II Guerra. No entan 

to, se anteriormente esses conflitos mantiveram-se em dimensoes 

relativamente rostritas, o quadro de instabilidade que surge 
após a guerra confere aos mesmos urna abrangencia global. 
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A constituigáo de regimes socialistas no Leste Euro 

peu, os movimentos de independencia ñas antigás colonias e a eminén 

cia do estabelecimento de um regime comunista na China, forgaram os 

Estados capitalistas a promover a criaeáo de instrumentos dG dQf esa 

de seus interesses. 0 Plano Marshal, se por um lado criava urna base 

económica necessária ao restabelecimento do controle capitalista 

na Europa, nao se apresentava como condicáo suficiente para consolí 

dar essa situagáo e fornecer urna protegáo eficaz contra a "agressáo 

russa". 

Em abril de 1949, os Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, 

Franga, Canada, Bélgica, Italia, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, No 

ruega e Portugal criavam, através de acordó multilateral de defesa 

coletiva, aOrganizagáo do Tratado do Atlántico Norte-OTAN. 

A OTAN seria o mais significativo de urna serie de 

acordos multilaterais para a defesa do capitalismo. Essa estra 

tégia, iniciada em 1947, com a assinatura do Tratado do Rio de 

Janeiro - cujo objetivo estaria na defesa do continente america. 

no - multiplicar-se-ia por guase todos os continentes, de forma 

a configurar urna grande "Linha Maginot" contra a expansáo do 

socialismo (Quadro IV. 3 e Figura IV. 1). Frente ao confuto in 

ternacional entre o capital e o trabalho, os Estados capitalis 

tas se reúnem em um "coletivo de capitalistas coletivos" , na des 

fesa da reprodugáo das relagóes de produgáo capitalistas, no 

plano mundial e sob a lideranga dos EUA. 

No bojo da OTAN estáo as sementes que irao germinar 

a Comunidade Económica Européia, sendo seus primeiros constitu 

intes a Comunidade Européia do Carváo e do Ago e a Comunidade 

Européia de Energía Atómica-EURATOM. 

Os desdobramentos da Guerra Fria seráo condicionan 

tes ao desenvolvimento nuclear. No plano diplomático, tentar-se 

-áo estabelecer medidas de controle das reservas uraníferas do 

mundo, restringindo-se o acesso da URSS as mesmas; criar-se-áo 

agencias de controle internacional, com o objetivo de conter 

cristalizar o dominio da energía nuclear na esfera dos países 

capitalistas avancados; e, promover-se-á a proliferagao das ar 

mas atómicas. No plano económico, aíém da constituigáo de urna 

poderosíssima industria de armamentos, favorecer-se-á a interna 

cionalizagao dos LWR. 

Desde a abertura da primeira Assembléia Geral das Na_ 
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QUADRO IV.3 

PRINCIPÁIS TRATADOS DE DEFESA MUTUA, DESDE 19 45 

I - Tratado do Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1947 

PINALIDADE: Defesa Coletiva do Continente Americano. 

SIGNATARIOS; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cos 

ta Rica, Cuba (suspenso em 1962), Equador, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Hon 

duras, México, Nicaragua, Paraguai, Peru, Rep. 

Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

II - Tratado do Atlántico Norte, 4 de abril de 1949 

FINALIDADE: Defesa Coletiva da Europa Ocidental e América 

do Norte* 

SIGNATARIOS: Bélgica , Canadá, Dinamarca, Estados Unidos , 

Franca, Grá-Bretanha, Grecia, Holanda, Irían 

da, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal,Repú 

blica Federal da Alemanha (após 1954) e Tur 

quia (após 1951). 

III - Tratado das Filipinas, 30 de agosto de 1951(bilateral) 

FINALIDADE: Contencao do Leste Asiático . 

SIGNATARIOS: Estados Unidos e Filipinas. 

IV - Tratado ANZUS, 19 de setembro de 1951 

FINALIDADE: Defesa Coletiva do Pacifico Ocidental. 

SIGNATARIOS: Australia, Nova Zelandia e Estados Unidos. 
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QUADRO IV.3 - Continuacáo 

V - Tratado da República da Coréia, 1? de outubro de 1953 

(bilateral) 

FINALIDADE: Contengao do Leste Asiático-

SIGNATARIOS: República da Coréia e Estados Unidos. 

VI - Tratado do Sudeste Asiático, 8 de dezembro de 1954 

FINALIDADE: Defesa Coletiva do Sudeste Asiático-

SIGNATARIOS: Australia, Estados Unidos, Franca, Grá-Breta 

nha, Nova Zelandia, Paquistáo, República das 

Filipinas e Tailandia. 

VII - Tratado da República da China (Formosa), 2 de dezembro 

de 1954 (bilateral) 

FINALIDADE: Contencáo do Leste Asiático. 

SIGNATARIOS: Estados Unidos e República da China. 

VIII - Tratado do Japáo, 19 de Janeiro de 1960 (bilateral; prji 

meira negociacao em 1951) 

FINALIDADE: Contencáo do Leste Asiático. 

SIGNATARIOS: Japao e Estados Unidos. 

FOKTE: TRASK, David F., op.cit., pag. 633. 
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goes Unidas, em Janeiro de 1946, até meados de 1948, intensas 

negociagóes foram realizadas no sentido de colocar sob controle 

internacional tanto as diferentes fases do ciclo do combustivel 

quanto as aplicacoes da energía nuclear. 

Em síntese, os norte-americanos propunham que as re 

servas uraníferas mundiais fossem internacionalizadas, saindo 

do controle dos países detentores e transferida sua propriedade 

para urna agencia das Nagóes Unidas que, por sua vez, manteria 

ainda o controle de todas as plantas de conversáo e enriqueci 

mentó de uranio, fabricagáo e reprocessamento de combustível. 

As negociagóes foram encerradas em 1948, após atin 

gir-seuma situagáo inconciliável entre as duas grandes potencias: 

i - enquanto os EUA defendiam a extingáo do direjl 

to de veto dos Estados pertencentes ao Conselho de Seguranga da 

ONU para as agóes de intervengáo praticadas pela agencia em 

guestáo, substituido pela "posigáo majoritária" das nagóes per 

tencentes a ONU, os soviéticos consideravam essa medida inadmi_s 

sível aos seus interesses; e, 

ii - para a concretizagáo do acordó, os Estados Uní 

dos exigiam que, antes de desmantelar seu arsenal nuclear, o 

controle internacional deveria estar estabelecido no mundo in 

teiro, sobretudo na URSS. Para os soviéticos esse controle deve 

ria ser precedido, fundamentalmente, pelo desarmamento dos EUA. 

A detonagáo da primeira bomba soviética, em 1949, 

atinge de surpresa os estrategistas e a opiniáo pública ociden 

tais. Os riscos de urna guerra nuclear passavam a ser colocados 

diante de ambas as partes em confuto. Esta situagáo torna-se 

ainda mais ameagadora para o Ocidente quando, em agosto de 1953, 

a URSS faz explodir urna bomba de hidrogénio. 

Alarmados com o avango soviético e preocupados com 

as pressoes por parte da opiniáo pública, os governantes norte

americanos voltam a discutir o estabelecimento de medidas que 

contivessem a corrida nuclear. 

"A caga a urna esperanza passa a assumir caracte 

rísticas de extrema urgencia. Eisenhouwer tem 

urna idéia: ... Nao seria possível, pergunta com 

hesitagáo a Strauss e Jackson, que os response. 

veis pelo armamento codessem urna parte de seus 

materials fisseis a u~\ 'pool atómico' que pode 
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ria então distribui-la para usos pacíficos? 

Quanto a quantidade, poderíamos fixar uma cifra 

que atendêssemos facilmente, graças às nossas 

imensas reservas, mas que os russos tivessem di 

ficuldades para respeitar." ' 

Como resultado, a 8 de dezembro de 1954, Eisenhower 

pronuncia, perante as Nações Unidas, discurso em que propõe o 

programa "Átomos para a Paz" e a criação de uma agência na ONU 

responsável pela administração do "pool atômico", a supervisão 

da exploração das reeervas de minerais radioativos e posterior 
repartição desses recursos para todas as nações do mundo para, 

segundo suas palavras: 

"ajudar os pobres das regiões subdesenvolvidas 

do olaneta, que a carência de energia mantém 
•,~ „ (12) 

em escravidão. 

Com a finalidade de gerir o "pool atômico" e, indire_ 

tamente, controlar a expansão soviética no campo nuclear, insti 

tue-se a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, que 

viria a ser um dos principais promotores dos reatores LWR- Sob 

sua supervisão, dezenas de acordos bilaterais entre os Estados 

Unidos e países do Ocidente seriam firmados, visando a venda de 

reatores e combustíveis, bem como a transferência da tecnologia 

nuclear para empresas licenciadas da General Electric e 

Westinghouse. A idéia de um "pool atômico" jamais se concreti. 

zaria, tanto pelo desinteresse soviético, quanto pelo bloqueio 

dos países detentores de recursos uraníferos. 

Ornamentando por frases de efeito, o discurso de lan_ 

çamento do programa "Átomos para a Paz" tinha por objetivo lirrti 

tar a capacidade soviética no ©empo nuclear, reduzir a influên 

cia desse pais sobre os menos desenvolvidos e manter o desenvol

vimento nuclear do III Mundo sob tutela. Em 1981, cerca de tre_ 

zentas centrais eletronucleares produziriam, em conjunto, cerca 

de 820 TWh. No entanto, apenas quatro países beneficiar-se-iam 

(11) PRINGLE, Peter e SPIGELMAN, James, Les Barons De L'Atome , 
Paris, Seuil, 1982, pag.107. 

(12) PRINGLE, P. e SPIGELMAN, J., op.cit., pag. 108. 

(13) Para esses países, a internacionalização dos recursos r£ 
dioativos era entendida corno uma forma de neo-colonialismo 
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de dois tergos dessa energia: os Estados Unidos, Japáo, a Fran 
(14) ga e a üniao Soviética. Aos "pobres das regioes subdesenvol 

vidas, que a carencia de energia mantém em escravidáo", coube 

ram menos que a centésima parte da produgao total de energia nu 

clear. 

Pouco tempo depois do pronunciamento de Eisenhower, 

sao iniciadas as articulagóes no sentido de promover a exporta 

cao dos LWR para o rQsto do mundo. Os principáis problemas pars 
a penetragáo desses reatores no exterior seriam: o provimento 

de assisténcia técnica, a garantia de suprimento de combustivel 

ao longo prazo, a existencia de pregos estaveis é a ófélfta dé 

créditos financeiros favoráveis. 

Em 1956, o Export-Import Bank-Eximbank e a AEC elabo 

raram um programa de agáo conjunta para a promogáo da exportagáo 

de reatores de demonstragáo para países signatarios de acordos 

de cooperacáo com o governo dos EUA. 0 Eximbank forneceria apoio 

financeiro a esses países, a taxas de juros fixas, para a com 

pra de equipamentos, materiais e servigos técnicos da industria 

nuclear norte-americana, a AEC garantirla o suprimento do com 

bustível e a qualidade dos equipamentos e servigos exportados. 

Os créditos, autorizados pelo Exim para usinas e cen 

tros de pesquisa, abrangeram mais de dezesseis países. Pratica 

mente, todas as exportagoes norte-americanas foram apoiadas pe 

lo Eximbank. De 1955 a 1976 foram realizadas expórtagóes supe_ 

riores a 4,7 bilhóes de dólares em equipamentos e 1,6 bilhóes 

em combustivel. Destas cifras, 3,1 bilhóes de dólares foram co 

bertos por créditos diretos e concedidos 1,5 bilhóes em garan 

insuportável, impossibilitando o acesso á tecnología nucle 
ar e atingindo mesmo sua soberanía. Nesse aspecto, a posi. 
gao adotada pelo Brasil é exemplar. Rechagando o alinhamen 
to automático aos Estados Unidos em materia nuclear, o país 
desaprova a proposta de internacionalizagáo dos recursos, 
por entender que isto atenderla apenas aos interesses ame 
ricanos. De 1946 a 1954, liderada pelo Almirante Alvaro Al_ 
berto, a fragáo nacionalista do governo lutaria para que 
as reservas nacionais de minerals radioativos fossem utili 
zadas como arma para a obtengáo da tecnología nuclear, lan 
gando a tese das "compensagóes específicas", para o comér_ 
ció cesses minerais. 

14) ANGELIER, Jean-Pierre, Le Nucléaire, Paris, La Decouverte/ 
Maspero, 198 3, pag. 9. 
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tias financeiras. 

Entre os acordos realizados, ressalta-se aquele assi 

nado, em 1959, entre os EUA e a Comunidade Européia de Energia 
Atômica - EURATOM, que possibilitou à indústria norte-americana 

exportar seus três primeiros reatores e vincular praticamente 

todo o desenvolvimento nuclear europeu para fins civis aos LWR. 

A criação da Euratom surge de expectativas criadas 

desde o final da década de quarenta, no sentido de estabelece 

rem-se os parâmetros de unificação da Europa. A criação dos "Es_ 

tados Unidos da Europa" seria a formula que, acreditava-se, po 

deria dar fim a séculos de beligerância no continente a enfren 

tar os riscos representados pelo estabelecimento de regimes so 

cialistas no Leste. Essas esperanças submergem quando, em 1954, 

a França recusa-se a participar da Comunidade Européia de Defe_ 

sa e submeter seus interesses geopoliticos e militares a um co 

mando supranacional. 

Em junho de 1955, os ministros de relações exterio 

res da França, Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, Holanda e 

Luxemburgo se reúnem com o objetivo de promover a integração eco 

nômica da Europa. Transportes, correios e telégrafos, carvão, 

siderurgia e energia elétrica (sob as formas clássicas e nucle 

ar) eram os setores propostos pelos ministros do Benelux como 

passíveis de integração. Ao final do ano, apenas o carvão, a s_i 

derurgia e a energia nuclear estavam sob consideração, a ponto 

de resultar em acordos. Os ingleses participavam como observado 

res nas reuniões, pouco favoráveis ã integração econômica do 

continente e, particularmente, ã criação da Euratom, recusando-

se a compor qualquer organização com autoridade supranacional. 

Ã exceção da França, que via na proposta da Euratom 

uma ameaça a seus interesses nucleares, particularmente frente 

a uma possível concorrência alemã, os outros participantes apoia 

ram a idéia com euforia: a Itália, que possuia os mais eleva_ 

dos custos de geração de energia elétrica, investia no nuclear 

a possibilidade de superação de seus problemas; a Bélgica, de_ 

tentora de grandes reservas de urânio no Congo, vislumbrava a 

possibilidade de realização de sua autonomia energética a partir 

(15) FEINBERG, Richard E., Subsidizing Success. The Export-Import 
Bank in the Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 
1982, pag. 132. 
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da energía nuclear; e, a Alemanha Federal, recentemente libera 

da pelos aliados para desenvolver a energia nuclear para fins 

civis, considerava a cooperacáo proveniente da Euratom como urna 

forma de recuperar o tempo perdido. 

Ao criar a Euratom, o "colativo de capitalistas cole 

tlVOS" Viabilizava um espaco económico integrado para a produ 

gao de reatores nucleares, dado que, individualmente, nenhum 

país europeu possuía a coeréncia industrial necessária para pro 

duzí-los e, muito menos, urna dimensáo económica que justificas 

se a produgáo dessas usinas em larga escala. 

Para os Estados Unidos, já envolvidos em urna intensa 
competigáo com os ingleses pelo controle do mercado internado 

nal, a Euratom seria urna oportunidade comercial impar, pela 

qual empenhariam todo o apoio possível. 

Em 1956, os europeus constituem urna comissáo, forma 

da por Louis Armand, presidente da companhia estatal francesa de 

ferrovias, Franz Etzel, vice-presidente da Comunidade Européia 

do Carváo e do Ago e Francesco Giordani, presidente da Comissáo 

Italiana de Energia Nuclear, com o objetivo de estudar as pers_ 

pectivas energéticas de longo prazo para a Europa e o papel da 

energia nuclear nesse contexto. 

Para elaborar o trabalho, a comissáo conheceu de per 

to os programas nucleares francés, inglés e norte-americano. Fi. 

nalmente, em seu relatório conclusivo - "A Target for Euratom"-

recomendou que se realizassem esforgos intensivos em energia nu 

clear para o suprimento de eletricidade europeu, pref erencia_l 

mente calcados sobre a tecnología dos LWR. 

A recomendagáo da comissáo causou surpresas. PrincjL 

pálmente na comunidade atómica francesa, que encarava os LWR co 

mo sendo pouco eficientes, quando comparados aos reatores mode_ 

rados a grafite e refrigerados a gas, desenvolvidos na Europa. 

Esta comunidade defendía urna concepgáo de reatores baseada na 

colaboragáo entre os seis países para o surgimento de urna tecno 

logia autónoma. 

Apesar das manifestagoes de desagrado, o Tratado da 

Euratom foi assinado pelos Estados membros, em 1957. Na real ida. 

de, o relatório "A Target for Euratom" teria sido produto de um 

intenso "lobby" da AEC, junto aos participantes da comissáo. De 

tal forma estreitaram-se relagoe? que técnicos da AEC participa 
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ram da elaboragáo do documento, favorecerlo "generosamente" 
a tecnología norte-americana. 

Deve ser lembrado que, no momento em que o relatório 

fora concluido, apenas urna central LWR - Shippingport - estava 

comegando a operar. Esse fato demonstra como o poder político e 

económico dos EUA - e nao a supremacía tecnológica dos LWR - fo 

ram os principáis determinantes da solucáo adotada. 

LogO apÓS SUS COnstituieao, a Euratom firma com o go 

verno americano um acordó de cooperagao para a construgáo de um 

reator prototipo. Em novembro de 1958, o organismo estabelece 

um programa de construgáo de reatores para a década seguinte, 

prevendo a instalagáo de urna capacidade nuclear a 1000 MWe, ut_i 

lizando reatores LWR importados. Para a realizagáo do programa, 

seriam utilizados recursos do Eximbank, em empréstimos de longo 

prazo e taxas favorecidas. O uranio enriquecido seria fornecido 

pela AEC, juntamente com garantías de performance e assisténcia 

técnica, além da execugáo de um programa conjunto de pesquisas. 

A agressividade com que os americanos langaram-se no 

mercado europeu foi de tal magnitude que soterrou as pretensóes 

inglesas e francesas antes mesmo que estas pudessem se materia. 

lizar. Entre contribuigóes diretas e indiretas, o apoio do go_ 

verno americano ao programa da Euratom totalizou cerca de cin 

quenta por cento de seu orgamento, estimado em trezentos e cin 
J J--. (17) quenta milhoes de dolares. 

Quebrando a resistencia de concorrentes potenciáis, 

por meio de artificios políticos e financeiros, o Estado ameri 

cano abria espagos para que os interesses oligopolísticos se a£ 

ticulassem e promovessem o controle quase absoluto do mercado 

eletronuclear, a partir das corporagoes e tecnología norte-ame 

ricanas. Paralelamente, General Electric e Westinghouse forneci 

am seus produtos a pregos falsamente baixos, visando eliminar a 

concorréncia dos reatores grafite-gas. 

Em abril de 1959, a Euratom enviava aos países mera 

bros propostas para a construgáo de reatores, incluindo todas 

as vantagens previstas no acordó EUA-EURATOM. Ao final do pra 

zo, apenas a Italia havia se apresentado, para a construgáo de 

(16) BUPP, Irving e DERIAN, Jean-Claude, op.cit., pag. 28. 

(17) BUPP, I. e DERIAN, J.C., op.cit-, pag. 29. 
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um reator em Garigliano, ao sul de seu território, que viria a 

ser um BWR construído pela General Electric. 

Em setembro de 1961 a Euratom procede a uma nova cha 

mada de propostas, desta vez obtendo duas respostas: a constru 

ção de um PWR de 380 MWe em Chooz, para o consórcio franco-bej. 

ga de serviços de eletricidade - Societe d'Énergie Nucleaire 

Franco-Belge des Ardennes - projetado pela Westinghouse e um BWR 

de 240 MWe da General Electric para a Kernkraftwerk 

RWE-Bayernwerk GmbH (KRB), situado em Grudemmingen, RFA. 

Efetivamente, estes foram os únicos resultados do 
programa da Euratom. Sob o aspecto político, entretanto, as res_ 

postas à sua ação foram bem mais contundentes. Os custos do 

quilowatt instalado e do quilowatt-hora produzido, subsidiados 

pelos norte-americanos, bem como a propaganda agressiva em to£ 

no da eficiência dos LWR - ã época apenas uma promessa - orien 

taram a preferência das empresas européias de eletricidade para 

a tecnologia americana. 

IV. 4. O SUBSISTEMA PRODUTIVO NUCLEAR MUNDIAL 

Os anos sessenta marcam o início de uma série de ar 

ticulações realizadas pelo capital internacional, com o objet_i 

vo de estabelecer posições no campo nuclear, nos diversos paí_ 

ses da Europa e no Japão. Tratando-se de tecnologia com tão evi 

dentes implicações sobre a segurança nacional, as corporações 

entenderam que cedo ou tarde os governos desses países iriam in 

centivar a criação de uma indústria nuclear e protegê-la, atra_ 

vés da instituição de barreiras alfandegárias. 

De fato, a situação européia veio a caracterizar-se, 

após a década de setenta, pela existência de mercados nacionais 

protegidos. Ansiosos por estabelecer uma capacidade nuclear in 

terna, os governos europeus estimularam a formação de um merca. 

do para reatores, preferencialmente para os fabricantes situa. 

dos em seus países. Como resultado, nos limites das fronteiras 

nacionais, muito pequena seria a competição entre fornecedores 

de equipamentos nucleares. 

Em decorrência dessa previsão, General Electric e 

Westinghouse trataram de promover uma política de licenciamento 

de fabricantes de equipamentos nucleares e, onde estes não exis 
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tissem, a instalagao de companhias subsidiarias. Ao final desse 

processo, cerca de dezoito companhias ou consorcios europeus 

produziam reatores LWR, sendo que onze licenciados pela 

Westinghouse (PWR) e nove pela General Electric (BWR). 

Estratégicamente, criavam-se parques industriáis frag 

mentados que pudessem ser Complementados, no mercado internado 

nal, pelas próprias Westinghouse e General Electric, cedentes 

da tecnología, ou por outras empresas por elas licenciadas. Nes 

te sentido, as palavras de Frank Baker , presidente ¿a 

"WestinghOUS» Europe" - WENESE, sao lapidares; 

'¿SperO Ulíl dia podermos construir um reator, diga 

mos, na Finlandia, com urn vaso de pressáo forneci 

do por nosso parceiro Creusot-Loire (Framatome), 

na Franca, bombas da ACEC, na Bélgicae tubulagoes 

da Italia." 

Tratava-se assim de estabelecer, em escala planetá_ 

ria, urn sistema de produgao nuclear hierarquizado, sob a hegemo 

nia das duas corporagoes norte-americanas. 

Nesse sentido, Westinghouse adotou urna política de 

licenciamento bem mais agressiva que General Electric. Enquanto 

esta última procurava licenciar básicamente empresas em que ti 

vesse alguma participagao acionária, Westinghouse transferia sua 

tecnología para empresas com prestigio e poder suficientes para 

definir a preferencia das empresas locáis de servigos de eletr^ 

cidade pelos PWR. Os Quadros (IV.4-A) e (IV.4-B) apresentam as 

articulagoes que as duas corporagoes promoveram no sentido de 

licenciar outras empresas para a difusao dos LWR pelo mundo. 

Económicamente, o licenciamento seria urna fonte ra 

zoável de lucros. Os acordos obrigavam á empresa licenciada o 

pagamento de urr.a taxa anual ás corporagoes americanas, pelo pr_i 

vilégio de copiar e comercializar a tecnología. Além disso, pa. 

ra cada venda realizada pelo licenciado, Westinghouse e General 

Electric teriarr. o direito a tres ou quatro por cento do valor 

total orcamentado, a titulo de "royalties". 

A cor.stituicáo de um verdadeiro imperio nuclear pe£ 

mitiria ás duas corporagoes manter urna parcela considerável de 

suas vendas para o exterior. Encobertas por seus licenciados, 

(18) HERTSGAARD, op.cit., pag. 60. 
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QUADRO IV. 4 - A 

ARTICULATES INTERCORPORATES NO SETOR NUCLEAR 

EMPRESA LÍDER: WESTINGHOUSE 

TIPO DE REATOR: PWR 

ASSOCIADA 

(EMPRESA/CCNSCRCIO) 

SIEMENS 

ATELIERS DES 
CONSTRUCTIONS 
ELECTRIQUES DE 
CHALEROI-ACEC 

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC NUriEAR 
ENERGY SYSTEMS 
EUROPE-WENESE 

CREUSOT-LOIRE 

FIAT/BREDA 

PAÍS/ATO DE 

LICENCIMENTO 

RFA - 1964/65 

BÉLGICA-1957 

BÉLGICA 

FRANCA-1958 

ITALIA-1957 

P O M DE ASSOCIAGAD - C0MTÁRIOS 

Acordó de Licenciamento. Rompido ne 
gociadamente por SIEMENS em 1969.FO 
ram pagos á Westinghouse pelo menos 
US$ 2 milhoes pelo direito ao uso 
da tecnología. 

Acordó de Licenciamento.Empresa per 
tencente ao Grupo FMPAIN-SCHNEIDER, 
fortemente ligada a Westinghouse 
que nos anos setenta adquiriu urna 
participacao acionária de quase 70% 
na ACEC. 

Filial da empresa americana e quar 
tel-general das operacoes nucleares 
da Westinghouse na Europa. Estreita 
mente articulada com ACEC. 

Empresa do Grupo Schneider, contro
lada desde 1960 pelo Grupo Belga 
EMPAIN. Para a construcao de reato-
res, fundou, após 1958, a empresa 
"SOCIETÉ FRANOO-AMERICANE DE 
CONSTRUCTIONS ATOMIOUES S.A. -Frama 
tome, em associacao com a 
Westinghouse, que detinha 45% de 
participacao. Posteriormente, em 
1975, o CEA viria a comprar á 
Westinghouse 30% da participacao da 
Framatome, restando á empresa ameri 
cana apenas 15% 

IniciaLmente, fornecedores de compo 
nentes nucleares. Formaram o consor 
ció "FLLKFRO-NUCLFARE ITALIANA",for 
necendo reatores em associacao con 
sorciada com a Westinghouse. 
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QUADRQ IV.4 - A - Continuapao 

ARTICULAgOES INTERCORPORAgOES NO SETOR NUCLEAR 

EMPRESA LÍDER: WESTINGHOUSE 

TIPO DE REATOR: PWR 

ASSOCIADA 

{EMPRESA/CONSORCIO) 

WESTINGHOUSE S.A. 

SGAB 

NUCLEAR 
POWER Co. 

MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES 

PAÍS/ANO DE 

LICÉNCIAMIENTO 

ESPANHA-Década 
de sessenta 

SUECIA-Décaca 
de setenta 

INGLATERRA 
Década de 
setenta 

JAPAO-Decada 
de sessenta 

FOR1A DE ASSOCIAgAO - COMENTARIOS 

(1) 

Acordó de Licenciamento. 

Acordó de Licenciamento 

Acordó de Licenciamento 

(1) - Angelier desconhece a-existencia da Westinghouse na Espa-

nha e cita a existencia de urna firma "Equipos Nucleares 

S.A.", detentora tanto de licenciamento para PWR 

(Westinghouse) , quanto BWR (General Electric) . 

FONTES: HERTSGAARD, op.cit., pag.56 em diante; NUCLEAR NEWS, 

agosto, 1980; e, ANGELIER, op.cit., pag.115. 
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QUADRO IV.4 - B 

ARTICULAÇÕES INTERCORPORAÇÕES NO SETOR NUCLEAR 

EMPRESA LÍDER: GENERAL ELECTRIC 

TIPO DE REATOR: BWR 

ASSOCIADA 

{FMPRESA/CONSÕRCIO) 

AEG-TELEFUNKEN 

AN5ALD0 MECCANICA 
NUCLEARE 

CCMPAGNIE 
GÊNERALE 
D' ELECTRICITE-CGE 

HITACHI/TOSHIBA 

PAÍS/ANO DE 

LICENCIAMENTO 

RFA - 1964 

ITÁLIA - 1967 

FRANÇA - 1969 

JAPÃO - 1967 

FOFMA DE ASSOCIAÇÃO - COMENTÁRIOS 

Acordo de Intercâmbio Tecnológico. 
G.E. possuia 12% de participação 
acionária na AEG. 

Licenciamento. Fornecimento de com 
ponentes nucleares em consórcio 
cem a General Electric Technical 
Services Cb. 

Licenciamento. 

Licenciamento. A G.E. possui par 
ticipação acionária nas duas empre_ 
sas. 

FONTES: HERTSGAARD, o p . c i t . , pag. 55 em d i a n t e : NUCLEAR NEWS, agos to de 

1980; e ANGELIER, op. c i t . , pag. 115. 
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seus produtos encontravam espaços em mercados possivelmente ina 

cessíveis a uma política de exportação, pura e simples. 

O quadro de subordinação completar-se-ia no forneci 

mento de combustível para os reatores. O monopólio, que até 

1976 o Estado americano exercia sobre o enriquecimento do ura 

nio no Ocidente, concedia, às duas corporações, o privilégio 

de serem as únicas fornecedoras de combustível nuclear. Even 

tuais perdas no licenciamento seriam altamente compensadas nos 

momentos de recarga do reator, dado o controle monopolístico do 

fornecimento do combustível. 

Para explicar esta situação, um alto dirigente da 

General Electric comparou os reatores LWR com aparelhos de bar 

bear que, mesmo vendidos abaixo do custo de produção, seriam a_l 

tamente rentáveis, ã medida que ligavam o consumidor ao produ 

tor, pelo fornecimento de lâminas. 

Essa estratégia seria, entretanto, parcialmente u_l 

trapassada. Framatome na França, bem como Siemens e AEG -

Telefunken, na Alemanha, tratariam de desvencilhar-se dos açor 

dos de licenciamento e transformarem-se, a nível internacional, 

em competidoras das corporações americanas. 

O ano de 1969 marca a abertura do mercado francês pa. 

ra os LWR e a capitulação definitiva dos reatores grafite-gás 

projetados pelo CEA. Em conflito com este órgão, a empresa esta 

tal Electricité de France - EdF contratava ao consórcio 

Framatome/Creusot Loire a construção do reator PWR para a cen 

trai nuclear Chinon. 

Para esta decisão, a influência do setor privado, re 

presentado na comissão PEON, foi fundamental. 

Desde o início do funcionamento da comissão, esses 

representantes advogaram a superioridade dos LWR, baseados nas 

expectativas - ao invés de fatos comprovados - anunciadas pelos 

norte-americanos. Neutralidade no julgamento, realmente, seria 

a última coisa a se esperar desses membros. 

Se tomados três dos principais representantes da in 

dústria na comissão PEON, a presença do capital internacional 

estará francamente explicitada. 

Babcock & Wilcox, multinacional de origem norte-arae 

ricana, possui interesses, na produção nuclear, presentes tan 

to nos EUA quanto na Inglaterra, Canadá, França e Alemanha. Par 
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ticipa diretamente, ou como subcontratada, tanto na produção dos 

PWR americanos e alemães - neste último caso, associada ã Brown 

Boveri et Cie (Suisse) - quanto dos reatores CANDU Canadenses, 

ÚOS Magnox e AGR ingleses e dos GCR franceses. Embora partida 

ria, sem reservas, dos LWR, a ação de suas subsidiárias demons 

tra um "pantecnologismo" que, na realidade, caracteriza a ocupa 

Cão de £at ias de mercados de países fortemente comprometidos com 

a energia nuclear. 

A Compagnie Génerale d 'Electricité - CGE, embora de 

capital cem por cento francês'19', não é menos ligada aos inte 

resses internacionais. Segundo Mirow , a empresa, desde 1919, 

possuía acordos de exploração do mercado francês com a General 

Electric e a Cie Francaise Thomsom - Houston - subsidiária da 

Thomsom Houston inglesa, participante, desde 1936, do cartel in 

ternacional de turbinas a vapor da IEA. A CGE seria, após 1969, 

licenciada pela General Electric para construir reatores BWR em 

território francês. 

Finalmente, o Grupo Schneider, proprietário da empre 

sa Creusot-Loire e grande fabricante de armamentos. Em 1958, o 

grupo funda a "Societé Franco-Americaine de Constructions 

Atomigues S.A." - FRAMATOME, em associação com a Westinghouse, 

na base de cinqüenta e cinco e quarenta e cinco por cento do 

capital da nova sociedade, respectivamente. 

Em 1960, o controle majoritário do Grupo Schneider é 

transferido para o Grupo Empain, da Bélgica, proprietário da 

"Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi S.A."-ACEC, 

licenciada pela Westinghouse para a construção de usinas PWR em 

território belga. 

Dadas as características evidentes de internacional^ 

zaçao e a ameaça de centralização do controle da indústria nu 

clear na Westinghouse, De Gaulle, até 1968, atuou no sentido de 

impedir a predominância da Framatome no mercado, nutrindo pelo 

Grupo Empain-Schneider uma forte dose de desconfiança. 

A prevenção gaullista manteve-se, mesmo após a renún 

cia do general. No sentido de quebrar essa resistência, Framatome, 

a exemplo de Westinghouse e General Electric nos EUA, oferece-

(19) PRINGLE, P., e SPIGELMAN, J., op.cit., pag. 295. 

(20) MIROW, Kurt R. A Ditadura dos Cartéis. Rio de Janeiro, Ca_ 
vilização Brasileira, 1979, 36a. edição, pag. 44. 



.110. 

se para construir reatores a preços falseadamente baixos. Em 

1970 ela vende o primeiro PWR à EdF, seguido de outras três en 

comendas, em 1971. 

Com a Morte de Pompidou, em 1974, e a subida ao po 

der de Giscard d'Estaing, a sorte da Framatome passa por uma 

mudança radical. Casado com uma Schneider, o novo presidente 

francês favoreceria a empresa de todas as formas possíveis. 

Em primeiro lugar, vinculado intimamente os interes 

ses do CEA aos da Framatome. Nesse sentido, o Comissariado vi 

ria a adquirir, em 1975, trinta dos quarenta e cinco por cento 

do capital da Framatome pertencentes ã Westinghouse. Os quinze 
por cento remanescentes seriam mantidos pela empresa norte-ame 

ricana até a expiração do contrato de licenciamento, em 1982. 

Estreitamente vinculado ã Framatome, o CEA passaria 

a dirigir suas pesquisas no sentido de romper os laços de subor 

dinação tecnológica que ligavam a empresa à Westinghouse. 

Em seguida, tratar-se-ia de instituir o monopólio de 

mercado interno para a Framatome. Desta forma, a EdF suspende; 

ria a encomenda de um BWR à CGE e estabeleceria um programa de 

investimentos no setor elétrico fortemente calcado sobre os rea 

tores PWR. 0 "Tout-Nucleaire", além de legitimar os investimen 

tos governamentais para os objetivos da Framatome, funcionaria 

ainda como uma espécie de vitrine para o mercado internacional. 

Como resultado da II Guerra, a Alemanha foi proibida 

de investir em tecnologia nuclear, tanto para fins civis, quan 

to militares. Após o Tratado de Paris, de 1954, restabelecendo 

a soberania nacional alemã e a renúncia do governo federal em 

envolver-se na fabricação de armas atômicas, os aliados concor 

daram com a implantação de um programa nuclear civil na Alemã 

nha. 

A ação do Estado no campo nuclear estaria centrada, 

principalmente, no apoio ã pesquisa cientifica e na promoção e 

regulamentação do setor. O projeto, construção e operação de 

reatores seria atribuição exclusiva do setor privado e das com 

panhias estaduais de eletricidade. 

Desde 1953, portanto dois anos antes que os aliados 

levantassem a proibição aos alemães de ingressar no campo nücle_ 

ar, Siemens mantinha, secretamente, estudos e pesquisas nuclea_ 

res. Superados os impedimentos políticos, a empresa lançou-se, 
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abertamente, no desenvolvimento de reatores do tipo uranio natu 

ral-água pesada. Como os ingleses, franceses e canadenses, os 
alemáes entendiam que esta rota tecnológica seria a mais efici 

ente, implicando ainda em menores vínculos de dependencia aos 

americanos. 

Com a promogáo dos LWR pela Euratom e o governo dos 

EUA, orientando a preferencia das empresas de eletricidade euro 

peias para aquela tecnología, a empresa altera seus planos. Po_s 

suindo desde mais de quarenta anos relagoes de cooperagáo com a 

Westinghouse, Siemens negociará seu licenciamento para projetar 
e construir reatores PWR. A licenga será obtida em 1964, aproxjl 

madamente á mesma época em que a AEG - Telefunken recebe da 

General Electric licenga para a construgao de reatores BWR e um 

ano depois do langamento do primeiro plano quinquenal alemáo de 

energía nuclear. 

O relacionamento entre Westinghouse e Siemens no caro 

po nuclear tumultuar-se-ia ao longo do tempo. Conhecedora da ca 

pacidade técnica e financeira de sua licenciada, Westinghouse 

manobraría no sentido de conter a transferencia de informagóes 

estratégicas para os alemáes. Básicamente, os americanos impuze^ 

ram que os projetos dos reatores para o Primeiro Plano fossem 

realizados exclusivamente por seus técnicos, em um consorcio 

Westinghouse - Siemens, cabendo a esta última a construgao dos 

equipamentos. 

A resposta alema é inesperada. Siemens assume o pro 

jeto e a construgao dos reatores sem o apoio da Westinghouse, pre 

sumindo que o desenvolvimento tecnológico ocorreria em paralelo 

com o processo de construgao de usinas. Para isto, a longa expe_ 

riéncia da empresa no setor de equipamentos elétricos e suas 

pesquisas em reatores a uranio natural seriam fundamentáis. 

Nestas condigoes, inicia-se a construgao do reator 

de Obrigheim, empreitada que se transforma em sucesso, demons 

trando inclusive a forte coeréncia do aparato industrial alemáo. 

Animada pelos resultados parciais que estavam sendo 

obtidos, Siemens negocia com Westinghouse, em 1967, um novo acor 

do de patentes, em que fica reconhecida sua independencia e se 

estipula um pagamento de di reitos á Westinghouse, limitado em 

dois milhces de dólares, alóm do que nenhuma outra obrigacao íi_ 

nanceira seria assumida. 0 .icordo conferiria a Siemens conheci 
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mentos sobre propriedades químicas e físicas do uranio enrique 

cido e os principios segundo os quais sao concebidas as barras 

de combustível. 

Em 1969 Siemens formaliza um acordó com AEG-Telefunken 

e constitui a empresa "Kraftwerk Union" - KWU, para a constru 

gao de reatores PWR, BWR e PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor). 

Em decorréncia dessa associagáo, Westinghouse suspende por com 

pleto toda e qualquer cooperacáo com a empresa alema. 

Em 1976, em funcáo de urna serie de dificuldades, AEG-
Telefunken decide sair da sociedade, vendendo sua parte a 

Siemens que se torna única proprietária da KWU. Paulatinamente, 
e particularmente após a conclusáo da usina de Biblis, em 1975, 

a KWU conquista um considerável respeito e se firma no mercado 

internacional, sendo a única grande construtora a oferecer rea 

tores PWR, BWR e PHWR, tornando-se a principal concorrente das 

corporagóes americanas. 

Com o apoio determinado dos Estados europeus, norte

americano e japonés, e de entidades internacionais de promogáo 

nuclear, os países mais desenvolvidos constituíram, no conjun 

to, urna considerável capacidade de produgáo de reatores. 

O Quadro (IV.5) apresenta a capacidade instalada pa 

ra a construgáo de reatores em 1979. Dado que o número de enco 

mendas regrediu sensivelmente após 1975, a capacidade total a_s 

sinalada deve ser bastante próxima daquela disponível no inicio 
¿3 J " J ^ 4 - 4 - ( 2 1 ) 

da decada de setenta. 

Dos 80 mil megawatts disponíveis nos países capita 

listas avangados, 72 mil corresponden! a reatores LWR, 4 mil a 

reatores PHWR e 4 mil a reatores AGR e SGHWR. Este fato, por si 

só, já demonstra a esmagadora hegemonía dos LWR vis-a-vis outras 

tecnologias, além da indiscutível articulagáo existente entre 

as empresas do setor internacional de equipamentos elétricos. 

Ao instalar urna industria nuclear em cada um dos pai. 

ses citados, estas empresas mantiveram os mercados internos sob 

controle. Este fato, associado á ausencia de coeréncia industrj. 

al interna aos sistemas produtivos nacicnais, essencial á auto 

nomia do setor nuclear, acarretou: 

(21) Note-se que nem todas as empresas assinaladas no quadro 
(IV.4) estao presentes no Quadro (IV.5), pelo fato das in 
formagoes provirem de fontes diferentes. Assam, a capacida 
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QUADRO IV.5 

CAPACIDADE MUNDIAL DE CONSTRUQAO DE REATORES - 1979 

PAIS 

FRANQA 

R F A 

SUÉCIA 

ESTADOS UNIDOS 

JAPAO 

CANADA 

ESPANHA 

ITALIA 

REINO UNIDO 

COWSTRUTORES 

FBMNKME 

NOVATOME 

K W U - SIEMENS 

ASEA-ATOM 
UDDCOMB SWEhDEN 

WESTINGHOUSE 
GENERAL ELECTRIC 
BABCOCK & WILCOX 
COMBUSTION 
ENGINEERING 

MITSUBISHI 

TOSHIBA 

HITACHI 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA LTD 

(AECL) 

EQUIPOS 
NUCÍ,FARES S.A. 

ANSALDO 
MECCANICA 
ELCTTRONUCLEA^E 
ITALIANA 

Nurr.FAR POWER 
COMPANY 

REATOR 

(LICENCIADOR) 

PWR 

(WESTINGHOUSE) 
NEUTRONS RÁPIDOS 

PWR 
(WESTINGHOUSE) 

BWR 
(GENERAL ELECTRIC) 

BVJR 

PWR 
BWR 
PWR 
PWR 

PWR 
(WESTINGHOUSE) 

BVJR 
(GENERAL ELECTRIC) 

BWR 
(GENERAL ELECTRIC) 

PHWR - CANDU 

PWR 
(WESTINGHOUSE) 

BWR 
(GENERAL ELECTRIC) 

BWR 
(GENERAL ELECTRIC) 

FWR 
(WESTINGHOUSE) 

AGP. 
SGHWR 

CAPACIDADE ANUAL DE 

PRODUCAO (MWe) 

8 000 

6 000 

8 000 

30 000 

8 000 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 
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QUADRO IV.5 - Continuação 

PAIS 

URSS 

1KDIA 

BRASIL' 

CONSTRUTORES 

CCMITÊ DE ESTADO DE 

ENERGIA ATÔMICA 
(AEE) 

DEPABTAMEKTO DE 
ENERGIA MtMICA 

NUCLEBRAS EQÜIPAMEN 
TOS PESADOS-MJCLEP 

REATOR 

(LICENCIADOR) 

GLWR - RBMK 

WER 

CAMDU 
(AECL) 

PWR 
( KWü -

WESTINGHOUSE) 

CAPACIDADE ANUAL DE 

PRCDUÇÃD (MWe) 

15 000 

-

FONTE: ANGELIER, Jean Pierre, Lei Nucleaire, La Deconverte/Maspe 

ro, Paris, 1983, pag. 115. 
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i - primeiramente, a subordinação de uni número cori 
siderável de unidades produtivas (fornecedores de maté r ias -pr i 

mas, materiais intermeaiários, e t c ) , pertencentes aos sistemas 
econômicos nacionais, à lógica e interesses do capital interna 

cional; e, 

Ü - a rSaliz âÇao da produção nuclear em um circui 

to internacionalizado, onde várias empresas, situadas em diver 

SOS paíSGS, interagem Segundo ditames da divisão internacional 

do trabalho, maximizando a exploração dos fatores disponíveis 

nas diferentes formações sociais envolvidas. 

Sob este aspecto, nem mesmo economias com o grau de 
desenvolvimento da Alemanha e França conseguem escapar da seg 

mentação existente no setor nuclear, principalmente no tocante 

à internacionalização do ciclo do combustível. 

Assim, no setor nuclear, não são as produções "nacio 

nais" o aspecto dominante da produção global. Articulado em es 

cala mundial e submetido ãs determinações das corporações mui ti 

nacionais, o subsistema produtivo nuclear mundial envolve em 

seu processo centenas de unidades produtivas, independentemente 

de sua localização geográfica, nacionalidade ou propriedade. 

Esse subsistema se desenvolve no interior das nações, determi

nando o sentido, o estilo e os limites do desenvolvimento dos 

setores de equipamentos elétricos e serviços de eletricidade ins 

talados nesses países. 

Para poder realizar seus objetivos em escala planeta 

ria, o subsistema produtivo nuclear mundial necessita adequar os 

espaços econômicos nacionais ã sua própria racionalidade e lógi

ca de acumulação. E é no domínio político, através da interven 

ção pública dos Estados nacionais e organizações supranacionais 

que ele encontra o suporte necessário. 

IV. 5. NUCLEARIZAÇÃO E INTERVENÇÃO PÚBLICA 

0 estabelecimento de um sistema produtivo internado 

nalizado, altamente sofisticado, capital intensivo e controver 

so - por suas implicações bélicas, riscos ambientais e limita_ 

ções ã utilização em larga escala - como o nuclear, defronta o 

de instalada poderá até maior que a indicada. 
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capital mundial com problemas de tal magnitude e abrangência 

que, sem o apoio dos instrumentos de intervenção pública esta 

tais e supranacionais, seriam impossíveis de solucionar. Dentre 

estes problemas citam-se os mais significativos: 

i - normalização e padronização de técnicas de cons 
trução, operação de reatores e produção de combustível; 

ii - financiamento ã pesquisa e desenvolvimento nu 

cleares; 

iii - criação de uma legislação nuclear internaciona 

liZâdâ; 

iv - formação de recursos humanos especializados; e, 

v - adequação do espaço econômico à introdução da 

energia nuclear. 

Dado o fato da produção nuclear realizar-se através 

da articulação de centenas de unidades produtivas localizadas 

em diversos espaços econômicos, a existência de normas e padrões 

construtivos, coerentes com o processo de internacionalização 

da produção, assume importância transcendental. Tomando-se o 

exemplo citado anteriormente pelo presidente da WENESE-

"Westinghouse Europe" , uma planta a ser construída na Finlândia, 

com vaso de pressão proveniente da Framatome, bombas da ACEC 

belga e tubos da Elletro Nucleare Italiana, para produzir a ener 

gia esperada, deverá observar a necessária compatibilidade en 

tre seus diferentes equipamentos. 

Essa condição implica na homogeneização de técnicas 

produtivas, envolvendo não apenas as filiais e subsidiárias das 

corporações multinacionais mas, ainda, fornecedores de matérias-

primas, materiais secundários, equipamentos auxiliares e até 

mesmo os fabricantes de bens de capital para a operação destas 

indústrias fornecedoras. Um indicador desta homogeneização esta 

no fato de que, desde que a AEC-EUA limitou em 1300 MWe a capa 

cidade de geração nuclear nos Estados Unidos, este vem sendo o 

limite adotado por todos os construtores internacionais, até pe 

Io menos 1980. 

Para resolver esta questão, as agências estatais de 

energia nuclear investem somas formidáveis no estabelecimento 

de normas e padrões de construção e operação de usinas e fabr^ 

cação de combustíveis, viabilizando a acumulação internacional! 

zada. A compatibilização dessa? normas "nacionais" se dá no in 
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terior de entidades supranacionais, vinculadas a promogáo e o 

desenvolvimento da energia nuclear. Nesse sentido, atuam a Agen 

cia Internacional de Energia Atómica - AIEA, a Euratom, a Agen 
(22) ~ 

cía da OCDE para a energia nuclear , e a Organizagáo Européia 

para a Pesquisa Nuclear. Suportados por recursos provenientes 

dos Estados-membros, esses "coletivos de capitalistas coletivos 

ideáis" disciplinam, orientam e auxiliam a implementagáo do sub 

sistema produtivo nuclear mundial. 

üm dos fatores de maior peso para a formagáo dos cus 

tos fixos da industria nuclear, a pesquisa científica e tecnoló 
gica foi e continua sendo alvo de financiamento e subsidios of^ 

ciáis. Bilhóes de dólares em recursos públicos foram entregues 

as corporagóes multinacionais e a instituigoes científicas par 

ticulares ou estatais para o desenvolvimento da energia nuclear. 

Essa social izagao dos custos, conjugada á apropriagáo privada 

dos beneficios gerados - apropriagáo privada e altamente concen 

trada, diga-se - é urna das mais claras evidencias do caráter de 

cíasse do Estado capitalista. 

Tal como a homogeneizagáo das normas e padróes cons_ 

trutivos e de operagáo nucleares, a legislagáo constitue-se em 

um dos pilares fundamentáis da produgáo nuclear internacionali. 

zada. Pelos riscos subjacentes a proliferagáo de reatores, ao 

capital mundial interessaria a criagáo de bases legáis favorá 

veis e até. essenciais á sua reprodugáo. A titulo de exemplo, e 

apesar de reconhecidas as intengóes escandalosas inerentes a 

Lei Price-Anderson, esta foi adotada como norma internacional de 

regulamentagáo de responsabilidade civil por danos nucleares, 

através da Convengáo Internacional de Paris (27/07/60) e poste_ 

riormente ratificada ñas Convengoes de Viena (25/05/62) e Bruxe 

las (31/01/63){23). 

A formagáo de recursos humanos especializados, tal 

como a pesquisa científica e tecnológica, é um dos fatores de 

importancia transcendental para a industria nuclear. Por sua 

complexidade, este setor se utiliza de urna vasta gama de especia 

listas, de todas as áreas do conhecimento. A intervengáo pübli. 

(22) Participaram os países europeus da OCDE, os EUA, o Japáo, 
o Canaca e Australia. 

(23) Cf. MIRDW, Kurt R. Loucura Nuclear. ("Retratos do Brasil") , 
Rio de Janeiro, 1979, pag. 83. 
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ca na formação de recursos humanos para o setor vem sendo uma 

constante, desde sua constituição, ao final da II Guerra. 

Finalmentef a adequação dos espaços econômicos nacio 

nais à introdução da núcleo-eletricidade, confere aos Estados 

capitalistas posição privilegiada ôn^UantO VGtOrQG do prOCôSSO 

de nuclearização dos sistemas elétricos e constituição deummer 

cado para o subsistema produtivo nUClear mundial. 

Por sua pequena margem de flexibilidade operacional, 

a energia nucleoelétrica e reconhecidamente adequada para o SU 

primento da carga-base da curva de demanda de eletricidade. K 
nuclearização em larga escala implica, então, em profundas re 

formulações nas estruturas econômicas dos espaços envolvidos , 

privilegiando setores grandes consumidores de eletricidade e a 

automação intensiva. Em outras palavras, a nuclearização tende 

a favorecer a concentração de capitais, incidindo de forma per 

versa sobre o fator trabalho. 

Para realizar o "Tout Nucleaire" na escala pretendi^ 

da - quarenta e três reatores PWR, totalizando 41750 MWe em op£ 

ração até 1986 - o Estado francês, sob o governo d'Estaing, es 

timulou o setor industrial â adoção de processos de produção elé 

trico-intensivos, propondo-se a conceder financiamentos prefe_ 

rendais às companhias que se dispuzessem a realizar esta subs 

tituição e facilidades às empresas aptas a funcionar nos perIo 

dos de baixa demanda de eletricidade (à noite, nos fins de seraa 

na e durante o verão) . Procurou ainda entendimentos com organi_ 

zações sindicais no sentido de conseguir a alteração de normas 
(24) 

trabalhistas e a liberação das condições de trabalho , con 
quistadas pelo operariado francês. 

Fortemente apoiado pelos Estados dos países desenvo_l 

vidos, o subsistema produtivo nuclear mundial atravessou, de 

meados da década de sessenta até o inicio dos anos setenta, o 

período de maior euforia. Esta dinâmica seria interrompida a 

partir de 1975, em função de eventos dramáticos que alterariam 

(24) BANAS, Geraldo, "Energia: Hoje e Amanhã." In: BANAS, sepa 
rata do n9 1251. Segundo o autor, "o Primeiro-Ministro Bar 
re prometeu um primeiro fundo de um bilhão de francos (US$ 
200 milhões) para atender â reestruturação que o progresso 
nuclear exigirá de empresários e_ operários. O custo real 
da ajuda oficial poderá chegar a dez vezes este montante". 
(grifos nossos) . 
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o quadro económico mundial. 

IV.6. OS ANOS DE CRISE 

Com a acelerado do processo de internacionalizacáo 

da produgáo, que se seguiu á II Guerra Mundial, o carváo mine_ 

ral, ate entao £onte energética dominante, foi cedendo sua pos_i 

gao para o petróleo, mais versátil e capaz de responder ás ne 

cessidadQE do SietQma Produtivo Mundial que SQ constituía, apoia 
do na integragáo económica internacional e no controle centrali 

zado da produgáo. 

Explorando concessoes de perfil imperialista, as cor 

poragóes multinacionais asseguraram o suprimento do petróleo a 

pregos bastante baixos. Ao final dos anos sessenta, oitenta por 

cento das exportagóes mundiais de petróleo e noventa por cento 

das reservas do Oriente Medio estavam sob controle das grandes 

empresas petrolíferas. 

Da instabilidade gerada a partir da quadruplicagáo 

dos pregos do petróleo, em 197 3, emerge o debate sobre as possi. 

bilidades de sua substituigáo por outras formas alternativas de 

energia, capazes de responder ás necessidades do Sistema Produ 

tivo Mundial e a estrategia de controle do setor energético pe 

las corporagoes multinacionais. 

Sob tais circunstancias, a forma energética mais ade_ 

quada eraanuclear. Em expansáo desde 1963, a industria nuclear 

internacional, apoiada sobre a tecnología dos LWR, teria na "cri 

se do petróleo" um importante argumento para a ampliagao de ven 

das. Para os produtores de uranio, esta oportunidade seria ain 

da mais relevante. 

Em 1972, a industria de mineragáo de uranio encontra 

va-se em crise . 0 "boom" da produgáo para objetivos militares 

havia cessado em 196 4, com o inicio da política de distensao a 

mericano-soviética e os reatores em operagáo ainda nao seriam 

suficientes para garantir a absorgáo da produgáo. Para proteger 

sua industria, o governo americano decretou o embargo do e n rA 

quecimento do uranio importado que se destinasse ao mercado do 
- . . (25) mestico. 

(25) Com o embargo, o urán.io p roven ien te do e x t e r i o r e ra p roces 
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Com essa medida, os produtores de uranio de outros 

países ficavam impedidos de penetrar no principal mercado do 

mundo, tornando criticas as suas condicoes de sobrevivencia. Pa 

ra evitar o colapso, os governos da Australia, Canadá e Franga 

foram foreados a socorrer suas industrias mineradoras, formando 

estoques consideráveis do minério e adquirindo urna participagáo 

no capital dessas empresas. 

Durante urna conferencia em Paris, 1972, os produto 

res internacionais, com o apoio de seus governos, criaram o car 

tel internacional do uranio. 

As condicoes para a formacáo de um cartel de uranio 

eram altamente favoráveis. Envolvendo prazos de construcáo de 

dez anos, em media, as usinas nucleares permitiam ao cartel pre 

ver, com urna considerave1 antecedencia, a demanda de uranio e, 

assim, planejar a capacidade de mineragáo do conjunto das empre 

sas participantes. E dado que os custos de investimientos forma_ 

vam a parcela mais elevada da composigao dos custos de geragáo 

eletronuclear, o cartel poderia ainda promover elevagoes nos pre 

gos do minério, sabendo que tais aumentos atingiriam apenas mar 

ginalmente os custos da nucleoeletricidade. 

Urna outra condigáo para a cartelizagao seria preen 

chida pelo nivel de concentragáo da propriedade das reservas de 

uranio no mundo. 

Em 1972, apenas os Estados Unidos, a Suécia, a Fran 

ga, o Canadá, a Australia, o Gabáo, a Nigeria, a África do Sul 

e a Namibia possuiam depósitos económicamente explotáveis. Ga 

bao e Nigeria, ex-colonias francesas, mantinham-se comerciaImen 

te ligados á Franga, enquanto a Namibia tornava-se colonia da 

África do Sul. Desta forma, o mercado internacional, excluido 

os Estados Unidos, era suprido por reservas uraníferas controla 

das por poucas empresas, originarias básicamente de quatro pa_í 

ses - África do Sul, Australia, Canadá e Franga. O Quadro (IV.6) 

apresenta as corporagoes participantes do cartel internacional 

do uranio, por origem do capital. As excegoes estariam por con 

ta da empresa de mineragáo inglesa Rio Tinto Zinc e as corpora 

sado, apenas, cuando destinado ao mercado externo. O embar 
go conegou a ser levantado, gradualmente, em 1977, em fun 
gao das expectativas de consumo serem superiores a capaci 
dade interna de mineragáo, devendo ter sido abolido, por 
completo, em 19S4. 
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QUñDRQ IV,6 

CORPORALES VINCULADAS AO CARTEL INTERNACIONAL DO URANIO - 1977 

1 - RIO TINTO ZINC (Grá-Bretanha) 

1.1. Rio ALgom (Canadá) 

1.1.1. Rio Algom (EUA) 

1.2. Palabora Mining (África do Sul) 

1.3. Rossing Uranium (Namibia) 

1.4. Cozinc Rio Tinto of Australia (Australia) 

1.4.1. Mary Kathleen Uranium (Australia) [Participacao 

acionária de 49% do Governo Australiano]. 

2 - URANEX (Franca) [Participacao acionária de 33% do Governo 

Frances. Opera apenas na comercailizacao do uranio]. 

3 - IMETAL (Franca) 

3.1. Cié. de Mokta (Fran9a) 

3.1.1. Compagnie des Minerals D'Uranium de Franceville 

(Gabao)[O Governo Frances possui participacao 

acionária]. 

3.2. Penarroya (Franca) 

3.2.1. Compagnie Francaise des Minerals D'Uranium(Fran 

9a)[0 Governo Francés possui 15% de participacao 

acionária] . 

4 - PECHINEY UGINE KUHLMANN (Franca) 

4.1. Compagnie Francoise des Minoráis D'Uranium (Franca) 

[P-U.K. possui intorosso minoritario ]. 
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QUADRO IV.6 - Continuado 

5 - NUCLEAR FUELS CORPORATION (Africa do Sul) [Opera apenas na 

cor.ercializa^ao do uranio] . 

6 - ANGLO-AMERICAN (Africa do Sul) i*) 

6tl* Charter Consolidated (Gra-Bretanha) - 33,7% 

6.1.1. Engelhard Minerals (EUA) - Menos de 101.[Opera 

apenas na comercializagao do uranio!. 

6.1.2. Rio Tinto Zinc (Gra-Bretanha) - 8% 

6.1.3. Anglo American (África do Sul) - 10% 

7 - GULF OIL CORPORATION (EUA) 

7.1. Gulf Minerals Canadá (Canadá) 

7.2. Ceneral Atomic Company - 50% Gulf, 50% Scallop 

Nuclear, Inc. 

8 - GETTY OIL DEVELOPMENT COMPANY (EUA 

8.1". G e t t y Min ing P t y . , ( A u s t r a l i a ) - 35%, em a s s o c i a c a o 

com a P a n c o n t i n e n t a l Min ing . 

9 - ELDORADO NUCLEAR ( C a n a d a ) [ E m p r e s a E s t a t a l ] . 

10 - NORANDA ( C a n a d á ) 

10 .1. :.Toranda (Australia) 

10.2. Kerr- Addison (Canada) [Em associacao com a Gulf 

Minerals Canadá]. 

(*) A^GLO-AMERICAN possui 33,7% da Charter Consolidated, que por 

sua vez pcssui 10% da ANGLO-AMERICAN. Charter Consolidated 

também oossui una participacao de 8i; na Kio Tinto Zinc. 
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QUADRO IV.6 - Con t inuacao 

11 - DENISON MINES (Canada) 

12 - ELECTROLYTIC ZINC ( A u s t r a l i a ) 

13 - PEKO - WALLSEND ( A u s t r a l i a ) 

14 - PANCONTINENTAL MINING (Australia) 

1 4 . 1 . G e t t y Mines P t y . ( A u s t r a l i a ) - 65% 

15 - QUEENSLAND MINES (Australia) 

16 - URANIUM CANADÁ (Canadá) [Empresa Estatal]. 

17 - RANGER MINES (Australia) [O Governo participa em 7 2% da 

empresa]. 

18 - WESTERN MINES CORP. (Australia) 

FONTE: TAYLOR, June e YOKELL, Michael, YellowCake. The 

International Uranium Cartel, Pergamon Policy Studies, 

1979, pags. 71/2. 
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goes energéticas norte-americanas Gulf Oil Corporation e Getty 

Oil. 

Funcionando secretamente, o cartel tinha por objeti 

vos estabelecer urna estrategia de "mercado comum", fixando pre 

gos mínimos para o fornecimento de uranio ao mercado mundial. Em 

sua política de pregos, o cartel diferenoiavao fornecimento por 

regioes, discriminando principalmente os países asiáticos (Ja 

pao , Coréia e Taiwan). Indiretamente, com isto, o cartel visa 

va atingir básicamente as corporagoes norte-americanas 

Westinghouse e General Electric, que atuavam como intermediar! 

as no mercado internacional do uranio, e dominavam o fornecimen 

to de usinas nucleares na Asia. 

Este fato demonstra como, ao nivel da concorréncia in 

ternacional, os "capitalistas coletivos ideáis" se manifestam. 

Exercendo grande influencia sobre o cartel de uranio, 

tanto pela dimensáo das reservas controladas por empresas fran 

cesas, quanto pelo fato de abrigar no interior do CEA a secreta 

ria executiva do cartel , o Estado francés procurou manipu 

lar as condigoes do mercado internacional do uranio, de forma a 

abrir espagos para a Framatóme penetrar em regioes controladas 

pelas corporagoes americanas. Excetuando-se os Estados Unidos e 

a Europa, mercados já divididos e protegidos, a Asia seria a re 

giáo potencialmente mais promissora para a venda de usinas nu 

cleares. 

Aproveitando-se da superabundancia de uranio, a pre 

gos baixos, e com o objetivo de conquistar o mercado mundial, 

Westinghouse e General Electric ofereceram-se como fornecedoras 

"yellow-cake" - uranio beneficiado, matéria-prima para o enri. 

quecimento - e de servigos do ciclo do combustível. Entre 1966 

e 1972, momento em que o cartel é institucionalizado, os pregos 

(26) Para coordenar as atividades do cartel, foi criada a 
"Uranium" Market Research Organization" - UMRO, ou "Societé 
d'Etudes et des Recherches d'Uranium" - SERU. Embora atuan 
do independentemente do CEA, o SERU era formalmente de pro 
priedade e f uncionava ñas mesmas ins tala goes do Comissaria_ 
do de Energia Atómica francés, conseguindo com isto melhor 
ocultar as operagoes do cartel, pelo fato do CEA classifi 
car as atividades do SERU entre aquelas relativas á segu 
ranga nacional. Isto demonstra o poder e o nivel de envolvi 
mentó do Estado francés no processo de centralisacao do con 
trole do mercado de uranio. Para maiores informacoes, consul 
tar TAYLOR, Junee YOKELL, Michael, op.cit., pags. 35/87. 
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da libra de "yellow-cake" oscilaram entre cinco e seis dólares. 

NQStas condições, as duas corporações prontificavam-

se a fornecer o urânio, mais os serviços de enriquecimento e 

fabricação do combustível, mesmo para reatores construídos por 
outros fornecedores. 

No final de 1975, os contratos de fornecimento da 

Westinghouse cobriam quarenta e nove reatores - trinta e oito 

de sua construção e onze de outras origens. Por estes contratos, 

o preço do urânio, a ser fornecido, oscilava entre oito e dez 

dólares a libra, totalizando oitenta milhões de libras, dos 

quais, em seus estoques, a Westinghouse dispunha de apenas quin 
(27) — 

ze milhões. 

Neste mesmo momento, o cartel elevava o preço da li 

bra do urânio para vinte e seis dólares. Em decorrência dessa 

situação critica, a Westinghouse anuncia a impossibilidade de 

honrar seus compromissos, provocando talvez o maior tumulto da 

história do setor elétrico. 

Os impactos do "default" da Westinghouse são imedia 

tos. De setembro a dezembro de 1975, os preços do urânio no mer 

cado "spot" saltam de vinte e seis para trinta e cinco dólares 

a libra, elevando os prejuízos da Westinghouse de um bilhão e 

duzentos para dois bilhões de dólares. 

Ao final de 1975, as operações do cartel são desço 

bertas por uma organização ecologista internacional. Baseada 

neste fato, a Westinghouse justificaria o "default" na imposs^ 

bilidade de prever esse tipo de conluio e, em resposta ãs ações 

judiciais que as empresas de serviços de eletricidade, lesadas, 

estavam movendo contra ela, processa as empresas participantes 

do cartel. 

Para completar, o quadro de instabilidade, a AEC de_ 

clarava, no mesmo ano, a suspensão de assinaturas de novos con 

tratos de fornecimento de enriquecimento. Além disso, tomava me 

didas retroativas, colocando sob ressalva o fornecimento de ura 

(27) O déficit de urânio acumulado pela Westinghouse eqüivalia a 
quase duas vezes a produção anual norte-americana, a plena 
capacidade. 'A situação extremamente delicada em que a empre 
sa ficou envolvida deveu-se, não apenas, ã política de pre 
ços do cartel mas, principalmente, a seu próprio aventurei 
risno. Em TAYLOR, June e YOKELL, Michael, op.cit. este ai 
sur.to é bastante desenvolvido. 
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nio enriquecido para quarenta e cinco reatores estrangeiros, pro

gramados para entrar em operação no início da década de oiten 

ta, incluindo dez reatores da Alemanha Ocidental. Para tanto, 

]usti£icava-se no fato de que as demandas comerciais ultarpassa 

vam de longe a capacidade de suas três usinas de enriquecimento. 

Analisada Sob outra perspectiva, a decisão da AEC te 

ria uma interpretação alternativa. Dominando o monopólio do en 

riquecimento no mundo capitalista, a medida visaria, por um Ia 

do, quebrar a resistência do cartel internacional de urânio e, 

por outro, apoiar a resolução da Westinghouse, impossibilitando 

-a "tecnicamente" de cumprir seus compromissos. 

Detentor de cerca de noventa e cinco por cento da ca 

pacidade ocidental de enriquecimento, elo estratégico do ciclo 

do combustível para os reatores do tipo LWR, o Estado americano 

conseguiu impor várias condições ao desenvolvimento nuclear eu 

ropeu. Esta situação é abalada quando, em 1971, a França adqui_ 

re dos soviétivos uma partida de urânio enriquecido para seu pro 

grama nucleo-elétricô. 

Politicamente, este fato foi interpretado pelos nor 

te-americanos como uma fissura na unidade dos países capitalis_ 

tas avançados. Em resposta anunciam a disposição de transferir 

a tecnologia de enriquecimento, por difusão gasosa, para um 

consórcio multinacional, submetido ao controle da Agência Inter 

nacional de Energia Atômica. Como condição, os americanos, além 

de deter uma participação no capital, seriam os fornecedores dos 

equipamentos e o consórcio formado não poderia competir contra 

a produção de urânio enriquecido dos EUA. 

Os Estados Unidos propunham-se a abdicar do monopó 

lio em troca de um estreito controle sobre o mercado de urânio 

enriquecido. A proposta foi recusada pelos governos europeus. 

Para contornar a dependência do fornecimento de ura 

nio enriquecido, os Estados europeus já vinham considerando a 

implantação de usinas próprias. Em março de 1970, a Alemanha Fe_ 

deral, a Inglaterra e a Holanda assinaram o acordo de constitu_i 

ção da URENCO, sociedade multinacional, com suas instalações 

industriais em Capenhurst, Inglaterra e Almelo, Holanda, util̂ L 

zando a tecnologia de ultra-centrifugação. 

Em 1973 é criado o consórcio EURODIF, composto por 

capitais estatais e privados da França, Bélgica, Espanha e 
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Italia , utilizando a tecnologia de difusáo gasosa. 

Apesar dessas iniciativas, a dependencia ocidental do 

enriquecimento norte-americano se manteria por toda a década de 

setenta e, mesmo com o funcionamento das plantas da URENCO e 

EURODIF á plena capacidade, na década seguinte, essa dependen 
cia nao seria eliminada, dada a dimensáo dos programas nuclea 

res europeus. 

Se a "crise do petróleo" de 1973 estimulou previsóes 

otimistas quanto ao papel da energía nuclear noe países de-sén 
volvidos, a "crise do uranio", em 1975 - caracterizada pela des; 

coberta do cartel internacional, pelo "default" da Westinghouse 

e as restrigoes ao suprimento de servigos de enriquecimento' pe_ 

la AEC - soterrou as perspectivas^de nuclearizagáo intensiva dos 

sistemas eletrieos de países desenvolvidos. Associado a esses 

eventos, o aumento dos custos de construgáo de usinas, devido ao 

alongamento dos pregos de construgáo e acirramento do processo 

inflacionario, provocou a queda do volume de encomendas, redu 

zindo drásticamente o grau de ocupagáo da industria nuclear in 

ternacionalizada. 

Desta forma, as economias subdesenvolvidas assumem 

importancia vital para o subsistema produtivo nuclear mundial, 

possibilitando a redugáo dos niveis de ociosidade e a amortiza 

gao dos investimentos, realizados anteriormente. 

IV.7. CONCLUSOES 

Tal como nos Estados Unidos, o surgimento de urna in 

dústria nuclear nao se deveu ao desenvolvimento auto-sustentado 

dos setores de equipamentos elétricos e servigos de eletricida_ 

de. Este surgimento foi induzido e, em boa medida, suportado pe_ 

los Estados dos países capitalistas centráis. 

Sob o ponto de vista ideológico, a intervengáo esta 

tal caracterizou-se, em um primeiro momento, pela lógica da com 

petigáo intercapitalista. Assim, Estados Unidos, Inglaterra e 

Franga investiram na energia nuclear, básicamente era seu poten 

cial bélico, na conquista da posigáo política hegemonica no con 

texto dos países capitalistas.' Nesse sentido, desenvolverán! suas 

(28) Em 1975, o Ira adquirirla urna participacáo de dez por cento da 
EURODIF, desligando-se após a Revolugáo Iraniana, em 1979. 
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próprias tecnologías, independientemente. 

Em urn segundo momento, com o acirramento da Guerra 

Fria, o conjunto de países capitalistas centráis váo criar um 

sistema de instituicóes supranacionais que, se por um lado ga 

rantiria a defesa do sistema capitalista de seus principáis ad 

versarlos políticos, por outro lado favorecería a articulacáo do 

capital como um todo complexo, hierarquizadg e de dimensáo mun 
dial. 

Aproveitando-se da existencia dessas instituigóes e 

de acordó com seu projeto de dominagao política, o Estado norte 

-americano investe todo o seu peso politico e capacidade finan 
ceira na exportagáo de reatores LWR para o mercado europeu. 

Assim, nao foi a suposta supremacía tecnológica dos 

LWR, mas a imbatível capacidade financeira norte-americana, o 

fator determinante da escolha dos LWR pelos sistemas elétricos 

europeus, em detrimento de outras alternativas tecnológicas. 

Aproveitando-se da abertura do mercado europeu, 

Westinghouse e General Electric langaram-se em urna política de 

licenciamentos e constituígao de subsidiarias, visando o contro 

le dos mercados nacionais da Europa. Com isto, constituirán^ o 

subsistema produtivo nuclear mundial. 

Constituido, o subsistema produtivo nuclear mundial 

caracterizou-se: 

i - pela existencia de seu polo dinámico situado 

nos Estados Unidos; 

ii - pelo submetimento de centenas ou até milhares 

de unidades produtivas, envolvidas pelo seu raio de agao, lude 

pendentemente de localizagáo geográfica, nacionalidade ou pro 

priedade do capital e a decorrente tendencia a homogeneizagáo 

das técnicas produtivas; e, 

iii - pela inexistencia, salvo raríssimas excegóes, 

da necessária coeréncia industrial para a produgáo nuclear, no 

seio de cada urna das formagoes sociais envolvidas. Esta coerén 

cia é encontrada apenas ao nivel do subsistema, tomadas suas pa£ 

tes "nacionais" como um todo articulado. 

Posto desta forma, observa-se que, a excegáo dos E_s 

tacos Unidos, o dominio científico, tecnológico e industrial dos 

LWR - considerando-se tanto a construcao de usinas guanto o ĉL 

cío do conbustível - nao se encontra ao nivel dos países mas, ex 



.129. 

trapolando as f ronte i ras nacionais , ao nivel do c a p i t a l mundial. 

Estruturado orgánicamente, e com o apoio dos Estados 
nacionais, através de seus instrumentos de intervengáo pública, 

o subsistema produtivo nuclear mundial pode entáo realizar sua 

producáo internacionalizada. A concorréncia entre as corporagoes 

participantes desse subsistema seria limitada e, determinada pe 

la lógica mais geral do capital mundial, assumiria as seguintes 

características: 

i - inexistencia competigáo pela redugáo de pregos. 

Melhorias tecnológicas e aumento da capacidade de geragao dos 

restores sao a tónica do "marketing" nuclear; 

ii - disputa pela conquista de mercados cativos e 

monopolizagáo dosses mercados; e, 

iii - onde a monopolizagáo for impossivel e os ris_ 

eos de concorréncia muito elevados, a divisáo das encomendas. 

Nos Estados Unidos, a tendencia de General Electric, Westinghouse, 

Babcock & Wilcox e Combustion Engineering oferecem partes de 

urna mesma usina nucleoelétrica - ora o reator, ora o aerador 

é crescente, desde 1963. Na Asia essa tática é francamente assu 

mida por G.E. e Westinghouse. No México, General Electric forne_ 

ceu dois reatores BWR, subcontratando, para o conjunto gerador, 

a japonesa Mitsubishi, licenciada da Westinghouse para produzir 

PWR. 

A expansáo do subsistema produtivo nuclear mundial é 

interrompida em 1975, em plena crise do capitalismo mundial, 

acirrada pela "crise energética". Urna crise de acumulagáo de ca 

pital nos países centráis, verificada, de um lado, pela queda 

da taxa de lucros do capital em geral, declinante desde meados 

dos anos sessenta, e a formagáo de estoques formidáveis de euro 

moedas no mercado financeiro internacional, sem condigoes de rea 

plicagáo lucrativa no conjunto dos países desenvolvidos. 

Essa crise de superacumulagáo de capitais, e a neceas 

sidade de reciclá-los, impulsiona o capital mundial para a rea. 

lizagao de investimentos produtivos ñas economias periféricas, 

movimento este que, de resto, já havia sido iniciado em meados 

dos anos cinquenta, mas atingia o auge entre 1968 e 1975. 

Essa nocossidade de abertura para os países subdesen 

volvidos tornava-so, ainda, mais imperiosa pela escassez de ma 

térias-primas que onlao se avizinhava c na qua i a "crise do pe 
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tróleo" estava inserida. 

De urna forma geral, estes fcérlalfl 5Ído 05 ObjetiVOS 

que levaram o capital mundial a realizar investimentos em "áreas 

politicamente seguras" do III Mundo, dentre as quais o Brasil 

ocupava lugar privilegiado. 

Especificamente com relagáo ao setor nuclear, as ope 

racóes do cartel internacional do uranio, evidenciando a sitúa 

gao ce extrema fragilidade de suprimento em paises como a Alema 

nha Federal; a necessidade de encontrar fontes alternativas de 

abastecimento de uranio; a imperiosidade de realizar a produgáo 

nuclear; e, o envolvimento do Bras i l no subsistema produtivo nu 

clear mundial, segundo a racionalidade funcional desse sistema, 

fora.- as p r inc ipá i s motivagóes para a real izacáo do Acordó Nu 

clear Brasil-Alemanha, sob o ponto-de-vis ta do cap i t a l mundial. 



V. PARA ALÉM DA MEIA-VIDA 

"O atual govoAno bmulltvio podvux &vi 

WJlO mütòlò tòm Oi ItikMcU, eJ>tamoò vi 
vendo em um mundo cheio de mudanças em 
que 0-6 govVinoò eàão òendo deAAabadoò to 

do* <?4 teó, Com poiamoò tabu qwt nãõ 
tetiemoh outA.0 Yldel CCLÒÜLO na America La 
tina?,.. Etáe perigo em potencial thtR 
òendo cnlado pon um aliado {a RFA),CJM no£ 
60 pKÔphto quintal, enquanto o QovQA.no dóò 
EUA eá-tít {ohlemenle empenhado em defiendeA 
a Alemanha Ocidental do met>mo penlgo po_ 
tenclal." 

(Senador John Pastores, presidente 

do JCAE (6/75). in: MirowfKurt R. 

Loucura Nuclear. RJ, Civilização 

Brasileira, 1979, pag. 43). 

V.l. A FASE HERÓICA 

A crise mundial do capitalismo, representada pela 

II Grande Guerra, provocou importantes alterações na estrutura 

econômica e política do Brasil. 

Por um lado, o Estado aparecia como elemento essen 

ciai nas relações econômicas, adquirindo participações signifi^ 

cativas no sistema produtivo nacional, como na criação da Com 

panhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. 

Por outro, o isolacionismo provocado pelos anos de 

guerra permitiu que a economia nacional se desenvolvesse com um 

maior grau de autonomia. Mesmo com o fim do conflito, os planos 

de reconstrução da Europa e do Japão fizeram com que esse isola 

mento se estendesse no tempo, permitindo a criação e fortalecei 

mento de um mercado interno. Somente após meados dos anos cin 

quenta, o capital internacional começaria a transferir, em volu 

mes significativos, unidades produtivas para o Brasil, com vij? 

tas ã conquista do mercado nacional. 

http://QovQA.no
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O enfraquecimento dos lacos com o capitalismo mun 

dial rebatia-se, no plano ideológico, pelo surgimento da COHS 

ciencia de estar o Brasil inserido no sistema capitalista como 

simples fornecedor de materias-primas e, por conseguinte, pela 

necessidade de estabelecer-se um novo projeto económico para o 

pals, que superasse agüela cgndi$ao de economía agrário-exporta 
dora. A questao da dependencia estrutural, que caracterizava a 

economia brasileira na época, era tema de debates e estudos de 

partidos e grupos de interesse, políticos e económicos. 
"... já se haviam produzido, na consciencia das 

classes sociais mais desenvolvidas e urbaniza 

das, algumas conviccóes importantes.A primeira, 

consistia em que os desenvolvimentos económicos 

havidos no Brasil... em geral haviam ocorrido 

como reflexos do funcionamento e das flutuagoes 

do capitalismo mundial. A segunda conviccao, re 

lacionada a anterior, consistia em que os sur 

tos de desenvolvimento económico - particularmen 

te a industrializagao - estavam sempre relacio 

nados ás rupturas provocadas pelas crises do ca 

pitalismo mundial. E urna terceira conviccao,com 

binada com as anteriores, estabelecia que as 

épocas de transformacao do sistema económico e 

político estavam associadas a nacionalizaclo , 

ainda que parcial, de decisoes sobre as polity 

cas económicas dos setores privado e governamen 

tal."(1) 

Politicamente, o momento se fazia propicio para a 

realizacao de mudancas. Em Janeiro de 1945, realizava-se o I 

Congresso Brasileiro de Escritores, com a participacao de Caio 

Prado Jr., Jorge Amado, Mario de Andrade, Antonio Cándido e 0_s 

wald de Andrade, entre outros, e aprovava-se urna "Declaracao de 

Principios" exigindo o retorno a democracia. 

Em fevereiro, Vargas assinava a Lei Constitucional 

n9 9, fixando o prazo de 90 dias para eleigóes gerais. No mes 

(1) - I ANN I, Octavio. EsĴ ado e Planejamento Económico no Brasil 
(1930-1970). 3a. edicao, Rio de Janeiro, Civilizagao Bra 
sileira, 1979, p. 65.̂  
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seguinte, comunicava ao general Eurico Dutra o désejo de que es 

te o sucedesse. 
Aínda em abril, o Brasil estabelecia relagoes diplo 

máticas com a Uniao Soviética e, com o Decreto-Lei 7474/45, o 

Governo concedia anistia a todos os presos políticos. Em abril, 

Vargas assinava a "Lei Anti-Truste." 

Durante todo o ano de 1945 o Tribunal Superior Ele:L 

toral concedeu os registros para a Uniao Democrática Nacional -

- UDN, o Partido Social Democrático-PSD, o Partido Demócrata 

Cristao - PDC, e o Partido Comunista do Brasil - PCB. 

Em outubro, urn golpe militar comandado pelo general 

Gois Monteiro, apoiado por forgas conservadoras insatisfeitas 
í 2) 

com a decretacao da Lei Anti-Truste, depoe Vargas. Em dezem 

bro, sao realizadas eleigoes gerais em todo o país. 

Foi nesse clima de efervescencia política que surgí. 

ram os primeiros debates em torno da energía atómica. 

Ja em 1940, os Estados Unidos haviam estabelecido 

um Programa de Cooperacao, pelo qual foram realizados levanta 

mentos minuciosos das reservas nacionais de minerais radioatJL 

vos. Em 1945, através do "Primeiro Acordó Atómico", o Brasil se 

comprometía a vender aos Estados Unidos cinco mil toneladas 

anuais de monazitas. 0 Acordó teria um prazo de tres anos,poden 

do ser prorrogado por mais trinta. 

Devido as suas condigoes, prejudicials aos interejs 

ses brasileiros, o Primeiro Acordó Atómico repercutiu nega 

tivamente ñas áreas de seguranga do Estado. 

"O cunho escandalosamente prejudicial ao nosso 

patrimonio (...) nao passou despercebido do 

Conselho de Seguranga Nacional que, em memoran 

do secreto ao Presidente Dutra, em 27 de agosto 

de 1946, sugeriu a conveniencia de sua denün 

cia." ( 3 ) 

(2) - A "lei anti-truste" seria revogada dez días depois da de 
posigao de Vargas, a 8 de novembro. As correntes popula 
res defendiam a permanencia de Getúlio no poder, havendo 
langado os movimentos "Queremos Getúlio" - o "Queremismo" 
- e "Constituinte com Getúlio." 

(3) - Deputado Dagoberto Salles. "Relatório da CPI Nuclear-1956'.' 
In: Brasil, Senado Federal. A Questao Nuclear ( Relatório 
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Neste mesmo ano de 1946, na Primeira Conferencia 

de Energía Atómica das Nagoes Unidas, os EUA apresentaram sua 

proposta de criagao de um organismo internacional, response 

vei pelo controle de todas reservas de minerals radioativos,usi 
ñas de geragáo elétrica e de produgao de combustível.0 Brasil , 

juntamente com a Uniao Soviética, vetaria o projeto norte-ameri 

Cano, aCUSando-0 de ocultar pretensoes hegemonicas no campo 

nuclear. 

AO mesmo tempo em que segmentos das elites dirigen 
tes brasileiras procuravam estabelecer urna diretriz política in 

dependente de desenvolvímento nuclear, a aprovagao da Lei Me. 

Manon pelo Congresso norte-americano e o recrudescimento da 

Guerra Fria, no plano internacional, bem como as pressoes das 

classes raais conservadoras, alinhadas tradicionalmente áos in 

teresses imperialistas, no plano interno, atuavam como forgas 

inibidoras a tais pretensoes. Nesse sentido, de 1946 a 1955, a 

atuagao do Estado para o estabelecimento de urna política nu 

clear no Brasil refletiu todas as contradigoes subjacentes a es 

ses interesses em disputa. 

Imersos nesse complexo sistema de forgas, nem sem 

pre o discurso político e a agao governamental atuaram no mesmo 

sentido. Freguentemente, a atuagao do governo iria de encontró 

a principios previamente estabelecidos e contra objetivos ante 

riormente determinados,como se tentasse satisfazer ora um,ora 

outro grupo de interesses. 

Em 1947 era criada, no ámbito do Conselho de Segu 

ranga Nacional, a Comissao de Estudos e Fiscalizagao dos Mine 

rais Estratégicos. Imediatamente, esta Comissao propos a comple 

ta nacionalizagao de todas as minas de torio e uranio do país , 

a revisao das concessoes de exploragao dos minerais radioativos 

e a criagao de um Conselho Nacional de Energia Atómica. 

Ao findar o ano, expirava-se o primeiro período de 

vigencia do Acordó Atómico de 1945. Em fungió das posigoes ado 

tadas pelo Conselho de Seguranga Nacional, o Acordó foi denon 

da CPI do senado Federal sobre o Acordó Nuclear do Brasil 
com a República Federal da Alemanha), vol.Ill, Brasilia , 
1983, pag. 10. 

(4) - Conhecida posteriormente como "Plano Baruch", em referen 
cia ao chefe da delegagao norte-americana na Conferencia 
das Nagoes Unidas. 
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ciado, significando a suspensão da exportação de materiais ra 

dioativos... que, na realidade, se manteve, acintosa e inces 

santemente, até 1951. 

Ainda em 1947, os países latino-americanos firmavam 

com os Estados Unidos o Tratado do Rio de Janeiro, submetendo 

seus interesses políticos as determinações norte-americanas. 

Em 1948, desembarcavam no país os participantes da 

Segunda Missão de CoopQração Brasil-EUA, conhecida como Missão 
Abbink. Neste mesmo ano, o Brasil estabelecia um acordo com os 

Estados Unidos para, dando continuidade ao Programa de Coopera 

çao de 1940, pesquisar as reservas de minerais radioativos bra 

sileiras. Em contrapartida, Qram iniciados 05 estudos para a 
criação de um Conselho Nacional de Pesquisas, responsável pela 

regulamentação dos aspectos atinentes ã energia nuclear. O qua 

dro de contradições ê evidente: havendo rechaçado, um ano antes, 

nas Nações Unidas, a proposta norte-americana de controle das 

reservas de minérios radioativos, o Brasil assumia, posterior 

mente, uma postura, mais que liberal, de permitir aos america 

nos a geração de informações de base sobre os recursos minerais 

nacionais. Por outro lado, entregava-se ao Almirante Álvaro Al 

berto, justamente o responsável pela posição brasileira de veto 

ao Plano Baruch, a reponsabilidade de realizar os estudos para 

a criação do futuro CNPq. 

Essas contradições expressavam, na realidade, a com 

plexidade do momento político,da época. 

"Em 1948, foi criada por oficiais das Forças A£ 

madas a Escola Superior de Guerra,agência res 

ponsãvel pela propagação de doutrina de Segurari 

ça Nacional. De um lado, tal doutrina pregava a 

necessidade de mobilização para a defesa nacio 

nal , concebida como ligada â exploração do po 

tencial econômico (aço, carvão, petróleo); de 

outro, enfatizava a participação do Brasil no 

Ocidente e a necessidade de defender o mundo 

livre".í5) 

(5) - MOREL, Regina L.M. Ciência e Estado. A Política Científi 
ca e Tecnológica no Brasil. Sao Paulo, L.A. Queiroz Edî  
tor, 1979, pag. 97. 
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Em outras palavras, o Estado via-se na contingencia 

de ter que compatibilizar duas tendencias confutantes no pía 

no QCOnÓmiCO, 3 época; a independencia do país da tutela dos 

países centráis (e, por conseguinte, o desenvolvimento autónomo 

de setores económicos estratégicos - particularmente 0 energéti 

co) com, por outro lado, o alinhamento, no plano internacional, 

á pOlltiCd d03 países Capitalistas centráis de deresa do "mundo 

livre" e, por consequéncia, a submissáo dos interesses económi 

cos e recursos naturals nacionais ao imperativo internacional. 

O Conselho Nacional de Pesquisas foi, finalmente , 

criado em 1951, pela Lei n? 1310, fruto das pressoes exercidas 

sobre a Presidencia da República a partir do Conselho de Segu 

ranga Nacional e em oposigao as posigoes defendidas pelo Itama 

raty, sensivelmente mais "liberáis". 

O Conselho Nacional de Pesquisas era instituido com 

duas atribuigóes principáis: a primeira, de promogáo da capac_i 

dade técnica e científica nacional, através da concessao de re 

cursos para pesquisas, a formagáo de recursos humanos especial^ 

zados e a promocao do intercambio científico e tecnológico in 

ternacional. Em segundo lugar, o CNPq responsabilizava-se pelo 

controle de todas as atividades pertinentes ao aproveita 

mentó do átomo e pela implementagáo da política geral de 

energía atómica, determinada pelo Presidente da República. 

O novo órgáo era composto por um Conselho Delibera 

tivo, urna Divisáo Técnico-Científica e urna Divisao Administra 

tiva. Ao Conselho Deliberativo atribuía-se a condicao de órgao 

soberano para a orientagáo das atividades do CNPq, sendo cons 

tituído pelos Presidente e Vice-Presidente da instituigáo, por 

representantes dos ministerios da Agricultura, Educagao e Saüde, 

Relagóes Exteriores, Trabalho, Industria e Comercio e do Estado 

Maior das Forgas Armadas. Além destes, mais nove membros,no mí 

nimo, e dezoito, no máximo, representando: dois deles a Acade_ 

mia Brasileira de Ciencias; um da industria,* um da Administra 

gao Pública e os demais homens de notorio saber, recrutados en 

tre os dentistas do país. 

O CNPq ficaria diretamente subordinado á Presiden 

cia da República e, junto com ele, criava-se ainda o "Fundo Na 

cional de Pesquisas" , administrado pelo órgao e destinado a 

aooiar a atividade científico-tecnológica. 
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Instrumentado politicamente, através de seu Conse 

lho Deliberativo e da posigao lüerárqilica qUG OCUpava no Execu 

tivo, e financeiramenté, pela gestáo do "Fundo Nacional.de Pes 

quisas, o CNPg estarla capacitado, pelo menos no plano formal,a 

cltuar como a primeira entidade estatal de apoio a ciencia e tec 

nologia, particularmente nos aspectos concernentes á energia nu 

clear. Note-se que, pelo numero de participantes do Conseiho 
Deliberativo, egressos da comunidade científica, bem como por 

5UQ5 ñtrÍDUÍQOG£, OS pesquísadores estariam nao apenas majorita 

riamente representados, como com possibilidades efetivas de in 

tervencao na política científica e tecnológica do país. Esta 

relativa independencia do Conselho Deliberativo do CNPq, fren 

te a burocracia , á época, era muito deve ter contribuido 

para a definido das posicoes adotadas pelo órgao, algumas em 

confronto aberto com outras instituicoes públicas. 

Ainda em 1951, o Presidente da República aprovava 

as recomendacoes do Conselho Nacional de Pesquisas para a defi 

nigao de urna política nuclear, estabelecendo, como contraparte 

da a exportagao de minérios radioativos, o principio de 

"compensacoes específicas", pelas quais o país importador com 

prometer-se-ia a negociar assistencia técnica e equipamientos pa. 

ra o desenvolvimento nuclear do Brasil. 

Em decorréncia do projeto político norte -americano 

e da propria Lei Me.Manon, as pretensoes brasileiras nao foram 

aceitas pelos norte-americanos. Em vista desse impasse, as ex 

portacoes de monazita, acertadas no Acordó Atómico de 19 45 e for 

malmente proibidas em 1947,foram, de fato, suspensas . 

Em novembro de 1951, o presidente da AEC, Gordon 

Dean, visitava o Brasil. Em 21 de fevereiro de 1952, era promul 

gado o Decreto n9 30 583, pelo qual o Poder Executivo criava , 

no ámbito do Ministerio das Relacoes Exteriores, a Comissao de 

(6) - Talvez por esta razao, e por suas posicoes marcadamente 
nacionalistas, o CNPq viria a adquirir, junto a comunida 
de científica, legitimidade enguanto representante de 
seus interésses frente ao Estado.As alteragoes estatutá 
rias sofridas pela orgao, após 1964,limitando nao apenas 
seu raio efetivo de acao política,mas também o nivel quan 
titativo e qualitativo de representa^ao da comunidade cien 
tífica em suas deliberacoes,viriam a abalar e desgastar o 
prestigio do órcio . 

http://Nacional.de
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Exportadlo de Materials Estratégicos - CEME, com a responsabi 

lidade,entre outras, de efetuar as vendas de uranio e torio e 

aprovar ou modificar os planos de exportacao de quaisquer merca 

dorias estratégicas. 

No dia seguinte, 22 de fevereiro de 1952, o Brasil 

assinava um novo acordó de exportagáo de monazita e óxido de t& 
rio, sem que qualquer tipo de "compensacao específica" fosse es_ 

tabelecida, Para que este acordó fosse assinado, os norte-amerj. 

canos contaram com o empenho de Joao Neves da Fontoura, titular 

do Ministerio das Relagoes Exteriores, ao qual estava subordina 
da a CEME. Pelo acordó, o Brasil se comprometía a fornecer, em 

tres anos, 7500 toneladas de monazita, além de quantidades equi 

valentes de sais de cério e terras raras. 

No plano institucional, criava-se um órgao, no Mi 

nisterio das Relacoes Exteriores, com a finalidade de contrapor 

-se a tendencia nacionalista, dominante na atuacao do CNPq,e,assim , 

desobstruir os fluxos de exportagao de minerais radioativos pja 

ra os EUA. Esta atitude refletia o nivel de submetimento econo 

mico e político do Brasil diante do Estado norte-americano. 

No plano económico, a assinatura do Acordó foi vin 

culada a concessao de um empréstimo de US$ 300 milhoes,pelo Ban 

co de Exportacoes e Importacoes dos EUA. Eximbank -, e o Ban 

co Internacional de Reconstrucao e Desenvolvimento - BIRD - para 
(7) aplicacoes no Brasil em desenvolvimento económico. 

No plano político, a assinatura do Acordó represen 

tou, na prática, a liberacao do compromisso brasileiro de envió 

de tropas a Coréia, como impunham as condicoes do Tratado do 

Rio de Janeiro. De fato, esta situacao seria formalizada pouco 

tempo depois, a 15 de margo, com o Acordó de Assistencia Mil¿ 

tar Brasil-Estados Unidos, pelo qual a liberagüo do envió de 

tropas e o fornecimento de materials estratégicos eram direta 

mente relacionados. 

Em novembro, o governo norte-americano solicitava 

ao Brasil que lhe fosse enviado, de urna so vez, a monazita pre 

vista nos tres anos de acordó, no que foi atendido. Ao obter o 

(7) - EGLER,Paulo C.G. A Evolucao Institucional do Setor Energé 
tico no Brasil. Tese de Mestrado em Planejamento Energéti 
co, AIE/COPPE, 1986, p. 
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minériO, OS americanos denunciaran o Acordó, informando ao Brasil 

nao mais haver interesse na compra de sais de terras raras e, 

mais urna vez, ferindo as preten50e5 brasileiraS. 

Durante 1953, o presidente do CNPq é autorizado a 

formar missóes técnicas para avali ar as perspectivas de inter 

cambio com outros países, dada a impossibilidade de serem obti 

das formas de cooperarlo com os Estados Unidos, ainda sob ñ vi 

gencia da Lei Me.Manon. Sao enviadas missoes a Franga e a Ale 

manha. Na Alemanha estabelecem-se negociagoes para o envió de 

tres UltrdCentrifUgadOraS ño Brasil. Na Franga, foi acertada a 

encomenda de urna usina de beneficiamento de uranio, a ser ins 

talada em Pogos de Caldas. 
Nenhum dos dois objetivos chegou a materializar-se. 

Na véspera do embargue das ultracentrifugadoras,em 1954,um destaca 

mentó militar inglés, a pedido da AEC, apreenderia os equipamentos 

no porto de Hamburgo . Por outro lado, as turbulencias 

políticas, culminando com o suicidio de Vargas, provocariam o 

cancelamento da usina de beneficiamento de origem francesa. 

Em 20 de agosto de 1954, portanto quatro dias antes 

do suicidio de Vargas, o Brasil comprometia-se a fornecer aos 

EUA, através do terceiro Acordó Atómico, cinco mil toneladas de 

monazita e cinco mil toneladas de sulfato sódico de terras ra 

ras, a serem entregues no período de dois anos. Como "compensa 

gao específica", os EUA forneceriam ao Brasil cem mil toneladas 

de trigo. 

£ no período de Vargas que a política nuclear 

adquire seus contornos mais contraditorios, atuando, ora 

no sentido de atender as exigencias do Estado norte-americano , 

ora no sentido de fovorecer as pretensóes nacionalistas. 

No dominio político, tais contradigoes expressariam 

os conflitos internos a um regime razoavelmente democrático,per 

meável as aspiragoes nacionalistas e populares por um estilo de 

desenvolvimento económico e social autónomo, mas caudatário, via 

compromissos assumidos e lagos de dependencia económica, das 

determinagoes do Estado capitalista hegemónico. 

No plano económico, a política nuclear expressava o 

peso da divisao internacional do trabalho sofrida pela econo 

mía brasileira e a tentativa de, concomitantemente, negar essa 

divisao, buscando alterar a posigao hierárquica ocupada. Desta 



.140. 

forma, a intervencao estatal esteve condicionada por urna duali 

dade: ao mesmo tempo em que submetia os recursos nacionais aos 

ditames do capital internacional, concentraba e5fOIC05 na SUpe 

racáo da condicao de economia primario-exportadora, para a de 

urna economia capitalista mais desenvolvida e independente. 

Este tipo de contradigao, ademáis^estava disseminado 

por todos os setores onde a intervencao publica fosse importan 

te. Significativamente, a regulajflentügao da entrada Q Operado 

do capital estrangeiro no Brasil teria sido um dos objetivos 

mais obstinadamente perseguidos pela política varguista. 
Considera-se que, particula::mente nesta etapa, o 

Estado teria por funcao constituir-se no elemento e no 

através do qual articular-se-ia a economi^ nacional a 

( em outras palavras, o fato concreto 

senvolvidos, o Estado derivar-se da economia mundial constituí^ 

da ), observa-se um progressivo divorcio entre as funcoes deste 

e sua forma de expressao material: o regime político. 

"Em tal caso, o regime político 

viada1 do Estado e esse divórci 

sua materialidade nao pode ser 

contraditório. A contradigo, contudo, nao se da 

entre o Estado e sua forma, mas entre a necessi 

dade objetiva de reprodugao do capital e da reía 

cao subjacente, por um lado, e, por outro, a di 

ficuldade concreta de materiali 

tradicao é assim o produto das 

de classes assume e de sua inte 

meio 

mundial 

de, nos países subde 

é urna forma 'de£ 

o entre o ser e 

duradouro. Ele é 

zá-la. Essa 

nsidade. 

Paralelamente, o crescimento dos movimentos de massa 

con 
formas que a luta 

„(8) 

(o Movimento Brasileiro dos Partidarios da 

ao envió de tropas a Coréia, a campanha do 

marcaram o período, dificultariam, progresivamente, a reprodu 

cao das relacoes capitalistas de exploracao, caso viessem a a_s 

sumir urna grande amplitude. 

Tais contradicoes entre o Estado e sua forma mate 

rial de expressao se resolveram pela negacáo do regime político, 

através do suicidio de Vargas e da sua sucessao, significativa 

Paz, a resistencia 

petróleo, etc.) que 

(8) - MATHIAS,Gilberto e SALAMA,Pierre, op.cit., pag. 16. 
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mente mais alinhada aos interesses do Capital internacional. 

Enquanto, em agosto de 1954, o Brasil vive um de 

seus momentos de maior tensão política, nos Estados Unidos a TiQ 

Vâ lQÍ dê energia atômica era aprovada pelo Congresso. 

Com essa aprovaçlo, o programa "AtOIÜOS para â Pa2M , 

entrava em vigor e os EUA começavam a estabelecer acordos de 

cooperação por todo o mundo e a criar liames de dependência atra 

vês da transferencia parcial da te cnologia nuclear. 
No Brasil, sob o governo Café Filho, os rasgos na 

cionaiistas da política nuclear são pauldtinamentQ eliminados . 
Os critérios estabelecidos pelo CNPq, de compensações específi 

cas e intercâmbio técnico científico extensível a vários pai. 

ses, passam a nao mais ser observados. A missão francesa, con 

tratada para a construção de uma usina de beneficiamento de ura 

nio, em Poços de Caldas, ê dispensada, 

"A 25 de novembro de 1954, o Presidente Café F_i 

lho aprovou a Exposição de Motivos n9 1017 gue 

apresentava uma nova orientação â política nu 

clear: tirava do CNPq a capacidade de negociar 

externamente, e dava tratamento preferencial aos 

Estados Unidos, em oposição â política anterior 
(9) 

de estabelecer relações com varias nações." 

Em agosto de 1955, o Brasil assinava com os Estados 

Unidos um Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento da Ener 

gia Atômica com Finalidades Pacificas e um Programa Conjunto pa 

ra o Reconhecimento e a Investigação do Urânio no Brasil. 

No acordo, os EUA comprometiam-se a arrendar urânio 

enriquecido para a operação de reatores desde que 

a construção, tecnologia, e utilização desses reatores estives_ 

sem em concordância com as decisões da AEC e o Brasil assumisse 

o compromisso de devolução do combustível irradiado. 

Pelo Programa Conjunto, instituía-se o monopólio 

da pesquisa e prospecção do urânio em território nacional para 

os Estados Unidos; a criação de um organismo misto para a reali

zação dessas pesquisas, tirando do governo o controle da execu 

ção do programa; e, o critério de exclusividade para 

(9) - MOREL, Regina L.M., op.cit., pag. 102. 
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os EUA na compra de minério. 

0 Acordó e o Programa Conjunto de 1955 representan! 

sem düvida, a culminacao das articulagoes iniciadas no ano ante 

rior,objetivando a subordinacao da política nuclear brasileira 

ás determinates do Estado norte-americano* 
Tais articulagoes, em torno das quais estariam as 

razoes para o pedido de exoneragáo do Presidente do CNPq, vie 

ram a público durante urna Comissáo Parlamentar de Inquérito, in^ 

taurada em 1956, no governo de JUSCellnO KubltSChek. 

Ao assumir o governo, Café Filho convidou, para a 

chefia da Casa Militar e o exercício da Secretaria-Geral do Con 
M B 

selho de Seguranga Nacional, o General Juarez Távora. 

Comprometido com a política norte-americana, Távora 

foi o responsável pela emissáo da Exposigáo de Motivos n9 1017 

de 1954, reduzindo consideravelmente os poderes do CNPq na área 

e promovendo o relacionamento preferencial com os Estados Un_i 

dos no campo nuclear. 

Para a elaboragáo da referida Exposigáo de Motivos, 

o General Juarez Távora encaminhou, ao Conselho de Seguranga 

Nacional, quatro documentos "secretos", originarios da embaixa. 

da americana. 

"O Documento n<? 1 é urna minuta de acordó a ser 

assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, pa_ 

ra o desenvolvimento de um programa conjunto de 

pesquisas de minerals atómicos, válido por tres 

anos, datado de 9.3.54. Tudo seria sigiloso, 

qualquer informagáo atinente á identificagáo, 

localizagao, distribuigáo, valor dos minerais de 

uranio descobertos, pesquisados ou estudados 

(...) somente poderá ser divulgada com a aprova 

gao previa dos dois governos." 

"O Documento n? 2, datado de 22-3-54, é urna ne

ta expositiva destinada, 'ao que nos parece, a 

confirmar entendimentos verbais havidos entre um 

representante brasileiro e outro norte-america_ 

no, ambos nao identificados no texto do documen 

to' (supóe a Nota qué este representante brasi_ 

leiro era o Almirante Alvaro Alberto)." 

"O Documento n9 3, sem data, é urna sintese re 
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trospectiva dos entendimientos havidos entre o 

Brasil e os Estados Unidos, feita por um elemen 

to nao identificado. Neste documento fazem-se 

criticas acerbas a atuacáo do Almirante Alvaro 

Alberto, e procura-se por em destaque as dificul 

dades que o Brasil encontrarla caso dése jasse em 

preender, por si só, um programa de energia ató 

mica." 

"0 Documento secreto n? 4, sem data,..., é urna có 

pia de carta em que nao consta nem o destinatá 

TÍO nem O Signatario, mas na qual, após conside_ 

racoes muito desairosas aos entendimentos havi 

dos entre o Sr. Alvaro Alberto e sabios de enti_ 

dades européias (da Alemanha - E.F.), passa a 

insinuar represáliascontra o Brasil." 

Pelos documentos, além da tentativa de desmoraliza 

gao do Presidente do CNPq por meio de notas apócrifas, o Brasil 

estaria hipotecando sua soberania aos interesses do Estado nor 

te-americano. Situagáo que veio a efetivar-se com a assinatura 

do Programa Conjunto para o Reconhecimento e a Investigagáo do 

Uranio no Brasil, de agosto de 1955. 

0 cercearaento do raio de atuagáo do CNPq e a des ti. 

tuigáo de seu presidente seriam outros dois objetivos norte-ame 

ricanos a coroar-se de sucesso durante o governo Café Filho. Sob 

a acusagáo de irregularidades administrativas no Centro Bras_i 

leiro de Pesquisas Físicas - CBPF, subordinado ao CNPq, o Almi. 

rante Alvaro Alberto foi instado pelo general Juarez Távora 

a demitir-se de suas fungoes, a 02 de margo de 1955. Posterior_ 

mente, verificou-se que nenhuma irregularidade havia sido come 

tida no período em que o Almirante Alvaro Alberto ocupou a pre_ 

sidencia do órgáo. 

Se na Europa os Estados Unidos utilizaram todo o seu 

poder económico para a d is semina gao dos reatores LWR, via Eur a. 

torn, no Brasil as técnicas aplicadas para impor os interesses da_ 

quele país foram bem menos sutis, oscilando entre ameagas vela 

das e o denegre cimento de personalidades políticas que se opuse_ 

ram aos objetivos norte-americanos. 

Na Europa, a existencia de um mercado para os reato 

(10)-BRASIL, Senado Federal, op.cit., vol. Ill, pag 26. 
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res nucleares já era urna realidade, observável na propria Confe 

réncia de Genebra, em 1955. No Brasil, esse mercaflQ era aindfi 

urna proraessa para o futuro. Nesse sentido, os aspectos políticos 

subjacentes ao projeto hegemónico do Estado norte-americano serian 
os determinantes do relacionamento entre os dois países. E sob 

tais condigoes, o Brasil é encarado como fornecedor de minerais 

radioativos, apenas, e nao como um mercado potencial para a expor 

tagao de usinas nucleoelétricas. 

0 governo que se inicia em 1955, sustenta um outro 
discurso com relagáo ao desenvolvimento da energia nuclear no 

Brasil. Se no governo Café Filho os agentes responsáveis pela 

área assumiram a lideranga norte-americana e combateram aqueles 

que a ela se opuseram, o presidente Juscelino Kubitschek defen 

derá a vocagáo atómica do país. Em margo de 1955, quando da pas 

sagem do cargo de governador de Minas Geraisa seu sucessor, Jus 

celino destacava o papel da energia nuclear: 

"A energia atómica, ou nuclear, é a energia de 

países como o nosso ... Temos, nos brasileiros, 

urna posigao a tomar nesse assunto; nao podemos 

. . . estar como pedinte ou urna especie, de párente 

pobre, urna vez que temos em nossa terra,e algumas 

délas com exclusividade, os elementos minerais 

físseis indispensáveis. Temos que conquistar urna 

posigao importante na política atómica." 

Em sua primeira mensagem ao Congresso Nacional, em 

1956, na abertura da sessao legislativa, Juscelino defendiaa en 

trada no país na "era das usinas atómicas" e a necessidade do 

Estado preparar-se, incluindo no programa de expansao do setor 

elétrico algumas usinas nucleares, de pequeña capacidade, para 

adequar o setor para os grandes projetos que surgiriam futura 

mente. Era pretensao do governo construir pelo menos urna usina 

experimental de 1000 KW. 

"No Plano Nacional de Desenvolvimento (Programa 

de Netas) a Energia Nuclear se constituí na Meta 

n9 2 e entre os objetivos consta a fabricagao nació 

nal ce combustível nuclear, o uranio natural e leves 

mente enriquecido; planejamentoerealizagáo de 

(11)-MOREL, Regina L.M., op.cit., pag. 105. 



.145. 

instalação de usinas termelétricas nucleares; a 
í 1 ?) 

formação de pessoal especializado." 

Em abril, a Câmara dos Deputados iniciava os traba 

lhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Energia Nucle 

ar, divulgando as irregularidades cometidas no governo anterior 

e 05 meandros da política nuclear então estabelecida, francamen 
te favorável aos interesses norte-americanos. 

Em decorrência dos trabalhos da CPI, Juscelino cria 

uma Comissão Especial para o Estudo do problema e o estabeleci 

mento das bases para uma nova política nuclear. 

Ao final dos trabalhos, essa Comissão concluía pela 
inconveniência, para os interesses brasileiros, dos acordos assi 

nados com os Estados Unidos, descortinava a forma sutil como os 

americanos, através da dependência tecnológica e do suprimento 

de combustível - urânio enriquecido - subordinavam os interesses 

brasileiros aos seus próprios interesses, e propunha um conjun 

to de medidas, denominadas Diretrizes Governamentais para a Po 
(13) litica Nacional de Energia Nuclear, a saber: 

i - criação da Comissão Nacional de Energia Nu 

ciear; 

ii - criação de um Fundo Nacional de Energia Nu 

ciear; 
iii - implementação de um programa para a formação 

de recursos humanos; 

iv - programa de avaliação das reservas de urânio; 

v - apoio ã indústria nacional na área nuclear; 

vi - controle do Governo sobre a comercialização, 

exportação, etc. de todos os materiais de interesse para a ener 

gia nuclear; 

vii - produção nacional e a curto prazo de combus 

tiveis nucleares; 

viii - suspensão da exportação de urânio, tório, com 

postos e minérios de ambos, bem como de qualquer material indi 

cado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e até nova deoi 

são do Conselho de Segurança Nacional; 

(12)-Ibdem, pp- 105 e 106. 

(13)-Cf. GIROTTI, Carlos A. Estado Nuclear no Brasil. São Paulo, 
Brasiiiense, 1984, pp. 39 e 40. 
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ix - estabelecidas as reservas de urânio e as ne 

cessidades nacionais, o Governo poderia negociar parte do exce 

dente, com o consentimento do Conselho de Segurança Nacional e 

em troca de "compensações específicas"; 

x - considerar a experiência de todos os países 

amigos, guiando-se unicamente pelo critério de adotar a experi 

ência mais conveniente ao Brasil; 

xi - cumprimento do Acordo de 1954 com os EUA e 

respeito aos compromissos financeiros assumidos; 

k"Ü - cancelamento da exportação de 300 toneladas 

de oxido de tório, vendidas em 1955; 

xiii - fazer uso do aviso prévio para cancelar o 

Programa Conjunto com os Estados Unidos, de 1955; 

xiv - elaboração de uma política externa que con 

tribuísse para a implantação da indústria nuclear nacional; 

xv - atualização da legislação vigente para o cara 

po nuclear; 

xvi - os compromissos internacionais que afetassem o 

campo nuclear só teriam validade quando aprovados pelo Congres_ 

so Nacional; 

xvii - a política nuclear emergente destas Diretr^L 

zes só poderia ser modificada depois de conhecida a opinião do 

Conselho de Segurança Nacional; e, 

xviii- recomendava-se o requerimento de recursos or 

çamentários normais ou especiais, enquanto nao fosse insticuido o 

Fundo Nacional de Energia Nuclear. 

Em agosto de 1956, criava-se o Instituto de Energia 

Atômica, na Universidade de São Paulo, com a finalidade de de_ 

senvolver pesquisas, formar técnicos e cientistas e constituir 

uma base de dados construtivos para o projeto de reatores. 

Pelo Decreto n9 40110,de 10 de outubro de 1956, o 

Governo Federal criava a Comissão Nacional de Energia Nuclear-

CNEN, subordinada diretamente ã Presidência da República e com 
(14) 

posta por cinco membros, designados diretamente pelo Pres.i 

dente. 

Em 1958, o Governo anunciava a construção, em Areal-

RJ, pelas: Empresas Elétricas Brasileiras, de uma usina nuclear 

(14)-MOREL, Regina L.M., op.cit., pag. 104. 
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com a capacidade de 10000 KW; a construgao de urna usina de pro 

ducao de uranato de sodio, em Pocos de Caldas e uma fábrica de 

conversao de uranio em Sao Paulo. 

Em 1959, através do Decreto n9 47574, criava-se na 

CNEN o Projeto Mambucaba, destinado a gerir a construcao de urna 

usina nuclear de alta capacidaüe, em Angra dos Reis. 

De fato, observava-se uma inflexao significativa ñas 
intencoes governamentais, após a subida de Juscelino ao poder. 

P6la3nDÍrétrÍ2es Govérnamentais", os principios das 

compensacoes específicas e da cooperagao internacional plural 

eram rescatados. Criava-se a CNEN e, com ela, instituiam-se pro 

jetos nos campos da formacao de recursos humanos, da construcao 

de reatores e algumas usinas do ciclo do combustlvel. Denuncie* 

va-se, ainda, a política de cabresto, em relagao aos interesses 

norte-americanos, praticada pelo governo anterior e propunha-se 

a anulagao dos acordos mais recentes. 

Ao nivel da realizagao prática, as medidas efetiva 

mente adotadas nao demonstraran! ter o folego do discurso ofi 

cial. As alteracoes observadas na economia mundial, o projeto 

de desenvolvimento adotado e seus rebatimentos para o campo nu 

clear condicionaran! sua eficacia. 

Em 1955, a reconstrugao da Europa e do Japao ja eram 

fatos consumados. Nos países desenvolvidos o sistema produtivo 

mundial estava estabelecido e o capital internacional comega a 

buscar outros espacos de valorizagao. A exportadlo de capitals 

seria essencial para a manutencao da vitalidade com que as eco 

nomias capitalistas centráis cresceram durante o pos-guerra ime 

diato. No plano dos capitals individuáis, dadas as imposigoes 

da concorrencia praticada nos EÜA, Europa e Japao, a exportagao 

de capitals tecnológicamente sucateados para a periferia capita 

lista, além de assegurar mercados, alongarla o tempo de vida 

económica e asseguraria a realizagao do valor residual desses 

capitals que se exportavam, já impossível de ser obtida no cen 

tro. 

Nao por acaso, entre 1956 e 1961, nota-se uma consj. 

derável aceleragao da taxa de crescimento industrial no Brasil, 

descimentó este baseado cm processos produtivos tecnologicamen 

te mais complexos, quando comparados com a situagao anterior do 

panorama industrial brasilciro. Nesse processo, a implantacao 



.148. 

e a expansao de empresas estrangeiras (associadas ou nao ao ca 

pital nacional), desempenharam papéis fundamentáis, 

Esse crescimento, baseado na importagaó de capitais 

produtivos, £oi em grande parte resultado de una política gover 

namental deliberada de apresentar o Brasil, para o capital in 

ternacional/ como um espado privilegiado de valorizacao. 

A definigao de um programa de desenvolvimento econo 

mico - o Plano de Metas - bastante arrojado para a época e a 

utilizagao de instrumentos crediticios e fiscais específicos,Via 

bilizaram o surgimento de um fluxo de inversoes estrangeiras no 

pais, consideravelmente mais denso que nos periodos anteriores. 

Para que se tenha urna idéia da intervengao estatal 

no período, favorecendo a internacionalizagao da economía, cabe 

ria a apresentagao de alguns dos excedientes utilizados para a 

implantacao de urna industria automobilística no Brasil. 

"Antes do surgimento do GEIA {Grupo Executivo da 

Industria Automobilística - EF) (junho de 1956 ) 

nao se poderia falar com propriedade na existen 

cia de urna industria automobilística no Brasil. 

(...) O GEIA baseou seu poder de atragao dos fa 

bricantes estrangeiros num conjunto de estímulos 

bastante significativos (grifos nossos.E.F.). De 

inicio, o equipamento industrial completo pode 

ria enguadrar-se ñas disposigoes da Instrugao 113 

(da SUMOC-Superintendéncia da Moeda e Crédito . 

Permitia a importagaó de bens de capital sem co 

bertura cambial. E.F.) , e aquele que nao se en 

quadrasse, por incompleto, receberia tratamento 

cambial favorável. Adicionalmente, por um perío 

do que se estenderia até 1961, tais equipamen 

tos eram isentos de impostos sobre importagaó." 

Para as empresas que se instalassem no Brasil, o go 

verno ainda oferecia urna legislagao liberal quanto ao repatria. 

mentó de capitais e as remessas de lucros para o exterior.Final 

(15) - LAGO,Luiz A.C. et alii. A Industria Brasileira de Bens 
de Capital. Rio de Janeiro, Ed. Fundagao Getúlio Vargas, 
1979, p. 107. 
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mente, brindava-as com a garant ía de reserva de mercado,através 

da L&i do SÁmilojí Nacional. 

No Quüdro (V.I)i apresentam-se os rQsultados da Po 
lítica adotada, para ramos selecionados da industria de bens de 

Capital. Como Se pode notar, o processo de industrializacao é 

efetivamente mais intensivo no período 1956-1960 que em gua_l 

quer outro considerado. Se, entre 1931 e 1940, instalaram-se,ein 

media, 1,5 empresas por ano; 4,8, entre 1941 e 1950; e 7,2 en 

tre 1951-1955, entre 1956 e 1960 esse número sobe para 8,8 em 

presas instaladas por ano no país. 

O ritmo atingido pela industrializacao, no período , 

em muito se deve a penetracao do capital estrangeiro na econo 

mia brasileira. Entre 1956 e 1960, para cada sete empresas de 

capital nacional que se constituí am, -instalavam-se quinze empresas 

estrangeiras; entre 1951 e 1955, para cada empresa nacional cor 

respondiam duas estrangeiras; entre 1941 e 1950, para cada em 

presa estrangeira, fundavam-se cinco empresas nacionais; e, en 

tre 1931 e 1940, para quatro estrangeiras, criavam-se onze em 

presas nacionais. 

A importancia do Plano de Metas, para a criacao de 

subsidiarias de firmas multinacionais no pais,foi fundamental. Por 

ele cerca de 43% dos investimentos previstos dirigiain-se para o se 

tor energético, principalmente para a ampliacao do parque gera. 

dor, enquanto 30% estariam destinados ao setor de transportes . 

Das quarenta e quatro empresas instaladas no período,pelo menos 

vinte (44%) constituiram-se para o atendimento dessas demandas, 

sendo que cinco empresas nacionais e quinze estrangeiras (em ou 

tras palavras, 36% das empresas nacionais, criadas no período,e 

50% das estrangeiras, pelo menos, foram beneficiarlas diretas 

do Plano de Metas). 

No Quadro (V.2) apresentam-se as subsidiarias de em 

presas multinacionais de origem norte americana, por setores e 

por ano de fundacao. Observe-se que, no periodo Kubitschek, o 

número de empresas que se instalaram praticamente triplica,relat^ 

vamente ao período anterior, representando 31% do total das em 

presas norte americanas implantadas no Brasil, entre 1914 e 

1968. 

Dado o perfil de desenvolvimento adotado,calcado na 

importacao massiva de capitals cstrangeiros, e principalmente di 



QUADRO V . l - A CRIAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASIL. SETOR DE BENS DE CAPITAL - 1 8 5 0 - 1 9 7 5 

"""""—--^Data d e Funda 

Ramos ^ 

M e c â n i c a 

E q u i p . I n d u s t . 

M a q . A g r í c o l a s 

(N) 

(E) 

(N) 
(E) 

(N) 
(E) 

Maq. R o d o v i á r i a s (N) 
(E) 

M a q . T r a n s p . 

M a t . F e r r o v . 

C o n s t . N a v a l 

I n d . A e r o n ã u t . 

M a t . E l c t . C a n . 

E s t . M e t á l i c a s 

(N) 
(E) 

(N) 
(E) 

(N) 
(E) 
(N) 
(E) 
(N) 
(E) 
(N) 
(E) 

T o t a i s P a r c i a i s (N) 

TOTAL GEIML 

(E) 

D e s c o n h e c i d c 

8 

5 

4 

2 

3 

5 

— 
-

1 
-
-

4 
7 
-
1 

24 
16 

40 
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a 

1900 

1 

-

-

-

-
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-
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-
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1 
— 
-
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4 
— 

4 
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a 
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5 

2 

1 

-

-

1 
1 

-
-

1 
-
-

1 
2 
-
-
9 
5 

14 

1921 
a 

1930 

3 

-

-

2 

— 

1 

-
-

— 
-
— 

1 
3 
1 
-
7 
4 

11 

1931 
a 

1940 

5 

1 

2 

1 

— 

1 

1 
-

-
-
— 

1 
3 
_ 
-

11 
4 

15 

1941 
a 

1950 

14 

1 

5 
1 

5 

— 

6 
1 

3 
-

1 
-
— 

6 
5 
-
-

40 
8 

48 

1951 
a 

1955 

4 

11 

2 
3 

1 
1 

2 

2 
1 

-
-

-
-
— 

2 
6 
1 
-

12 
24 

36 

1956 
a 

1960 

4 

7 

2 
4 

3 
3 

1 
4 

1 
1 

-
1 

1 
2 
— 

2 
7 
-
1 

14 
30 

44 

1 9 6 1 
a 

1 9 6 4 

2 

3 

1 

2 
1 

1 

— 

-
-

— 
-
— 

3 
1 
2 
-

10 
6 

16 

19 6 5 
a 

19 7 0 

— 

a 

a 
— 

— 

— 

— 
— 

X 
— 

x 
— 

x 
2 
— 
4 
3 

7 

X 9 7 1 
a 

X 9 7 5 

_ 

-

1 

1 

— 

1 

— 
— 

— 
— 
— 

1 
1 
-
-
2 
3 

5 

NUMERO TOTAL DE 
EMPRESAS 

4 6 

3 1 

1 7 
I O 

1 6 
6 

2 
9 

1 6 
6 

4 
X 

7 
2 
X 

2 2 
3 6 

S 
2 

1 3 7 
1 0 3 

2 4 0 

(N) - Empresas N a c i o n a i s ; (E) - Empresas E s t r a n g e i r a s . 
FONTE: LAGO, Luiz A.C. e t a l i i , A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL, Rio de J a n e i r o , E d . F G V , 1 9 7 9 , p a g . 5 1 . 



QUADRO V . 2 - BENS DE CAPITAL: SUBSIDIÁRIAS DE EMPRESAS MULTINACIONAIS N O R T E - A M E R I C A N A S , POR S E T O R E S , 

POR ANO DE FUNDAÇÃO 

Ano d e C r i a ç ã o 

S e t o r 

Processamento de Meta is 

Maquinas Agr í co l a s 

M a q . E s c r i t . e Computação 

Out ras Maq.Não E l é t r i c a s 

E l e t r ô n i c a 

Out ras Maq. E l é t r i c a s 

Ve ícu los Automotores 

Out ros Equ ip .Transpor t e s 

TOT&L 

1914 
a 

1918 

1920 
a 

1924 

1925 
a 

1929 

1930 
a 

1934 

1914 - 1967 D 

1935 
a 

1939 

1940 
a 

1945 

1946 
a 

1950 

1 9 5 1 
a 

1 9 5 5 

1 9 5 6 
a 

1 9 5 9 

1 9 6 0 
3. 

1 9 6 3 

1 9 6 4 
a 

1 9 6 7 

2 

1 

3 

3 

6 

3 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

2 2 1 3 

TOTAL 

1 9 6 8 

12 

1 

4 

9 

10 

16 

13 

6 

7 1 

(1) - Nenhuma d a s 187 m u l t i n a c i o n a i s a m e r i c a n a s s e l e c i o n a d a s t i n h a f i l i a i 

(2) - E x c l u i E l e t r o d o m é s t i c o s . 

FONTE: LAGO, L u i z A . C . e t a l i i , o p . c i t . , p a g . 5 2 . 

s n o B r a s i l , a n t e s d e X 9 1 4 
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rígidos para o setor elétrico, a idéia de urna industria nuclear 

autónoma torna-se inconsistente. Provavelmente, a estrategia go 

vernamental seria a de atrair empresas multinacionais do setor 

de equipamentos elétricos, detentoras da tecnología nuclear, pa 
ra o territorio nacional. Assim, as usinas de Areal e Mambuca 

na, anunciadas pelo governo, seriam "chamarizes" para o capital 

internacional. Um fato digno de nota é que a linha de reatores 

Gscolhida seria do tipo PWR, de fabricac/ao altamente sofistica 
da e tendo por combustível o uranio enriquecido. 

Quanto aos liames que vinculavam a política nuclear 

brasileira aos interesses dos Estados Unidos, apesar de todo o 

discurso soberano e nacionalista, nao existem indicacoes de que 

tenham sido rompidos. Ao contrario, urna das primeiras decisoes 

da Comissao Nacional de Energia Nuclear foi estabe'lecer um pro 

grama conjunto com o governo norte-americano para a pesquisa e 

prospecto de uranio no Brasil. 

A propria criacao da CNEN denuncia as limita^oes pa 

ra o estabelecimento de urna política nuclear autónoma. Ao resta 

belecer os principios das "compensacoes especificas" e da coope 

racao internacional pluralista e propor um programa de formaje 

de recursos humanos o governo, ao invés de resgatar o prestigie 

e os poderes do CNPq, cria um novo órgao, com práticamente as 

mesmas funcoes daquele. 

A transferencia de poderes do CNPq para a CNEN so 

adquire significado quando se considera que, por um lado,evita 

vam-se as pressoes que, fatalmente, surgiriam da parte dos Esta 

dos Unidos e, de outro, isolava-se, com a medida, a comunidade 

científica nacional das decisoes acerca da política nuclear pa 

ra o país, mantendo-as estritamente no dominio da administracac 

direta. 

Isto porque, certamente, urna boa parcela da combati. 

vidade do CNPq deve ser creditada ao fato de o Conselho Delibe 

rativo, orgao soberano para a orientagao das atividades do Con 

selho ter sido composto por pesquisadores desvinculados dos con 

promissos da burocracia estatal. Com a criacao da CNEN, o Esta 

do efetivamente tomava para si o controle das decisoes sobre o 

setor, inscrevendo o novo organismo regulamentador da política 

nuclear, por inteiro, na esfera desta burocracia . Em julhc 

de 1960, ao criar-se, através da Lei n9 3782, o Ministerio das 
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Minas e Energia, a comissão Nacional de Energia NuclGar e trans 
ferida, da Presidência da República, para a jurisdição deste e, 

por conseguinte, limitada ainda mais em seus espaços de atua 

ção. 

De realizações materiais, muito pouco foi feito no 

campo nuclear, no período Kubitschek. Basicamente, a criação 

do Instituto de Energia Atômica em Sao Paulo, e da CNEN. Concre 

taiíiente, O paiS nao possuia uma estrutura industrial que pudes_ 

se dar suporte a um programa nuclear, mesmo que modesto e,menos 

ainda, a competência técnico-científí ca para desenvolvê-lo. 
Submetido â e sintonizado ao imperativo da inter 

nacionalização capitalista, o Governo,ao invés de tentar supe 

rar as dificuldades apontadas, limitou-se a estimular os forne 

cedores internacionais de equipamentos nucleares a instalar - se 

no país ou, simplesmente, fornecer seus reatores do exterior. 

Por simples desinteresse das companhias multinacionais, ou por 

imposição da política nuclear norte-americana, seus objetivos 

não foram alcançados. 

Ao assumir o governo, Jânio Quadros também revelaria 

a importância da energia nuclear. Nesse sentido, em sua primei. 

ra - e única - mensagem ao Congresso, apresentava os objetivos 
1-4.- 4- < 1 6 ) 

de sua política para o setor: 

"a - construção de um ou dois reatores experimen 

tais, para a geração de energia elétrica 

(...) Esses reatores produzirão energia a 

preços competitivos para o Nordeste." 

"b - produção no país de urânio atomicamente pu 

ro, graças às recentes descobertas de nos 

sos cientistas."(SIC) 

" c - ênfase ao estudo e desenvolvimento de reato 

res de tõrio." 

"d - amplo apoio ã produção e utilização de ra 

dioisõtopos." 

"0'Programa1 admitia a capacidade da indústria 

nacional, ã época, de construir reatores que se 

riam quer de urânio natural, quer de urânio enri 

quecido (...) com a utilização de combustível 

(16) - Cf. BRASIL, Senado Federal, op.cit., pag. 41. 
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atómico nacional e reatores com maior número 

de componentes construidos pela nossa industria." 

Assim posto, o programa nuclear para o período Janio 

Quadros refletia a mais completa ignorancia sobre a complexida 

de tecnológica envolvida na produgao de equipamientos e combustí 

veis nucleares. Para sua concretizacáo, o governo entrou em con 

tato com o CEA francés e foram iniciados os primeiros passos para 

a producao de um reator do tipo grafite-gas (GCR), sendo previs 

ta urna participagao nacional de cerca de 80% no fornecimento de 

componentes. Para organizar o Departamento de Exploragáo Miné 

ral da CNEN,chegava ao Brasil urna comissao de geólogos franceses, 

patrocinada por convenio entre o CEA e a CNEN. 

As poucas medidas adotadas no curto período de gover 

no Quadros, quando examinadas a luz das pretensoes para o setor 

nuclear, parecem refletir, mais que um programa estruturado, as 

orientagoes de política externa da época, em que o Governo pro 

curou, sem muita coeréncia, manter um certo grau de equidistan 

cia das grandes potencias. Nesse sentido, o governo ainda viria 

a realizar um acordó de cooperagao com a EURATOM. E este é um 

aspecto interessante porque, tentando nao se submeter aos dita. 

mes da política norte-americana, estabeleciam-se lagos de inter 

cambio científico e tecnológico com o organismo promotor da d_i 

fusao dos LWR na Europa, o que acentúa, ainda mais, ou a igno 

rancia sobre o setor, ou a incoerencia da política adotada. 

É no período Joao Goulart que comegam a ser esbog_a 

dos os principios básicos para urna política nuclear coerente,in 

tegrada e adaptada a realidade brasileira. E é ainda nesse pe 

ríodo, dramáticamente encurtado pelo golpe militar de 1964, que 

as realizagoes serao mais frequentes e incisivas. 

Já no Plano Trienal de Desenvolvimento Económico e 

Social - 1963/1965, a energia nuclear é eleita como a forma de 

produgao de eletricidade, quando do esgotamento dos recursos hí 

dricos, previstos, a época, para 1975/80. Nesse sentido, o go 

verno definía a imperiosidade de adquirir urna capacidade local 

de construglo de reatores e combustível, para que nao se subme 

tesse a economía aos'interesses manifestos do exterior. : 

"dado o esgotamento progressivo do potencial hi 

dráulico económicamente explorável, previsto pa 
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ra 1975/80; para superar o subdesenvolvimento se 

rá preciso que, por essa época, o Brasil nao per 

inanega 'dependente de importagao de experiencia, 
técnica, equipamientos e combustivel nuclear, com 

a evasao de divisas estrangeiras daí decorrentes, 

para a producáo de eletricidade de fonte nuclear.' 

Seria necessário 'um programa de longo prazo, me 

diante colaboracao do governo e da industria pri 

vacia." (...) 'A construgao de centráis nucleares 

no Brasil obedecerá a política de independencia 

do suprimento externo de combustível, da Utiliza 

gao de materias-primas nucleares existentes no 

país e da máxima participagao da industria nació 

nal,"(17) 

Em 1962, o Presidente da República assinava a Lei n9 

4118, de 27 de agosto. Com ela, as jazidas de minerais radiati 

vos passavam a ser monopolio da Uniao, bem como seu comercio e 

a produgáo de materials nucleares. Criava-se, finalmente, o Fun 

do Nacional de Energia Nuclear, proposto ñas "Diretrizes Gover 

namentais para a Política Nacional de Energia Nuclear", seis 

anos antes. 

Com o Decreto n9 51726, de 19 de fevereiro de 1963 , 

a CNEN é,finalmente, regulamentada e passa por diversas tran£ 

formagoes. Adquire o estatuto de autarquia federal, com autono 

mia financeira e administrativa e é deslocada do Ministerio das 

Minas e Energia, para subordinar-se, diretamente, á Presidencia 

da República. 

As medidas adotadas tinham por fim reduzir o grau de 

dispersaodas fungoes governamentais, espalhadas por diversos or 

ganismos, interferindo sobre a política nuclear. Com elas, a 

CNEN assume os direitos e obrigagoes remanescentes no CNPq,rela 

tivos a área nuclear e o controle sobre o comercio externo de 

materials nucleares, atribuigao até entao da Comissao de Expor 

tagao de Materials Estrategicos-CEME, do Itamaraty. Mais ainda, 

passa a ter autoridade para pronunciar-se sobre projetos de 

acordos ou compromissos internacionais, de interesse para a po

lítica nuclear, e ser o principal executor dos niesmos. 

(17) - MOREL, Regina L.M., op.cit., pp.107/8. 
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Em 31 de dezembro de 1963, o Governo anuncia a deci 

sao de construir a primeira central nuclear do país, optando , 

como combustível,pelo uranio natural. 0 plutonio produzido seria 

utilizado em urna linha de reatores do ciclo torio-plutonio.Para 

a realizagao desses objetivos, a CNEN formaria competencia na 

geracao de tecnología básica,para a capacitacao da industria na 

cional no projeto e construcao de reatores. 

Em marco de 1964, a CNEN e autorizada, pelo Presi 

dente da República, a constituir urna empresa de economia mista, 

denominada Companhia de Materiais Nucleares do Brasil S.A. 

COMANBRA, sob o controle do Estado, para atuar nos campos da la 

vra, beneficiamento, refino, tratamento químico e comercio de 

minerais nucleares. 

As medidas adotadas durante o período Joao Goulart 

indicam a tentativa de planejar e por em execu^ao urna política 

nuclear integrada e coerente com as possibilidades concretas e 

as perspectivas futuras da economia, orientadas para o desenvo^ 

vimento de um capitalismo em bases nacionais. 

Nesse sentido, a intervengao estatal orientou-se pja 

ra a criacaó de urna infraestrutura básica que, no longo prazo, 

desse sustentagao a um projeto energético nuclear autónomo. A 

regulamentacao da CNEN, sua elevagao de "status" na hierarquia 

do Estado e ampliagao de sua competencia, frente a outras ins 

tituigoes oficiáis; a nacionalizagao dos recursos minerais ra 

diativos, com o objetivo de aumentar o nivel de controle de sua 

exploracao; e, finalmente, o estreitamento dos lagos com as era 

presas nacionais, para a formagao de urna industria nuclear fo 

ram medidas coerentes com esse tipo de orientagao. Com o adven 

to do golpe militar, poucos dias depois da autorizagao presiden 

cial para a constituigao da COMANBRA, esses esforgos seriam 

bruscamente interrompidos. 

De 1946 a 1964, a intervengao estatal na área nu 

clear i determinada pelos aspectos estratégicos sub jacentesáque 

la forma de energia, nao por sua eventual significaglo econóini 

ca. Sob este aspecto, nem o Brasil dispunha de um mercado sufi. 

cientemente ampio que justificasse a nuclearizagao do setor ele 

trico, nem dispunha da capacidade industrial necessária a sua 

introdugao, independente de deterrinagoes externas. Sintomati 

camente , observa-se a presenga, desde 1945, do Conselho de Segu 

ranga Nacional na definigao de políticas para o setor, represen 
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tando a predominância do político sobre o econômico. 

No plano institucional, a ação do Estado refletiria 

as oscilações observáveis no confronto entre as forças políti 

cas voltadas para o desenvolvimento de um capitalismo em bases 

nacionais - independentemente de sua viabilidade - e aquelas 

comprometidas com a internacionalização da economia e, particu 

larmente, com os interesses norte americanos. Nesse sentido, a 

política nuclear distinguiu-se pela multiplicação de agênÇlâS ÍH 

tervenientes - Conselho de Segurança Nacional, CNPq, CEME,CNEN, 

subordinadas ao Estado, mas despidas de capacidade de articula 
ção e de integração, fundamentais para a formação de um sistema 

operacional. Apenas entre 1961 e 1964 observa-se uma tentativa 

de reversão dessa tendência e a busca de uma coerência interna 

para- a ãrea nuclear. 

V.2. A RUPTURA POLÍTICA: DO POPULISMO NACIONALISTA AO AUTORITA 

RISMO INTERNACIONALIZANTE 

0 início da década de sessenta caracterizou-se pela 

instabilidade política e econômica generalizadas. 

No plano econômico, observa-se a queda das taxas 

de lucros, com a conseqüente redução do nível de investimentos, 

e a aceleração do processo inflacionãrio. 

A retomada do crescimento econômico e, subjacente a 

este processo, a definição de um novo modelo de desenvolvimento 

que sucedesse ao anterior, de substituição de importações, cujo 

esgotamento se observava, tornava-se uma questão emergencial. 

"0 governo (de João Goulart,E.F.) deveria op 

tar, ainda que de modo implícito, por uma das 

duas estratégias políticas de desenvolvimento : 

favorecer a expansão do capitalismo nacional 

ou acelerar a internacionalização, como meios 

de promover os investimentos indispensáveis a 

uma nova expansão econômica. (...) Pode-se afir 

mar que os Governos de Jânio Quadros (...) e 

João Goulart (...) não estavam em condições de 

resolver as contradições herdadas do Governo 

Kubitschek. Jã nio havia mais condições políti 

cas e econômicas para a conciliação entre ideo 
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logia nacionalista e capitalismo nacional ou 

entre ideologia nacionalista e capitalismo asso 

ciado (ou dependente). 

A taxa de crescimento da economia, que em 1961 che 

gou a 7,71, caia para 5,53 era 1962 e 2,1% era 1963. Concomitante 
mente, o comportamento da taxa de inflacao evoluia de 371 era 

1961, para 51% em 1962 e 73% em 1963.(19) 

Era torno da queda do crescimento da economia e da 
necessidade de reverter o processo, bem como da tentativa de 

manter a ínflagaO SOb Controle, égtabéleceram-se as definicoes 

de política económica do período Goulart e circularam as difi 

culdades de equacionamento de medidas que, ao tentar resolver 

um desses problemas, nao contribuísse para o acirramento do 

outro. 

No dominio político, as contradicoes nao seriam me 

nos complexas. Tanto no meio rural quanto no urbano, o confuto 

de classes se agucava, potencializando a polarizacao política . 

No plano internacional, em decorrencia da Revolucao Cubana, a 

Guerra Fria na América Latina adquiría os contornos mais aspe 

ros de até entao. Nestas circunstancias, os Estados Unidos am 

pliavan sua política de controle sobre o continente, intensifi

cando, por um lado, a utilizacao de instrumentos políticos de 

coercao e o apoio as classes dominantes latino americanas e , 

por outro, o desenvolvimento económico subordinado desses pal. 

ses. 

Internamente, um conjunto considerável das foreas 

políticas que apoiavam o Governo sustentavam campanhas contra a 

penetracao dos capitais estrangeiros no país e a estrutura fun 

diaria vigente. Para nao perder conteüdo político, o Governo 

apoia esses movimentos e orienta-se para o estabelecimento das 

"reforrr.as de base" e de urna política externa independente. 

As "reformas de base" abrangiam a reformulacao das 

estruturas agraria, bancária, fiscal e administrativa, amplian 

(18) - IANNI, Octavio, op.cit., pag. 192. 

(19) - Cf. LESSA, Carlos. Quinze Anos de Política Económica.("Ca 
dernos do Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas") n9 
4, Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 1975,pp. 
67/8. 
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do-se posteriormente para a discussao do sistema eleitoral, a 

organizado urbana, o ensino universitario e a regulamentagaodo 

capital estrangeiro. 

Dentre estas questoes, a reforma agraria e a regu 

lamentagao do capital estrangeiro suscitaram as maiores oposi 

goes ao Governo. Pela segunda vez, em menos de dez anos,delinea 

va-se o divorcio entre o Estado - elemento e meio da acumula 

gao capitalista - e sua forma de expressao, o regime político. 

A crise político-institucional se resolveu com o 

golpe militar de abril de 1964, implicando na substituicao do 

modo nacional - populista de governo pelo estilo tecnocratico , 

autoritario e internacionalizante de gestao dos instrumentos de 

intervengao do Estado. 

"No curso da segunda metade da década de 60, 

o Estado brasileiro sofreu urna reorganizagao fun 

damental. Concorreram para isso a crise do mode 

lo liberal-nacionalista,..., e a emergencia do 

modelo autoritario de dominagao política. Toda 

via, mais que a transgressao dos principios for 

mais da democracia representativa, a mudanga no 

regime político-ou seja, a mudanga na forma de 

manifestagao do Estado - permitiu a articulagao 

amptíada dos grupos sociais dominantes com a 

burguésia internacional e a exclusao correlata 

das massas populares do jogo político, através, 

inclusive,de agoes diretas de violencia insti 

tucional." (-20) 

Após 1964, observa-se a incorporagao progressiva do 

subsistema económico nacional ao sistema produtivo mundial , 

através da constituigao de filiáis de empresas multinacionais no 

país. Orientado pelo Estado, esse processo atinge seu climax du 

rante o período do "milagre brasileiro". 

Se, de meados da década de cinquenta em diante, o 

Brasil foi alvo da expansao de empresas multinacionais, é a par 

tir da metade dos anos sessenta que essa expansao se acelera e 

adquire um novo contorno qualitativo. Se; anteriormente, a trans 

(20) - AGUIAR, Ronaldo C. Abrindo o Pacote Tecnológico.Estado e 
Pesquisa Agropecuaria no Brasil. Sao Paulo, Polis, 1986, 
pag. 59. 
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feréílCia de Capitals produtivos foí determinada pela potencialida 

de do mercado interno, no periodo seguinte^e em funcao da crise 

de acumulagao que se observa no conjunto dos países centráis, o 

capital mundial passa a procurar no Brasil - e em outros países 

subdesenvolvidos - as condicoes otimas para a sua valorizagao , 

segundo a lógica da internacionalizagao dos circuitos de produ 

cao, circulacao e realizacao capitalistas, 

Para adequar os espa90s económicos nacionais a logó. 

ca e necessidades do sistema produtiVO mundial, 0 capital VÍU 

-se diante do imperativo de um Estado forte, autoritario,centra 

lizado na esfera do Executivo, ao mesmo tempo nacional e inter 

nacionalizado, capaz de processar as transíormagoes exigidas 

pela nova ordem económica. 

É assim -que as reformulagoes operadas na estrutura 

do Estado brasileiro, marcadamente depois de 1967, encontrara ra 

zao de ser no fato deste constituir-se no v&ZoA de promogao da 

internacionalizagao,no interior da formagao social nacional, e 

de um novo regime de acumulacao em bases monopolistas. 

"Essa abordagem, portanto, permite considerar o 

Estado como urna instancia que, a.tn.CL\)2.6 do ti&Q-l 

mu potZtZco, privilegia, mz.ai.antz ¿ua& mült-í 

ptoa, x.e.pti&6 2.ntaq.de.¿ potlt-ícaé <¿ legal*, a articu 

lacao da economía e dos recursos brasileiros á 
j. -, ..(21) economía mundial. 

De fato, a intervencao estatal foi determinada,após 

1964, pelo estabelecimento de condicoes que privilegiaram a in 

ternacionalizagao. A violencia institucional vulgarizava-se co 

mo instrumento de controle de reacoes contrarias ao processo.Es 

tabelecia-se urna política deliberada de concentracao de renda , 

de forma a que se comprimisse o custo da forca de trabalho e 

criasse um mercado de bens suntuarios para urna pequeña fracao 

da sociedade. 

A Figura (V.l) ilustra a situagao. Como se pode ob 

servar, enquanto os 10% mais ricos obtiveram, entre 1960 el980, 

um acréscimo de participagao na renda nacional, os 50% mais po 

bres tiveram perdas substanciáis em sua já pequeña participagao, 

agravando ainda mais o quadro de desigualdade. 

(21) - Ibdem, pag. 60. 

http://mz.ai.antz
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Como um "capitalista coletivo ideal", o Estado favo 

receu a dinámica de acumulagao. No entanto, como o modelo econo 

mico que se estabelecia nao era fruto do desenvolvimento das con 

traduces internas a forma^io social brasileira mas, ao contra 

rio, determinava-se a partir da dinámica de expansao do capital, 

irradiado desde os polos dominantes da economía mundial, esse 

favorecimento nao ficou limitado a urna simples regulacao das re 

lacoes capitalistas de producao, intervencáo característica dos 

Estados nos países desenvolvidos. 

É assim que, no Brasil -e, de resto, na maioria dos 

países subdesenvolvidos submetidos á internacionalizagáo do ca 

pital produtivo - o Estado foi chamado a desempenhar a fungao 

de adequar o espago económico nacional á penetracao do capital 

internacional. Nestas condigoes, interviú macigamente nos seto 

res produtivos e infraestruturais. 

Entretanto, para que pudesse desincumbir-se dessas 

fungoes, o Estado teve que passar por urna ampia reorganizacáo , 

iniciada em 1967, com o Decreto-Lei n9 200, resultando na expan 

sao de organismos vinculados a Administragáo Indireta - empre 

sas públicas, principalmente. 

O Quadro (V.3) apresenta a evolugao do universo de 

empresas estatais no Brasil, de 1808 a 1976. Como se pode obser 

var, 69% das empresas estatais da esfera federal foram criadas 

apos o evento do Decreto-Lei n9 200. 

Com efeito, a proliferagao de empresas públicas re 

presentou um salto qualitativo nos mecanismos de intervenglodis 

poníveis pelo Estado. Enquanto estruturada sobre órgaos da admi 

nistragao direta, a intervengao estatal emaranhava-se em urna in 

tensa e complicada rede de instancias burocráticas, atenuada pe 

la falta de capacidade decisoria desses organismos, capacidade 

esta muitas vezes diluida em um conjunto de entidades, nao ne 

eessariamenté articuladas e, frequentemente, engajadas em dispu 

tas pela conquista do poder político em suas áreas de atuagao. 

Ao apoiar-se sobre empresas publicas, a intervengao 

estatal adquire urna maior profundidade. 

"Inconvenientes dessa ordem nao afetariam urna 

empresa publica. Esta teria ampia autonomía ju 

rídica e administrativa, típica da atividade em 

presarial, o que a capacitaria, sem quaisquerou 
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QUADRO V.3 - EVOLUCAO DO UNIVERSO DE EMPRESAS ESTATAIS. 

BRASIL, 1808-1976 

ANOS 

1808-1900 

1901-1940 

1941-1950 

1951-1960 

1961-1965 

1966-1970 

1971-1976 

N? 

1 
6 

7 

12 

19 

33 

67 

SUB-TOTAL 145 

IGNORADOS 52 

EM PPOJETO 3 

TOTAL 200 

UNIAO 

% 

0,7 

4,1 

4,8 

8,3 

13,1 

22,8 

46,2 

100,0 

-

-

-

ESTADOS 

N ? % 

2 

12 

6 

24 

46 

42 

59 

191 

147 

1 

339 

1,0 

6,3 

3,2 

12,6 

24,0 

22,0 

30,9 

100,0 

-

-

-

MÜNICl 

PÍOS 
N? % 

1 7,2 

-

_ 

1 7,2 

3 21,4 

4 28,5 

5 35,7 

14 

18 

-

32 

N? 

4 

18 

13 

37 

68 

79 

131 

350 

217 

4 

571 

TOTAL 

U 
5,1 
3,7 

10,6 

19,4 

22,6 

37,5 

100,0 

-

-

-

FONTE: MARTINS, Luciano. Estado Capitalista e Burocracia no 

Brasil Pos 64.("Estudos Brasileiros") , Rio de Janeiro , 

Paz e Terra, 1985, pag.62. 

tras exigencias legáis além daquelas prescritas 

no direito privado, a celebrar convenios,a pro 

gramar dispendios, a captar e repassar recursos, 

entre outros tantos atos administrativos. Mas , 

sobretudo - e esse era, de fato, o ponto essen 

cial -, como entidade da administracao indireta, 

forca e meios para disputar o espaco político 

necessário ao exercício da funcao de OAQCLO czn_ 
i 22) 

ZK&L de um ¿i¿t£ma Institucionalizado." 

O Decreto-Lei n9 200 equalizava os organismos; pelos 

quais se instrumentalizava a intervencao publica, as empresas do 

setor privado. Mais que isso, pelas dimensoes de grande parte 

(22) - Ibdem, pr.g.32. 
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dessas empresas, essa equalizaçao dava-se ao nível do capital 

monopolista, das filiais de empresas multinacionais e suas prin 

cipais associadas no Brasil. 

Tais transformações não se deram por acaso, nem se 

justificaram na necessidade de modernização administrativa, por 

si, somente. Chamado a desempenhar um papel fundamental,qual se 

ja o de adaptar o espaço econômico nacional à penetração do ca 

pitai produtivo internacionalizado, o Estado necessitava instru 
mentalizar-se à altura desse chamamento, através de entidades 

que pudessem consagrar uma aiiücíaçío oh§iviitdL entre si e o ca 
pitai mundial, condição impossível de ser obtida via as entida 

des burocratizadas da administração direta. 

E esta é uma distinção fundamental que se deve ob 

servar entre as estatais criadas no período revolucionário e 

aquelas jã existentes, quando do golpe militar. 

No período anterior, as empresas estatais, â medida 

que aceleravam o processo de industrialização, favoreciam indi 

retamente o capital internacional. Entretanto, a constituição 

e posterior operação dessas empresas eram determinadas a partir 

das necessidades internas da formação social brasileira, do de 

senvolvimento de suas contradições. Foi nesse contexto, por exem 

pio, que se viu surgir uma PETROBRÃS, criada a partir de um in 

tenso processo de mobilização popular em prol de um desenvolvi 

mento econômico autosustentado e ã revelia mesmo dos interesses 

internacionais. 

No período "revolucionário", o surgimento das empre 

sas estatais não se deveu, na mesma medida, ao desenvolvimento 

das contradições internas â formação social brasileira - mesmo 

porque, devido â hipertrofia dos poderes do Executivo e ãviolên 

cia institucionalizada, muito pouco dessas contradições puderam 

aflorar. Tanto as empresas estatais existentes foram adaptadas, 

quanto foram criadas outras tantas, com o objetivo de viabilizar 

o processo de subordinação do subsistema econômico brasileiro â 
-,. , (23) economia mundial. 

(23) - Sintomaticamente, a Petrobras, cria, nesse período, subsi. 
diárias como a Petroquisa e a Interbrãs. A primeira,capa 
citada a participar minoritariamente em investimentos con 
juntos, no setor petroquímico, com o capital privado( no 
que a Petrobrás estaria impedida, pela Lei n9 2004). A 
segunda, orientada para extender o campo de ação da Pe 
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E este é uní aspecto fundamental da evolucao da in 

tervencao do Estado no Brasil recente.Por ser de difícil apreen 

sao, eludido pelas aparencias, pela superficialidade da acao 

estatal, Conduziu ao aparecimento, em anos recentes, de discus 

soes carentes de substancia, do tipo "estatiza^ao" versus " de 

sestatizacao , patrimonio publico" versus "livre empresa". 

Tais discussoes desenvolveram-se sob a presuncao 

da neutralidade do Estado - e, por conseguinte, das empresas es_ 

tatais. 0 Estado, independentemente dos argumentos esgrimados , 

estarla ácima e ao lado do processo de acumulacao capitalista e, 

em ultima instancia, da propria internacionalizacao. 

A intervencao estatal insere-se, de fato, na pro 

pria dinámica da acumulacao capitalista, apontando e viabilizan 

do locáis privilegiados de valorizacao do capital e, principa]. 

mente após 1964, promovendo o submetimento da economía e dos 

recursos naturais nacionais a lógica e necessidades do capital 

mundial. 

A eficacia da restruturacao administrativa do Esta 

do viria a ser demonstrada guando, em meio a mais grave crise 

de acumulacao do pos-guerra, nos países centráis, observar; 

-se-ia urna intensa transferencia de capitals produtivos para o 

Brasil. 

V.3. A CRISE DE ACUMULAQAO NO CENTRO CAPITALISTA E O "MILAGRE 

BRASILEIRO". 

0 período que se inicia em 1966, caracteriza-se por 

urna crise generalizada do capitalismo mundial, cujos efeitos se 

rao sentidos, em profundidade, a partir dos primeiros anos da 

década de setenta. 

trobras para o exterior e promover a exportacao de produ 
tos fabricados no Brasil. Nesse mesmo período, o Estado, 
através do Governo de Minas Gerais, associava-se a FIAT, 
urna das principáis empresas multinacionais do setor auto 
mobilístico, para a instaladlo de urna subsidiaria em Be 
tim. Finalmente, e coroando todo o processo de estabele 
cimento de laces orgánicos entre o Estado e o capital 
mundial, criava-se a Nuclebras, com a finalidade de asso 
ciar-se a diversas empresas multinacionais, na constituí. 
cao de um setor e um mercado monopolizado para equipamen 
tos e servicos nucleares. 



QUADRO V.4 - PRODUTO NACIONAL BRUTO - 1967 = 100 

1 9 6 0 

1 9 6 1 

1 9 6 2 

1 9 6 3 

1 9 6 4 

1 9 6 5 

1 9 6 6 

1 9 6 7 

1 9 6 8 

1 9 6 9 

1 9 7 0 

1 9 7 1 

1 9 7 2 

1 9 7 3 

1 9 7 4 

1 9 7 5 

1 9 7 6 ( 2 ) 

EUA 

7 3 , 1 

7 5 , 0 

7 9 , 3 

8 2 , 4 

8 6 , 8 

9 1 , 9 

9 7 , 4 

1 0 0 , 0 

1 0 4 , 4 

1 0 7 , 1 

1 0 6 , 7 

1 0 9 , 9 

1 1 6 , 2 

1 2 2 , 6 

1 2 0 , 5 

1 1 8 , 2 

1 2 5 , 5 

CANADA 

6 8 , 6 

7 0 , 8 

7 5 , 6 

7 9 , 5 

8 4 , 8 

9 0 , 5 

9 6 , 8 

1 0 0 , 0 

1 0 5 , 8 

1 1 1 , 5 

1 1 4 , 3 

1 2 1 , 7 

1 2 8 , 9 

1 3 8 , 1 

1 4 2 , 6 

1 4 3 , 5 

1 5 0 , 4 

JAPÁO 

5 0 , 1 

5 7 , 3 

6 1 , 4 

6 7 , 8 

' 7 6 , 7 

8 0 , 6 

8 8 , 5 

1 0 0 , 0 

1 1 3 , 4 

1 2 5 , 6 

1 3 9 , 3 

1 4 9 , 6 

1 6 3 , 1 

1 7 9 , 2 

1 7 7 , 2 

1 8 0 , 8 

1 9 1 , 5 

C E E ( 1 ) 

7 4 , 2 

7 8 , 1 

8 1 , 4 

8 4 , 8 

8 9 , 9 

9 3 , 9 

9 7 , 0 

1 0 0 , 0 

1 0 5 , 4 

1 1 1 , 7 

1 1 7 , 2 

1 2 1 , 2 

1 2 5 , 8 

1 3 2 , 7 

1 3 5 , 5 

1 3 2 , 0 

1 3 7 , 3 

REINO ( 1 ) 

UNIDO 

8 2 , 1 

8 4 , 9 

8 5 , 9 

8 9 , 4 

9 4 , 6 

9 5 , 5 

9 7 , 4 

1 0 0 , 0 

1 0 3 , 5 

1 0 4 , 9 

1 0 7 , 3 

1 1 0 , 0 

1 1 2 , 9 

1 1 9 , 6 

1 1 9 , 9 

1 1 8 , 3 

1 1 9 , 4 

FRANgJV 

6 6 , 7 

7 0 , 4 

7 5 , 3 

8 0 , 1 

8 5 , 7 

8 9 , 8 

9 5 , 2 

1 0 0 , 0 

1 0 4 , 9 

1 1 2 , 9 

1 1 9 , 7 

1 2 6 , 6 

1 3 4 , 1 

1 4 2 , 2 

1 4 6 , O 

1 4 2 , a 

1 4 8 , 9 

RFA 

7 6 , 2 

8 0 , 4 

8 3 , 6 

8 6 , 5 

9 2 , 2 

9 7 , 4 

1 0 O , 2 

1 0 O , 0 

1 0 7 , 3 

1 1 6 , 2 

1 2 2 , 9 

1 2 6 , 6 

1 3 0 , 8 

1 3 7 , 5 

1 3 8 , 1 

1 3 3 , 4 

1 4 0 , 9 

ITÁ\LIA 

6 8 , 8 

74 , 5 

79 , 0 

8 3 , 4 

8 5 , 6 

8 8 , 3 

9 3 , 4 

1 0 0 , 0 

1 0 0 , 0 

1 1 2 , 3 

1 1 8 , 0 

1 1 9 , 8 

1 2 3 , 6 

1 3 7 , 0 

1 3 6 , 5 

1 3 1 , 4 

1 3 7 , 3 

1 - Produto Interno Bruto. 
2 - Estimativa. 

FONTE: SANTOS, TheotSnio. "A Crise C a p i t a l i s t a : Carater e P e r s p e c t i v a s . " I n : ASSMAN, Hugo ( e d i t o r ) . 
A T r i l a t e r a l - Nova Fase do Capitalismo Mundial. Pe t rópo l i s , Vozes , 1 9 7 9 , p a g . 132 . 
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Sucedendo a um longo periodo de crescimento auto 

sustentado e dinámico, a crise iria afetar o desempenho de to 

das as economías desenvolvidas e, rebatendo-se para o dominio 

político, provocar reacomodacoes no quadro de distribuicao do 

poder entre os principáis países capitalistas. 

Para urna análise da situacao, observe-se, no Quadro 

(V.4), a evolucao do Produto Nacional Bruto dos principáis paí 

ses envolvidos pela crise, no período entre 1960 e 1976, tomado 

o ano de 1967 como referencia. 

Em termos gerais, as economias nacionais considera 

das alcan^aram desempenhos efetivamente melhores nos anos que 
antecederam a 1967. 

No período considerado, o Japao obteve 

as maiores taxas de crescimento (282,2%),'seguido da Franca 

(123,2%), Canadá (119,2%), Italia (99,6%), Alemanha Federal 

(85 ,9%) , os Estados Unidos (71,7%) e o Reino Unido (45,4%) . Ao 

lado de países ostentando urna invejável performance (a media 

anual de crescimento do Japao ficou em torno de 8,7 por cento), 

coexistir am outros, com suas economias práticamente estagnadas 

( o Reino Unido, com 2,4 por cento de crescimento medio anual 

demonstrarla o pior desempenho). 

Para um aprofundamento da analise,o Quadro (V. 5) 

apresenta, dividindo o período considerado em quatro subperio 

dos - 1960 a 1963; 1964 a 1967; 1968 a 1971; e, 1972 a 1975 

as taxas de crescimento dos países em questao. 

QUADRO V.5. VARIAQAO DO PNB - PAÍSES CAPITALISTAS DESENVOLVIDOS 

PERÍODO 

1960/63 

1964/67 

1968/71 

1971/75 

A PNB 

NO PERIODO 
MEDIA ANUAL 
NO PERÍODO 
MEDIA ANUAL 
NO PERÍODO 
MEDIA ANUAL 
NO PERÍODO 
MEDIA ANUAL 

EUA 

12,7 
4,1 
15,2 
4,8 
5,3 
1,7 
1,7 
0,6 

CANADÁ 

15,9 
5,0 
25,8 
7,9 
15,0 
4,8 
11,3 
3,6 

JAPAO 

35,3 
10,6 
30,3 
9,2 
31,9 
9,7 
10,8 
3,5 

CFR 

14,3 
4,6 
11,2 
3,6 
15,0 
4,8 
4,9 
1,6 

REINO 
UNIDO 

8,9 
2,9 
5,7 
1,9 
6,3 
2,1 
4,8 
1,6 

FRANQA 

20,1 
6,3 
16,7 
5,3 
20,7 
6,5 
14,5 
4,6 

RFA 

13,5 
4,3 
8,5 
2,7 
18,0 
5,7 
2,0 
0,7 

ITALIA 

21,2 
6,6 
16,8 
5,3 
19,8 
6,2 
6,3 
2,1 

Tomados no conjunto, o desempenho de todas as econo 

mias capitalistas avancadas foi declinante, principalmente a 

partir de 1967. No grupo da Comunidade Económica Européia, esse 
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declínio já se fazia presente desde 1964, com urna recuperacao 

em 1970 que, entretanto, nao é suficiente para reverter o pro 

CeSSO. NO bienio 1974-1975, todos os países, a excecao do Cana 

dá, estao com suas economias estagnadas. Em decorrencia, as ta 

XaS de desemprego atíngem as marcas mais elevadas, conforme po 

de ser observado no Quadro (V.6). A Alemanha, que até 1967 apre 

sentava o menor nivel de desemprego e, até 1970, ainda gozava 

de urna situacao de relativo pleno emprego, para resolver as d^ 

ficuldades que se aproximavam, adota solucoes "origináis": 

"De fato, em 1973, foram expulsos, quase 'manu 

militari', mais de um milhao e meio de trabalha 

dores imigrados, em cujos ombros (a RFA-E.F.)a_s 
(24) 

sentara seu crescimento." 

No Reino Unido, em 1974, cerca de 1,4 milhao de ha 

hitantes estavam desempregados; nos Estados Unidos, dado o núme 

ro de habitantes e as taxas apontadas, a quantidade de desempre 

gados atingia valores alarmantes. Mesmo sendo 1976 um ano de re 

cuperagao económica (vide Quadro V.4) , as taxas de desemprego 

continuaran^ elevadas. 

O período recessivo, iniciado em 1966,caracteriza-se 

ainda por um fato novo: a manutengao persistente da tendencia 

inflacionaria, como pode ser observado no Quadro (V.7),que apre 

senta a evolugao dos pregos ao consumidor para os países consi 

derados, tomando 1967 como ano-base. 

Entre 1960 e 1963, os pregos ao consumidor cresce 

ram cerca de 3,4% nos EUA, 40% no Canadá, 21,0% no Japao, 10,0% 

no Reino Unido, 13,5% na Franga, 8,5% na Alemanha Federal,14,8% 

na Italia e 10,1% na Suécia. 

Entre 1964 e 1967, nao se observa urna tendencia geral 

dos pregos no conjunto dos países considerados. Enquanto nos Es_ 

tados Unidos e no Canadá as taxas de crescimento dos pregos mais 

que dobram, passando a 7,6% e 10,0%, respectivamente, aumenta 

consideravelmente na Suécia (16,6%) e crescem muito modestamen 

te no Reino Unido (11,6%) e na Alemanha Federal (8,7%), caem 

consideravelmente no Japao (17,6%), na Italia (11,0%) e, princi. 

pálmente, na Franga (8,1%). 

(24) - BENAKOUCHE, Rabah. Inflacao e Crisc na Economia Mundial. 
Petrópolis, Vozes, 1981, pag.132. 



CUADRO V.6 - TAXAS DE DESEMPREGO (PORCENTAGEM DA POPULACAO ATIVA ) 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

196 5 

1966 

1967 . 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 (3) 

EUA 

5,5 

6,7 

5,5 

5,7 

5,2 

4,5 

3,8 

3,8 

3,6 

3,5 

4,9 

5,9 

5,6 

4,9 

5,6 

8,5 

7,7 

CANADÁ 

7,0 

7,1 

5,9 

5,5 

4,7 

3,9 

3,4 

3,8 

4,5 

4,4 

5,7 

6,2 

6,2 

5,6 

5,4 

6,9 

7,2 

JAPAO 

1,7 

1,5 

1,3 

1,3 

1,2 

1,2 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,3 

1,4 

1,9 

2,0 

REINO (2) 
UNIDO 

2,2 

2,0 

2,8 

3,4 

2,5 

2,2 

2,3 

3,4 

3,3 

3,0 

3,1 

3,9 

4,2 

3,2 

3,2 

4,7 

6,4 

FRANQA 

2,0 

1,7 

1,6 

1,4 

1,6 

1,6 

1,9 

2,1 

2,8 

2,6' 

2,8 

3,0 

3,0 

2,9 

3,1 

4,3 

4,8 

RFA 

1,1 

0,6 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,3 

1,3 

1,6 

0,9 

0 ,8 

0,8 

0,8 

0 ,8 

1,7 

3,8 

3,7 

ITÁLICA 

4,3 

3,7 

3,2 

2,7 

3,0» 

4,O 

4,3 

3,& 

3,<> 

3,7 

3,5. 

3,5 

4,O 

3,& 

3,2 

3,7 

4,t> 

SUÉCIA 

W D 

±,5 

1,5 
1,7 

3.,6 

a,2 
a,6 

2,1 

2,2 

1,9 

1,5 

2,6 

2,7 

2,5 

2,0 

1,6 

1,6 

1 - Dados ajustados segundo conceitos em uso nos EUA. 
2 - Excluida a Irlanda do Norte. 
3 - Estimativa. 

FONTE: SANTOS, Theotonío, op.cit., pag. 134. 



QUADRO V.7 - PREQOS AO CONSUMIDOR - 196 7 = 100 

1 9 6 0 

1 9 6 1 

1 9 6 2 

1 9 6 3 

1 9 6 4 

1 9 6 5 

1 9 6 6 

1 9 6 7 

1 9 6 8 

1 9 6 9 

1 9 7 0 

1 9 7 1 

] 97 2 

1 9 7 3 

1 9 7 4 

1 9 7 5 

1 9 7 6 C 1 ) 

EUA 

8 8 , 7 

8 9 , 6 

9 0 , 6 

9 1 , 7 

9 2 , 9 

9 4 , 5 

9 7 , 2 

1 0 0 , 0 

1 0 4 , 2 

1 0 9 , 8 

1 1 6 , 3 

1 2 1 , 3 

1 2 5 , 3 

1 3 3 , 1 

1 4 7 , 7 

1 6 1 , 2 

1 7 0 , 5 

CANADÁ 

8 5 , 9 

8 6 , 7 

8 7 , 7 

8 9 , 3 

9 0 , 9 

9 3 , 1 

9 6 , 6 

1 0 0 , 0 

1 0 4 , 1 

1 0 8 , 8 

1 1 2 , 4 

1 1 5 , 6 

1 2 1 , 1 

1 3 0 , 3 

1 4 4 , 5 

1 6 0 , 1 

1 7 2 , 6 

JAPAO 

6 7 , 7 

7 1 , 3 

7 6 , 1 

8 1 , 9 

8 5 , 0 

9 1 , 5 

9 6 , 2 

1 0 0 , 0 

1 0 5 , 3 

1 1 0 , 8 

1 1 9 , 3 

1 2 6 , 8 

1 3 3 , 0 

1 4 8 , 5 

1 8 3 , 0 

2 0 4 , 5 

2 2 3 , 7 

REINO 
UNIDO 

7 8 , 9 

8 1 , 6 

8 5 , 1 

8 6 , 8 

8 9 , 6 

9 3 , 9 

9 7 , 6 

1 0 0 , 0 

1 0 4 , 7 

1 1 0 , 4 

1 1 7 , 4 

1 2 8 , 5 

1 3 7 , 6 

1 5 0 , 3 

1 7 4 , 3 

2 1 6 , 5 

2 5 2 , 2 

FRANQA 

7 8 , 8 

8 1 , 4 • 

8 5 , 3 

8 9 , 4 

9 2 , 5 

9 4 , 8 

9 7 , 4 

1 0 0 , 0 

1 0 4 , 5 

1 1 1 , 3 

1 1 7 , 1 

1 2 3 , 5 

1 3 1 , 1 

1 4 0 , 7 

1 6 0 , 0 

1 7 8 , 9 

1 9 4 , 8 

R F A 

8 2 , S 

8 4 , 7 

8 7 , 3 

8 9 , 8 

9 2 , O 

9 4 , 9 

9 8 , 3 

1 0 0 , 0 

1 0 1 , 5 

1 0 3 , 4 

1 0 7 , 0 

1 1 2 , 6 

1 1 8 , 9 

1 2 7 , a 

1 3 6 , O 

1 4 4 , 3 . 

1 5 0 , 9 

I T A L I A 

7 4 , 1 

7 5 , 7 

7 9 , 2 

8 5 , 1 

9 0 , 1 

9 4 , 2 

9 6 , 4 

1 O 0 , 0 

1 0 1 , 4 

1 0 4 , 1 

1 0 9 , 2 

1 X 4 , 4 

1 2 1 , 0 

1 3 4 , 0 

1 5 9 , 7 

1 8 6 , 8 

2 1 8 , 6 

S U É C I A 

7 5 , 4 

7 7 , 0 

8 0 , 7 

8 3 , 0 

8 5 , 8 

9 0 , 1 

9 5 , 9 

1 0 O , 0 

1 0 3 _ , 9 

1 0 4 , 7 

1 1 2 , 0 

1 2 0 , 3 

1 2 7 , 5 

1 3 6 , 2 

1 4 9 , 6 

1 6 4 , 3 

1 8 0 , 7 

1 - Estimativa. 

FONTE: SANTOS, Theotonio, op.cit., pag. 132. 
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No periodo 1968-1971, a acelerado da inflagao e 

generalizada para todos os países. As maiores taxas sao observa 

das no Reino Unido (22,7%), Japao (20,4%), Franga (18,2%) e 

Suecia (18,1%). Estados Unidos coloca-se em situagáo intermedia 

ria (16,4%), enquanto Italia (12,8%), Canadá (11,0%) e Alemanha 

Ocidental figuram entre os menos atingidos pela elevagáo dos 

pregos. 

É no entanto entre 1972 e 1975 que a inflagao ne£ 

ses países atinge as características mais agudas. No Reino Uni 

do, Italia e Japao, as taxas ascendem a 57,3%, 54,4% e 53,4% , 

respectivamente. Em situagáo intermediaria ficam, a Frange 
(36,5%), o Canadá (32,2%), a Suécia (28,9%) e os EUA (28,7%). O 

menor índice de inflagao no período coube á Alemanha Federal , 

com 21,2%, mais que o dobro da taxa-observada no período ante 

rior. 

Demonstrada a existencia da crise, caberia agora in 

vestigar suas causas. As explicagoes mais coerentes para este 

fenómeno sao as que apontam para a baixa persistente da taxa 

de lucros. 

"De fato, desde meados dos anos 60, o modo de 

organizagáo do trabalho, enquanto suporte da 

acumulagáo comegava a criar problemas:haviam si

do atingidos os limites técnicos e sociais da 

produgao de valor, nao mais cessando o declínio 
(25) da taxa de produtividade do trabalho social." 

Em outras palavras, devido aos limites físicos da 

extragao da mais-valia, a um dado nível de desenvolvimento das 

forgas produtivas, e a organizagáo operária em sindicatos, limi 

tando ainda mais as possibilidades de exploragáo do trabalho, o 

capital, nos países desenvolvidos, já nao conseguia reproduzir-

-se as taxas de lucros verificadas em períodos anteriores. Esta 

situagáo pode ser verificada a partir da Figura (V.2), onde se 

observa que, após 1967, as taxas de lucro das grandes corpora 

goes norte americanas comega a cair, atingindo seus mais baixos 

índices por volta de 1970. 

O capitalismo enfrentava, entao, urna crise de super 

acumulacáo, situagáo em que se observa, na economía, um volume 

(25) - BENAKOUCHE, R. op.cit., paq. 



. 1 7 2 . 

F IGURA V - 2 

DESEMPENHO DAS CORPORALES - E UA 

TAXA DE LUCRO EM FUNCÁO DA RECEITA 
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excessívo de capital que já nao pode mais se; investido a taxa 

media de lucro normalmente esperada por seus proprietaries. E é 
na exportacao desse excedente para outros espacos económicos que 

o capital encontra a solucio de continuidad*? para ñ Iílanutencao 

de 56U prOCe&so de reproducio. 

Justamente nesse período> ocorre, via empre 

SHE multinacionais, um movimento massivo de transferencia de 

capitals produtivos, das economías centráis, para as periféri 

cas, 

Assim, o desenvolvimento económico,atipicamente ele 

vado, experimentado por alguris países do III Mundo se deduz, pe 

la ótica do movimento internacional de capitals, da crise de 

superacumulacao ocorrida em meados da década de sessenta e até 

inicio dos anos setenta no conjunto de países desenvolvidos. 

Um dos fatos mais evidentes dessa crise de superacu 

mulacao, mas raramente associada a ela, foi o crescimento da im 

portáncia do mercado de euromoedas, após 1969, quando, em fun 

cao do crescimento geométrico do comercio internacional, sao 

acumulados imensos excedentes de capital ñas economías centráis, 

pela geracao de superlucros. 

Quanto á persistencia das altas taxas de inflacio, 

estas se explicam pelo poder que, em mercados controlados, o ca 

pital mundial dispoe para o estabelecimento dos pregos e nao 

sujeícao as políticas reguladoras governamentais. 

Ainda sob o ponto de vista do capital mundial, um 

segundo fator, além da necessidade de reciclar capitais,explica 

o intenso deslocamento de unidades produtivas para o Terceiro 

Mundo: a "crise de materias-primas." 

Em 1972, por solicitacao do Clube de Roma, o Insti 

tuto Tecnológico de Massachussets - MIT elaborou um estudo pros 

pectivo investigando o que acontecería se todos os países - cen 

trais e periféricos - persistissem em manter sua producao em ex 

pansao, nos moldes da dos Estados Unidos. 

Em resposta, o estudo revelava que a pressao sobre 

(26) - 0 estudo, intitulado "The Limits to Growth", foi prepara 
do no MIT por Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jor 
ge Randers e William W. Behrens. Cf.FURTADO, Celso."O Mi 
to do Desenvolvimento e o Futuro do Terceiro Mundo." In: 
Arqumento, n9 1, outubro de 1973, pp.46 a 53. 
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os recursos nao renovaveis e a poluigao ambiental seriam tao 

grandes que o sistema tendería inexoravelmente ao colapso. Em 

outras palavras, seria impossivel que o mundo capitalista, como 

um todo, pudesse ascender a um nivel de produjo e consumo, 

exclusivo das economias centráis. 

Embora partindo de um falso pressuposto - a elimina 

gao de desigualdades entre formagoes sociais submetidas ao capó. 

talismo, quando este se propaga, de fato, a partir dessas ¿life 

rengas de niveis de desenvolvimento - os resultados alcanzados 

pelo estudo chamaram a atengao para a extrema dependencia de 

materias-primas que os países capitalistas avangados estavamges 

tando, ao longo de todo o seu processo evolutivo. 

O Quadro (V.8) ilustra esta situa^ao, apresentando 

o grau de dependencia desses países com relagao a importacao de 

algumas materias-primas industriáis, em 1975. 

QUADRO V.8 - (PARTICIPAQAO DAS IMPORTAQOES NO CONSUMO DE MATÉ 

RIAS-PRIMAS INDUSTRIÁIS) 

Aluminio 

Cromo 

Cobalto 

Cobre 

A90 

Chumbo 

Tungstenio 

Manganés 

Borracha (latex 

Níquel 

Fosfato 

Estanho 

Zinco 

natural) 

EUA 

84 

91 

93 

(1) 

29 

11 

55 

98 

100 

72 

(1) 

84 

61 

CEE 

75 

98 

98 

98 

55 

85 

100 

99 

100 

100 

100 

93 

70 

JAPAO 

100 

98 

98 

90 

99 

73 

100 

88 

100 

100 

100 

97 

53 

(1) - Exportador Líquido 

FONTE: SANTOS, Theotonio, op.cit., pag.138. 

Embora a situagao dos Estados Unidos seja relativa 

mente nelhor que da Europa e do Japao, o estadc ele dependencia 
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nao seria confortável nem mesmo para aquele país que, poucas de 

cadas antes, supria através de fontes internas praticamente to 

das as suas necessidades. 0 desenvolvimento da produção e, sub 

jacentes a esta, a diversificação dos produtos e a aceleraçãoda 

absolescência dos mesmos - estratégias inerentes ao capitalismo 

monopolista, com vistas a ampliar sua reprodução - haviam colo 

cado os países industriais sob uma delicada dependência do Ter 

ceiro Mundo. Em termos mais amplos, o Sistema Produtivo Mundial, 

em seu espaço principal de produção e realização, não encontra 

va as fontes de abastecimento de matérias-primas,fundamentais â 

sua própria operação, 

Com o advento da "crise do petróleo", em 1973, e as 

operações do cartel internacional do urânio, de 1972 em diante, 

esse problema de suprimento torna-se agudo: o desenvolvimento 

dos países capitalistas centrais estaria submetido às eventuais 

articulações entre países do Terceiro Mundo, no sentido de valo 
J ^ ^ • 4. • (27) 

rxzar seus produtos no mercado internacional. 

Duas foram então, as estratégias adotadas pelo capî  

tal mundial para contornar o problema: 

i - buscar novas ãreas de exploração de matêrias-

-primas, preferencialmente em países controlados por governos 

"confiáveis"; e, 

ii - promover, para essas ãreas, o deslocamento de 

unidades produtivas - para a exploração dos recursos minerais 

e aquelas mais poluentes, e energético-intensivas. 

0 capital mundial, desta forma, envolvia mais pro 

fundamente as formações sociais periféricas, impondo a comple 

mentaríedade como forma de organização dominante da produção e 

submetendo as economias subdesenvolvidas "nacionais" ao cumpri 

mento de funções determinadas pela racionalidade da divisão in 

ternacíonal do trabalho. 

Para o imperativo da expansão capitalista, o Brasil 

(27) - Afora o fato das frações burguesas dominantes (e a tecno 
cracia) na economia mundial serem provenientes desses pai 
ses, para o capital mundial o desnível entre o desenvo_l 
vimento de formações sociais diferentes - os países cen 
trais e periféricos - é fundamental.De fato, ê a partir 
desse desnível que sao acumulados os superlucros no co 
mércio internacional e, em função dele, que se articula 
a divisão internacional do trabalho. 
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apresentava-se como um espaço de valorização excepcional. 

Politicamente, a extinção dos partidos através do 

Ato Institucional n9 2, de 1965, o fechamento do Congresso, em 

1966, com a conseqüente cassação de seis deputados federais e a 

promulgação das Leis de Imprensa e de Segurança Nacional, além 

<te garantir a necessária "estabilidade" para a intensificação da 
internacionalização da economia, conferiam ao Executivo poderes 

praticamente ilimitados para deliberar nos campos da segurançae 

do desenvolvimento. 
A violência política - travestida no discurso ofi 

ciai por "segurança interna" - seria, no período, elemento in 

dissociável, o meio mesmo, pelo qual se aprofundavam os laços 

de subordinação da economia ao capital mundial. A edição do Ato 

Institucional n9 5 e a intensificação do terror institucional se 

dão / nao por coincidência, no período do pretenso "Milagre Bra 

sileiro" , revelando uma estreita correlação entre os dois fenô 

menos. De tal forma o terrorismo de Estado havia se configurado 

em tragédia nacional que, em 196 9, o deputado pelo partido ofi

cial -a Arena,Clovis Stenzel declarava, em um monumental ato 

falho: 
/ n o \ 

"ninguém está a salvo. Ninguém mesmo. Nem eu. 

Sob o aspecto econômico, o novo regime acenava aber 

tamente para as empresas multinacionais, chamadas a desempenhar 

o papel de dinamizadoras da economia, pela introdução de poupança 

externa e alteração da base técnica produtiva preexistente. 

Em contrapartida, o governo propunha-se a: 

i - manter reduzidos os custos da força de traba 

lho: A eliminação da estabilidade e sua substituição pelo Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço atendia a uma antiga reivindi^ 

cação das empresas multinacionais ;e, a manipulação de índices de 

reajustamento e o arrocho salarial atingiram uma tal dimensão 

que, em 1973, o salário mínimo eqüivalia â bagatela de 46 dõla 

res; 

ii - realizar investimentos em projetos e serviços 

destinados a aumentar a produtividade do trabalho e, consequen 

temente, aumentar a taxa de lucros. Nesse quadro inserem-se os 

(28) - VISÃO. "Assim se Passaram Dez Anos." 11/03/74. 
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projetoe do dQsenvolvinentd regional, energía, transportes, co 

municagoes e, em menor medida e dentro de urna estrategia adapta 
(29) ~~ 

tiva, em ciencia e tecnología. Com isto, o Estado viabiliza 

V3, Slftda, UW mercado para as empresas multinacionais fornecedo 

ras dos equipamentos destinados a melhoria da infraestrutura pro 

dutiva, utilizando-se do poder de compra das empresas estatais; 

e, 

iii - fornecer urna serie de beneficios crediticiose 

fiscais, de forma a reduzir os custos de implantacao dos em 

preendimentos multinacionais no país, bem como estimular as ex 

portagoes. 

E a resposta nao se fez esperar. O Quadro (V.9),que 

apresenta o comportamento do capital estrangeiro no Brasil, ind^i 

ca a nova situagao. 

0 fluxo líquido de empréstimos externos, se no pe 

ríodo Goulart foi negativo e durante os primeiros anos do regime 

"revolucionario" manteve-se em patamares relativamente modestos, 

sofre, após 1969, um aumento considerável, tornando-se a forma 

dominante de penetragao de capital estrangeiro no país. No mesmo 

sentido, embora a um ritmo mais modesto, os investimentos dire 

tos também se aceleram. 

"A contribuigao da chamada 'poupanga externa'pa 

ra a acumulagao brasileirá de capital foi ponde 

rável no período Juscelino e volta a sé-lo nos 

últimos anos. O saldo das transacoes correntes 

(29) - Em 1965, o Governo Federal criava,subordinado ao BNDE, o 
"Fundo de Financiamento de Estudos,Projetos e Programas-
FINEP. Destinados a financiar estudos de pré-viabilidade 
de projetos e programas de desenvolvimento oficiáis, o 
FINEP - sucedido, em 1967, gragas a modernizagao institu 
cional patrocinada pelo Decreto-Lei n9 200, pela empresa 
pública "Financiadora de Estudos e Projetos S.A."-FINEP-
viria a ter urna importante participagao na elaboragao de 
programas de investimento social do Estado ñas áreas ci 
tadas. Ao nivel do desenvolvimento tecnológico, a FINEP 
instituiu, por volta de 1973,o Programa Nacional de Tre_i 
namento de Executivos,destinado a elevar o nivel do em 
presariado nacional - e facilitar sua articulagao com o 
setor internacionalizado da economía - e o Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional 
-ADTEN, voltndo para a mndernizacao/adaptagao das técn_i 
cas,processes c produtosd.-is empresas nacionais a nova realidade. 
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QUADRO V.9 - CAPITAL ESTRANGEIRO NO BRASIL 

(US$ 106) 

ANO 

1352 
I960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

SALDO DE 
TRANSACOES 
CORRENTES^1) 

- 311 
- 478 

- 222 

- 389 

- 114 

+ 140 

+ 368 

+ 54 

- 237 

- 508 

- 281 

- 562 

-13Q7 

EMPRÉSTIMOS 
E FINANCIA 
MENTOS 
(LÍOUIDO) 

t 
-

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

62 
69 

152 

15 

114 

50 

59 

158 

86 

99 

520 

767 

+1168 

INVESTIMENTOS 
DIRETOS 
(LÍQUIDO) 

124 
99 

108 

69 

30 

28 

70 

74 

76 

61 

124 

108 

124 

RENDAS DE 
INVESTIMEN 
T0 (2) 
(LÍQUIDO) V ' 

- 232 
- 310 

- 290 

- 212 

- 174 

- 262 

- 348 

- 394 

- 514 

- 456 

- 522 

- 70.6 

- 840 

1 - Considera as balanceas comercial e de servicos. O sinal ne 

gativo representa entrada líquida de capitals. 

2 - 0 sinal negativo representa sardas de capital, a título 

de remuneracao de investimento. 

FONTE: SINGER, Paul, op.cit., p. 71. 
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representou 12,4% da formação bruta de capital 

fixo em 1960 e 11,7% em 1971,"í30) 

Não que esta "contribuição" fosse função de um vo 

to de confiança do capital mundial nos governantes "revoluciona 
rios". De fato, com a crise de superacumulação nos países cen 

trais, investimentos marginais realizados nesses espaços econô 

micos nio teriam a mesma taxa de lucratividade que quando apli 

cados na periferia capitalista, particularmente no Brasil. 

A conjugação da política econômica autoritária,com 

os investimentos internacionais realizados no Brasil,remeteram o 

paiS para Uma fâSê dê desenvolvimento acelerado ,quando taxas de 

crescimento extremamente elevadas conjugavam-se a índices decli 

nantes de evolução da inflação. 

A estratégia de crescimento acelerado, baseada no 

endividamento externo e na crescente importação de bens de capi 

tal,implicava em uma crescente vulnerabilidade ãs perturbações 

externas e na constante expansão das exportações. Dado o cara 

ter internacionalizante do estilo de desenvolvimento imposto, a 

ampliação da pauta de exportações não chegou a caracterizar-se co 

mo um grande obstáculo, ate meados dos anos setenta. O Quadro 

(V.10) ilustra esta situação. 

(30)-SINGER, Paul. A Crise do "Milagre".Interpretação Crítica 
da Economia Brasileira.4a.Edição,Rio de Janeiro,Paz e Ter 
ra, 1977, pag.71. 

(31)-De certa forma, a queda da taxa de inflação estaria conju 
gada â maciça entrada de capitais realizados no período. 
Estruturado sobre o endividamento externo - adiantamentos 
de capital que, na maioria dos casos, foram consumidos com 
importações de bens e serviços - o desenvolvimento econômi 
co não implicou em grandes pressões sobre a expansão dos 
meios de pagamento, nem acarretou aumentos elevados nos 
preços, pela ampliação da demanda interna. Os impactos ne 
gativos se fariam sentir, de fato, ao final da década de 
setenta, quando a dívida externa atingiria pata 
mares absurdamente elevados e fugiria do controle das auto 
ridades brasileiras. 
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QUADRO V.10 - DESEMPENHO DAS EXPORTACOES. BRASIL: 1968-1973 

(us$ lou)' 

ANO 

VALOR 

1968 

1881 

1969 

2311 

1970 

2737 

1971 

2904 

1972 

3991 

1973 

6200 

FONTE: LA PRENSA "Balance de Una Década de Gobierno Militar en 

Brasil." B. Aires, 2/4/74. 

k exportacao de bens manufaturados correspondía a 

cerca de 30% cesses montantes. Urna parte considerável do volu 

me de manufaturados exportados estaria inserida no comercio in 

trafIrmas, representando a fragao da produgao internacionaliza 

da,elaborada no interior da formagao social brasileira. E para 

tanto, as empresas multinacionais podiam, ainda, contar com os 

diferentes esforcos do Estado, através de instrumentos e de po 
(32) 

líticas de incentivo a exportagao desses bens. 

Estes fatos, de suma importancia, evidenciam al. 

guns dos aspectos mais característicos do desenvolvimento econó 

mico gue envolvia o país: 

i - ao instalarem-se, as empresas multinacionais 

submeteram um estenso número de unidades produtivas as suas ne 

cessidades e racionalidade; 

ii - com a evolugao da internacionalizaglo da pro 

duglo, as empresas multinacionais passaram a proceder a urna "es 

pecializagao" da producao, comprometendo a coerencia do subsis_ 

tema produtivo nacional. Esta coerencia passa a ser identifica 

da nao mais em um país, individualmente, mas no circuito da pro 

dugao internacionalizada; 

iii - tais "especializacoes", sua abrangencia e 

profundidade, foram determinadas a partir das taxas de explora 

gao,passíveis de serem aplicadas em cada urna das formagoes so 

ciáis,envolvidas pelo circuito internacionalizado da produgao , 

segundo urna equacao de maximizagao de lucros; e, 

iv - nesse processo, e segundo seu caráter de 

(32) - A título de c\cmplo,em 1971,o Governo ampliava os incen 
tivos cara a exportagao de veículos,autopegas e motores. 
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classe, o Estado atuou no sentido de aprofundar os lagos de su 

bordinacao da economía "nacional" a internacional e promover a 

acumulagao capitalista em bases monopolistas. 

E a intervengao estatal nao se limitaría á conces 

sao de beneficios crediticios e fiscais, peías características 
do desenvolvimento praticado no Brasil, após 64, o Estado reser 

VOU recursos políticos e financeiros para a amplíagao de merca 

dos externos - na América Latina, em particular - e o aprofunda 

mentó de relagoes de subordinagao de economías do III Mundo . 

"O embaixador da Colombia no México, Alvaro 

Uribe, afirmou ontem ao jornal mexicano El 

Heraldo, que a América Latina 'deve se unir 

para evitar o perigo do novo imperialismo do 

século XXI: o do Brasil."(32) 

A declaragao do embaixador colombiano refletia os 

receios que a política de intervengao velada, praticada pelo Bra 

sil na América Latina, comegava a suscitar. Em 1973, o Governo 

constitucional de Salvador Allende era derrubado no Chile e 

substituido por urna das ditaduras mais sangrentas e corruptas 

que o continente conheceu. Ainda em 1973, o presidente Juan 

Maria Bordaberry, do Uruguai, fechava o Congresso, suspendía a 

Constituigao, criava um Conselho de Estado formado por milita 

res, proibia as atividades partidarias de oposigao, impunha e 

censura a imprensa e iniciava um período negro de repressao e 

terror. A participagao e o apoio do governo militar no Brasil a 

esses eventos é hoje amplamente reconhecida. 

Relativamente as ditaduras paraguaia (Stroessener) 

e boliviana (Banzer, de 1971 a 1978), as relagoes políticas e 

económicas seriara estreitadas. 

Finalmente, com o golpe militar que depos Isabel 

Perón, a regiao ficaria sendo conhecida como o "Cone Sul", para 

onde confluíam as plores acusagoes de transgressao aos direitos 

civis e humanos. Essa convergencia político-ideológica seria o 

"caldo de cultura" no qual o Brasil expandiría sua esfera de iri 

fluencia. 

(32) - IN: JORNAL DA TARDE, "Os Perigos de Um País Dominador: o 
Brasil." 24.05.74. 



.182. 

A homogeneizagao das condigoes político - ideológ_i 

cas nao correspondería, necessariamente, a um niveíamento das 

condigoes de desenvolvimento da América do S.ul. Ao contrario , 

na ampliagáo dos mercados para produtos brasileiros e, poste 

riormente, a constituigao de um "subsistema produtivo sul-ameri 

cano" integrado, a estratificagao económica entre esses países 

seria fundamental, de forma a possibilitar a introducá© de urna 

"divisao internacional do trabalho" especifica, no subcontinen 

te, a partir do Brasil. 

A complexidade dessa realidade político - económi

ca SanCÍOnOU interpretacSes cjue classificavam o Brasil como um 

país imperialista. Entretanto, este tipo de definigao elude as 

pectos fundamentáis para a compreensao do problema. 

De fato, o espago económico brasileiro estaria 

submetido ao imperialismo em sua fase mais avangada, caracteri 

zado pela internacionalizagao dos capitals produtivos.Nesse sen 

tido, o comercio internacional ascende a urna posigao privilegia 

da, como fator de expansao do sistema e de viabilizagao da acu 

mulagao. 

Submetido a esse imperativo, o Estado autoritario,no 

Brasil, interviria no sentido de estender seus controles sobre 

a América Latina em urna nova relagao geopolítica com a regiao. 

Assim procedendo, o Estado autoritario viabiliza 

ria a ampliagáo de mercados,nao necessariamente para as unida 

des de capital de origem nacional, mas para o capital em geral. 

Em outras palavras, para o subsistema exportador, controlado por 

e submetido a racionalidade do capital mundial, através da for 

ma como este se materializa: a empresa multinacional. 

Para o aprofundamento das relagoes económicas de 

subordinagao da América do Sul ao Sistema Produtivo Mundial, o 

Estado autoritario contaría, inclusive, com recursos do mercado 

financeiro internacional - e as bengaos do capital mundial. Nes 

se sentido, constituia-se na "city" de Londres, em 1971, o 

"Eurobraz" - European - Brazilian Bank - um banco multinacional, 

com a participagao do Estado brasileiro, orientado para a reali 

zagao de investimentos na América Latina. 

Desta forma, ao intervir sobre o espaco político e 

económico sul-americano, o Estado autoritario, apancntava um 

poder que nao era seu, mas irradiado a partir do capital mun 
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dial. E este é urn dado que impede que se caracterize o Estado 

brasileiro como imperialista. 

De fato, o imperialismo surgiu, no inicio do século 

como fruto do desenvolvimento contraditorio das relagoes capita 

listas de produgao nos países centráis. Sendo assim, a inter 

vengáo estatal; a partir desees países, foí no sentido de factí. 
bilizar a exportacao dos capitais acumulados no interior de ca 

da urna das formacóes sociais avanzadas, através da criagáo de 

laxoes de dominagao política e subjugagao da periferia. 

A intervencao do Estado autoritario brasileiro na 

Amárica do Sul nao corresponde ao desenvolvimento das contradi. 

goes internas do capitalismo na formagao social brasileira. Ao 

contrario, essa intervencao é o resultado da divisao internado 

nal do trabalho, a que se submeteu esta economía, após 

meados dos anos sessenta. 

Nestas circunstancias, o Estado autoritario inter 

viu nao como o núcleo político de um imperio, mas de urna satra 

pia diligente, porquanto nao estavam inscritos em sua esfera de 

poder o impulso e os meios para a intervengao praticada. "Satra 

pista", ao invés de imperialista, seria a classificacao mais ade 

quada a um Estado destinado a proteger os interesses do imperio, 

sem condigoes, no entanto, de determina-los. 

Como afirmado,anteriormente, a estrategia de cres_ 

cimento acelerado, baseada no endividamento externo a na eres 

cente importagao de bens de capital, implicava numa progressiva 

exposigao da economia aos impactos de perturbagoes externas. Es_ 

te fato viria a ser confirmado após a quadruplicagao dos pregos 

internacionais do petróleo, em 1973. 

Dada a acelarada expansao das taxas de crescimento 

do sistema produtivo instalado no país, o suprimento energético 

assumia importancia estratégica. 0 perfil desse abastecimento , 

entretanto, era determinado segundo as orientagoes do consumo 

de bens duráveis e da produgáo internacionalizada. Nesse contex 

to, petróleo e energía elétrica seriam os vetores energéticos 

privilegiados. 

Com a "crise do petróleo", o processo de acumulagao 

no interior da formagao social brasileira ve-se araeagado. Em 

primeiro lugar porque, dado o nivel de compressao dos salarios, 

o aumento dos pregos dos combustIvcis nao poderia ser compensa 
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do por uma maior taxa de exploração da força de trabalho, com 

prometendo, portanto,o desempenho das taxas de lucros e dificul 

tando a colocação dos produtos "made in BraziP no mercado in 
ternacional. 

Em segundo lugar, porque, para compensar o aumento 

dos preços dos combustíveis, as economias centrais elevaram os 

preços internacionais dos bens de capitai e insumos básicos, pe 
los quais o Brasil vinha "acalentando" uma considerável depen 

dência. 

Para resolver o impasse, o novo governo, presidido 

pelo general Ernesto Geisel elaborou as seguintes diretrizes de 

política econômica para o período 1975-1979: 

"* ~Q Brasil deverá ajustar sua estrutura eco 

nômica ã situação de escassez de petróleo e ao 

novo estágio de sua evolução industrial.Tal mu 

dança implica em grande ênfase nas Indústrias 

Básicas, notadamente o setor de Bens de Capital 

e o de Eletrônica Pesada, assim como o campo de 

Insumos Básicos, afim de substituir importações 

e, se possível, abrir novas frentes de exporta 

ção. " 

(...) 

"III-A Política de Energia, num Pais que impor 

ta mais de dois terços do petróleo consumido , 

passa a ser peça decisiva da estratégia nacio 

nal•(...) Será executado programa maciço de 

prospecção e produção (de petróleo, principal. 

mente na plataforma continental.E.F.).(...)Todo 

esforço será feito para limitar a um mínimo o 

consumo de petróleo, principalmente nos trans 

portes: política de preço da gasolina sem quaJL 

quer subsídio, criação de sistemas de transpor_ 

te de massa, eletrificação de ferrovias, adição 

de álcool ã gasolina e eliminação de desperda 

cios.í...) Por outro lado, deverá o País afir 

(33) - BRASIL, Republica Federativa do. II Plano Nacional de De 
senvolvimento Econômico (1975-1979). Brasília, 19 74^ pp. 
16, 17 e 19. 
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mar seu poder de competigao em industrias alta 

mente intensivas em energia elétrica, inclusive 

para exportacao (a exemplo do aluminio), tendo 

em vista tirar proveito de seus ampios recursos 

Gm elGtricidade." 
( . . . ) 

"VIII-Na Integracao com a Economía Mundial, ga 

nha mais importancia a conquista de mercados ex 

temos, principalmente para manufaturados e pro 

dutos primarios nao tradicionais (agrícolas e 

minerals). Procurar-se-á manter sob controle o 

déficit do balanco de pagamentos em conta cor 

rente. (...) Será continuada a política de d_i 

versificacao das fontes de financiamento, dos 

mercados externos e do investimento direto es 

trangeiro." 

Em outras palavras, procurava-se promover um novo 

ciclo de expansao da economía, através da substituicao de impor 

tacoes de bens de capital e insumos básicos e alteragoes na ma 

triz energética brasileira. Pretendia-se, inclusive, tirar par 

tido da "crise energética" e apresentar o Brasil como local pri 

vilegiado para a producáo de bens elétrico-intensivos, destina 

dos á exportacao. As "externalidades" tornavam-se os tragos de 

terminantes da política de desenvolvimento governamental, dado 

o imperativo de manter sob controle os déficits crescentes no 

balanco de pagamentos. 

Para resolver os desequilibrios gerados com o apro 

fundamento da economía brasileira no circuito da internacionali. 

zacao, recomendava-se...um agucamento ainda maior dessa sitúa 
- (34) 

gao. 

Com base em recursos externos-capitais de risco e 

financiamentos via euromoedas - o governo montou um dos mais 

vultuosos programas energéticos do mundo, Energia seria, ainda, 

(34) - Observe-se, no Quadro (V,9), que entre 1968 e 1971, quan 
do se acentuara as entradas de capitals sob a forma de em 
prestimos e investimentos diretos, também sao elevadas as 
saídas, tais como rendas de investimento (coluna 5). 
E esta é apenas urna das maneiras cerno o capital mundial"re 
muñera" scus investimentos. 
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um dos vetores da expansáo da internacionalizando na América La 

tina, sob os auspicios do Estado brasileiro. 

"0 Brasil continuará preconizado a maior abertu 

ra possivel de cooperagao económica entre os 

países da América Latina, como verdadeiro cami 

nho para viabilizacao futura dos esquemas de in 

tegracáo económica. Além dos múltiplos progra 

mas de int&Qftazao ¡lilaa e de íntzkcambío tmpKt 

h&hi&l que tem realizado, principalmente com os 

países vizinhos, tem o Brasil inovado na busca 

de novas formas de integracáo, pela realizacao 

de projetos binacionais, no campo da energía e 
(35) industrias básicas, era particular." 

De f ato, f oram articulados , nesse período, os pri. 

meiros passos para urna efetiva "integracáo" das economias sul 

-americanas, que suscitaram, ainda, as teorias sobre o " imue 

rialismo" brasileiro: 

i - iniciavam-se negociacoes com a Bolivia, para 

a exploracáo do gas natural de El Mutum. A Bolivia forneceria 

240 milhoes de pés cúbicos de gas natural por dia ao Brasil,des 

tinados á urna fábrica de fertilizantes em Araxá, ao complexo pe_ 

troquimico de Sao Paulo e para uso doméstico na regiáo centro -

-sul. Implicando, portanto, na construcáo de um gasoduto, da 

regiáo sudeste boliviana até Sao Paulo. Em contrapartida, o 

Brasil forneceria um crédito ao governo boliviano, no valor de 

dez milhoes de dólares (encargos financeiros de 5% ao ano, com 

um prazo de carencia de cinco anos), para a construcáo de urna 

siderúrgica (trezentas mil toneladas de ferro esponja por ano), 

urna fábrica de fertilizantes (mil toneladas de uréia por dia) e 

outra de cimento (mil toneladas por dia), além da participacao 

em um projeto de desenvolvimento agro-pecuário. O Brasil compro 

metia-se, ainda, a adquirir 50% da producao siderúrgica e 30% 

da producao de uréia; 

ii - com o Paraguai, para a construcáo da usina h_i 

(35) - BRASIL, República Federativa do. II PND,op.cit.,pag.76. 

(36) - JORNAL DO BRASIL. "Negociado do gas será reiniciada. "Rio 
de Janeiro, 01.04.74. 
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hidrelétrica de Itaipu (12600 MW), a ser construida e operada 

pela Itaipu Binacional S.A. Em contrapartida, o Brasil fornece 

ria os recursos financeiros para a construgao, em territorio pa 

raguaio, da SIDEPAR - Siderurgias Paraguaias S.A. As materias 

-primas para o funcionamento da siderúrgica (ferro e carváo) se 

riam fornecidas pelo Brasil. A produgao de ago dirigir-se-ia pa 

ra a construgao de Itaipu e parte do excedente seria absorvido 

pelo mercado brasllelro; 
iii - com a Colombia, para a realizacao de estudos 

prospectivos das jazidas colombianas de carvao - a época, consi 

deradas as maiores do mundo, em torno de 40 milhoes de tonela 

das - e de possibilidades de sua exploragáo, por urna sociedade 

colombiano-brasileira. Propunha-se, ainda, a construcao de urna 

siderúrgica na Colombia, com capitals mistos, tendo o Brasil co 

mo fornecedor do ferro e importador de parte da produgao de 
(37) 

ago; e, 

iv - com o Uruguai, para a execugao do Projeto La 

goa Mirim, constituido de duas barragens - Centurion ( expansao 

da capacidade energética do Uruguai) e S. Gongalo (barragem e 

eclusa) - um programa de dessalinizagao da Lagoa Mirim, instala 

goes portuarias na cidade de Rio Grande (corredores de exporta 

gao), a construgao de urna hidrelétrica, de urna fábrica de cimen 

to, de vias de irrigagao, recuperagao de terras improdutivas, re 

gularizagao da navegagáo e construgao de um canal de comunica 
~ (3 8) 

gao da Lagoa Mirim com o Atlántico. 

Com as medidas, aprofundava-se o processo de inter 

nacionalizagao da América do Sul, dado que o financiamento para 

tais projetos envolvia o suprimento de dólares, em proporgoes 

consideráveis. Assim, e justamente no momento em que os bancos 

internacionais acumulavam grandes volumes de euromoedas, o Bra 

sil tornava-se um ponto estratégico de inversao e reciclagem de 

capitals. Ampliavam-se, ainda, os mercados para os bens de capí 

tal produzidos no Brasil - mas envolvidos pelo sistema produti 

vo mundial - e assegurava-se o suprimento de insumos energéticos 

e materials intermediarios. Reproduzia-se, em suma, urna estrutu 

(37) - JORNAL DA TARDE. "O Brasil vai ajudar a Colombia a usar 
o Carvao." Sao Paulo, 25.05.74. 

(38) - O GLOBO. "Lagoa Mirim é tema no Itamaraty." Rio de Janej. 
ro, 2 0 de maio de 19 74. 
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ra de desenvolvimento desigual e combinado na America do Sul , 

com o Estado brasileiro indicando os espaços privilegiados de 

valorização para o capital mundial. 
Subjacente â essa estratégia de expansão continen 

tal, desempenhando o setor energético o papel de vetor privile 

giado dessa dinâmica, estariam alguns elementos explicativos da 

dimensão do programa nuclear brasileiro. De fato, os laços de 

subordinação que se estruturavam poderiam significar, no futu 

ro, o estabelecimento de um mercado cativo sul-americano para 

equipamentos e serviços nucleares internacionalizados, a partir 

do Brasil. 

No plano interno, a política energética caracteri 

zou-se, resumidamente, por: 

i - diversificar a matriz energética, pela pesqui 

sa de sucedâneos ao petróleo (basicamente, o álcool carburante); 

ii - estabelecer uma nova estrutura de preços dos 

combustíveis, subsidiando o óleo combustível e o diesel e trans 

ferindo parte desses ônus para o preço da gasolina; 

iii - ampliar a produção doméstica de petróleo, iri 

clusive com a participação do capital estrangeiro (contratos de 

risco); 

iv - intensificar os usos da energia elétrica, im 

plantando unidades de produção de bens elétrico-intensivos des_ 

tinados, principalmente, â exportação. Para tanto, previa-se , em 

1974, uma ampliação de 60% da capacidade geradora instalada;e , 

v - estabelecer o Programa Nuclear Brasileiro. 

Desestruturavam-se, paulatinamente, as bases nacio 

nalistas sobre as quais o Estado, anteriormente a 1964, pautara 

sua intervenção sobre os setores energéticos. 

V.4. - A POLÍTICA NUCLEAR NO PERÍODO AUTORITÁRIO 

Os traços mais marcantes da política nuclear adota 

da, sob o autoritarismo, permitem dividi-la em dois períodos.No 

primeiro, que vai de 1964 a 1974, quando o setor ê revisto e 

readaptado para permitir o seu desenvolvimento em bases interna 

cionalizadas. O segundo, de 1975 em diante, quando o projeto de 

internacionalização ê executado. A analise estender-se-ã apenas 

até 1980, quando, devido aos pesados desequilíbrios do balanço 
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de pagamentos nacional, o programa nuclear teve de ser desa 

celerado. Tal como urna bomba de efeito retardado, as contradi 

coes do modelo geral de desenvolvimento, calcado em recursos ex 

temos e na máxima internacionalizagao da economia, determina 

vam os limites draconianos do próprio estilo de crescimento ado 

tado e garroteavam o talvez mais acalGntado projeto da tecnocra 
cia autoritaria. 

De 1964 a 1967, o Brasil entra em urna fase de aguda 

recessao económica. Politicamente, e no plano externo, os lagos 

de subordinagáo do Estado brasileiro aos interesses norte-ameri 

canos seráo mais estreitados. No plano interno, verifica-se o 
primeiro "saneamento" ideológico a que a ditadura, ao longo de 

vinte e um anos, iria submeter a sociedade brasileira. 

Condicionada por estes fatos, a intervengáo estatal 

no setor nuclear iria sofrer urna reversao de expectativas, reía 

tivamente ao periodo Goulart, desacelerando-se bruscamente. 

Segundo o "Plano de Agac Económica do Governo"-PAEG, 

para o período 1964-1966, propunha-se que as possibilidades de 

utilizacao da energia nuclear na geragao de eletricidade fossem 

postergadas. Essa proposicao mantinha-se, ainda, no Plano Dece 

nal (1967-1977), elaborado no fim do período Castelo Branco. 

"...o País se beneficiará mantendo-se na .expec 

tativa do desenvolvimento da tecnologia neste 

c a mpo."
( 3 9 ) 

Para além dos limites impostos pela recessao, a pro 

posicao refletia o alinhamento do governo a política de contro 

le hegemónico do setor nuclear pelos Estados Unidos. 

Em 196 5, assinava-se, em Washington, o "Acordó de 

Cooperacao para Usos Civis de Energia Atómica", vindo a ser pro 

mulgado, apenas em 1967, pelo Decreto n9 61517. 

0 Acordó estabelecia as condicoes pelas quais a AEC 

transferirla ao Brasil, patia LL6O zm K^dtoKZh de pe.¿Qu¿&a.,uranio 

enriquecido, em quantidades nao superiores a 15 kg e a um teor 

máximo de enriquecimento da ordem de 20%. A AEC também fornece 

ria seus servigos para o projeto, construgao e funcionamento 

(39) - Cf. MOREL, Regina L.M., op.cit., pag. 108. 
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desses reatores . Enquanto não fosse estabelecido um açor 

do de salvaguardas com a AIEA, a AEC reservava-se o direito de 

fiscalizar e decidir sobre a construção de quaisquer reatores 

ou outros equipamentos nucleares. 

Naquele momento, a AEC dispunha-se apenas a fomen 

tar a criação de uma "massa crítica" de técnicos e pesquisado 

res orientados para a tecnologia dos LWR. 

Paralelamente e por iniciativa interna, em função 

das amplas reservas de tório disponíveis e do pouco conhecimen 
to dos recursos uranlferos nacionais, criava-sef no Instituto 

de Pesquisas Radioativas - IPR, em Belo Horizonte, o "Grupo do 

Tório." 

A criação do "Grupo do Tório", dada a orientação go 

vernamental de adiar a opção nuclear e apoiar-se nos desenvoj. 

vimentos realizados no exterior, parece ter sido fruto da inér 

cia, de um movimento iniciado anteriormente ao golpe militar de 

196 4. Após quase dez anos de atividade, e haver adquirido uma 

considerável competência no ciclo do tõrio-urânio natural,o Gru 

po seria dissolvido, em virtude da franca orientação oficial pe 

Ia tecnologia dos LWR. 

O Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,vi 

ria a estabelecer as bases para uma reformulação institucional, 

fundamental para o setor nuclear. O Decreto determinava a nova 

configuração administrativa do setor público, calcada sobre a 

concepção de "sistemas setoriais", pela qual as diversas unida 

des atuantes em um determinado setor organizar-se-iam em torno 

de um "órgão central", responsável pela definição das diretr^ 

zes de execução da política setorial. Para que a intervenção es 

tatal se desse com a necessária rapidez e profundidade, o Deere 

to preconizava a criação de empresas estatais nos diversos seto 

res. 

Dentro desta concepção de sistema setorial, a CNEN 

é transferida, da esfera da Presidência da Republica, para o 

Ministério das Minas e Energia. Suas atribuições ficavam limitadas 

às atividades não capitalistas do setor nuclear - fomento a pejs 

quisa; normalização e padronização; segurança; e, coordenação e 

planejamento da política nuclear oficial, enquanto entidade de 

assessoria do Ministro das Minas e Energia. O projeto, constru 

ção e operação de usinas nucleares eram atribuições agora afetas 
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à ELETROBRÃS. 

As intençÕQe estavam claramente estabelecidas.Dispondo, 
enquanto empresa pública, de uma autonomia muito maior que a 

CNEN - uma entidade de administração direta - a Eletrobrás esta 

ria em melhores condições executivas para a implantação de usi 

nas no país. 

No plano da definição da política nuclear, estas ai 

teraçoes seriam fundamentais para o aprofundamento do processo 

de internacionalização do setor. Dispondo de uma racionalidade 

"empresarial" a Eletrobrás - bem como Furnas, designada para a 

implantação da primeira usina nuclear - iria orientar suas esco 
lhas pesadamente sobre o critério da economicidade, vindo a fa 

vorecer a opção que â época era considerada a mais eficiente,jã 

que amplamente "preferida" pelas empresas de serviços de eletrj. 

cidade dos países capitalistas mais avançados. 

No plano econômico, observavam-se continuadamente os 

primeiros sinais de revitalização da economia. O consumo de ele 

tricidade começava a apresentar taxas de crescimento bastante 

elevadas. Eletrobrás e CNEN assumem então um primeiro acordo para 

a construção de usinas nucleares e criam um "Grupo de Trabalho 

Especial", formados por técnicos da CNEN, da Eletrobrás e de 

Furnas. 0 Governo retomava a idéia de utilização futura da ener 

gia nuclear como complementação â hidráulica ,e lançava, em janei

ro de 1968, as "Diretrizes da Política Nacional de Energia Nu 

clear." 

Para auxiliar o Governo na elaboração de um progra 

ma nuclear civil, a Agência Internacional de Energia Atômica-

-AIEA enviou uma comissão ao país. De abril a junho de 1968, e;s 

ta comissão reuniu-se com o "Grupo de Trabalho Especial" e elabo 

boraramoscontornos do futuro desenvolvimento nuclear do Brasil. 

Partidária e propagandista dos reatores LWR, a AIEA preconizou 

esta linha tecnológica como a mais adequada ao país. Os estudos 

elaborados pela comissão da AIEA e pelo Grupo de Trabalho Espe_ 

ciai, concluiam pela instalação imediata de um reator com potên 

cia em torno de 50 0 Ml." e projetavam, para o ano 2005, uma neces 

(40) - Cf.BRASIL, Senado Federal, op.cit.,pag.48, "o consumo de 
eletricidade mestrava-se muito alto, com aumentos de 
14,3% ao ano." 
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sidade de 50000 MW nucleares, complementando a capacidade de 

geração hidrelétrica, então saturada. 

Note-se que nesses estudos estão as origens do dis 

curso oficial de legitimação do Programa Nuclear Brasileiro e 

os princípios norteadores da adoção dos PWR como tecnologia do 

minante. Ao acatar sem reservas as recomendações da AIEA, a po 

lítica nuclear brasileira tornava-se caudatãria da dinâmica de 

desenvolvimento e da racionalidade do subsistema produtivo nu 

clear mundial, que então se disseminava. Como jã demonstrado,de 

1964 a 1967 observa-se um intenso movimento de licenciamento e 

transferência fragmentada de tecnologia dos LWR, das corpora 

ções norte americanas para suas licenciadas européias e japone 

sas. 

No plano da política internacional, o ano de 1967 

contém alguns fatos importantes para a orientação posterior da 

política nuclear brasileira. 

Em maio, o Governo assinava o "Tratado do México" so 

bre a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - o Trata 

do de Tlateloco - após uma intensa divergência com os Estados 

Unidos quanto ã inclusão do direito dos países latino-americanos 

não-nuclearizados realizarem "explosões pacíficas." 

Em agosto, os Estados Unidos e a União Soviética 

apresentaram ao mundo, na Conferência de Genebra sobre o Desar 

mamento, o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares(TNP). 

o tratado dividia o mundo em pot2.ncÁ.aò nucltaitò e potènciaò nac 

-nuclzcititò. Para as primeiras, praticamente nenhum tipo de san 

ção â produção de armas atômicas, enquanto ãs segundas determi^ 

nava-se o propósito de não desenvolver qualquer tipo de arma nu 

clear, mantendo-as submetidas ao estrito controle da AIEA. 

"Coerente" com a velha tradição, o Governo recusou-

-se a assinar o TNP, entendendo que seu teor discriminatório se 

ria lesivo aos interesses brasileiros. 

O debate sobre o direito âs "explosões pacíficas"ad 

quire intensidade nos meios civis e militares. O discurso cori 
(41} tra o TNP foi utilizado como elemento de legitimação do regime , 

enquanto defensor da soberania nacional. Nesse "caldo de cultu 

ra" pseudo-nacionalista iriam germinar os fatos políticos que,no 

(41} - Cf.MOREL, Regina L.M., op.cit., pp. 114 e 115. 
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futuro, sustentariam o afastamento do Brasil da esfera de in 

fluencia norte-americana no campo nuclear. 

Mais que a ¿sobzkanla nacional*, a decisao pela nao 

assinatura do TNP aponta, de fato, para as inttntotii bulitiktak 

dos militares brasileiros, em apoio tácito ao exercício de 
urna hegemonía política na América Latina. Se analisadas do pon 

to de vista político, as medidas adotadas pelo governo, favore 

cendo progressivamente a internacionalizacao do setor nuclear e 

comprometendo os recursos uraníferos do país, seriam^de fate , 

lesivas á soberanía nacional. 

Aínda em 1968, e em consonancia com as recomenda 

goes da AIEA, decidia-se pela instalagáo de urna usina nuclear-

um reator LWR - em Angra dos Reis. Em 1*970, eram distribuidas 

as especificacoes e propostas para o fornecimento de Angra I a 

fabricantes selecionados - General Electric e Westinghouse(EUA); 

Siemens(RFA); e, "The Nuclear Power Group" - TNPG (INGLATERRA). 

Westinghouse sairia vencedora da licitagao, oferecendo um rea 

tor tipo PWR. O Projeto seria elaborado pelas empresas Gibbs & 

Kill e Promon Engenharia. A compra do reator obteve a participa 

gao do Eximbank para o financiamento em moeda estrangeira - US$ 

138 milhóes - e da Eletrobrás, para moeda nacional. 

A aquisigao do reator de Angra I nao suscitou maio 

res reagoes por parte da sociedade, em geral, e da comunidade 

científica, em particular. O Ato Institucional n9 5 estava em 

plena vigencia, desde 1968. Varios cientistas da área nuclear 

haviam sido afastados de suas atividades, sendo que setenta e 

cinco somente do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O Ter 

ror institucional conseguía manter sob controle qualquer maní 

festagao de desacordó a política governamental. 

Em dezembro de 1971, a CNEN é autorizada,através da 

Leí n? 5740, a criar a Companhia Brasileira de Tecnología Nu 

clear. A empresa ter i a por f inalidade realizar pesquisas, pros_ 

peegao e lavra de minérios nucleares, realizar e apoiar pesqu_i 

sas no dominio da tecnología nuclear, realizar negociagoes de 

compra de equipamentos, materials e servigos de interesse da in 

düstria nuclear, tanto no mercado interno quanto no externo. 

A criagao da CBTN representa um aprofundamento do 

modelo empresarial de gestae pública. Por um lado, justifica-se 

pelo fato de nao estar a Eletrobrás capacitada a intervir em 
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todas as áreas da atividade nuclear. Técnicamente, sua competen 

cia limitar-se-ia ao apoio á construcao e a operacao de usinas 

nucleares. Politicamente, porque tradicionalmente envolvida com 
ü COnStrugEo de hídrelétricas, OS interesses do setor "barragei. 

ro" seriam bastante fortes naquela empresa, a ponto de limitar 

a expansao da geracao eletronuclear, 

Por outro lado, sendo a CNEN urna autarquía federal-

uma unidade da administragao direta - nao estarla capacitada a 

operar, ñas fases do ciclo do combustível e do desenvolvimento 

tecnológico, com a mesma desenvoltura com que a Eletrobrás pode 

ria atuar na construcao e operacao de usinas. 

Assim, a criado da CBTN correspondeu á urna 2.qixa.li_ 

zaq,ao <Ln¿t¿£tic¿oyicL¿ no setor nuclear, de forma a permitir que a 

intervengio estatal se pudesse realizar harmónicamente,tanto no 

ciclo do combustível, quanto na construcao e operacao de usinas. 

Esta "harmonizagáo", entretanto, encontrava seus limites na re 

1ativa autonomia que as duas empresas dispunham, diante da ine 

xistencia de urna instancia hierarquicamente superior coordenado 

ra da intervencao do Estado no setor nuclear. 

Em 1972, tomando por base a continuidade ao infin_i 

to das taxas de crescimento do PIB, em torno de 11% ao ano, e o 

potencial hidrelétrico nacional limitado em 120 000 MW, a CBTN 

apresentava ao Governo o seu "Programa de Referencia." 

No estudo, a CBTN previa, para 1990, um déficit de 

geragao hidrelétrica, relativamente ao consumo, equivalente a 

urna capacidade de 10 000 MW, que deveriam ser supridos por usi 

ñas nucleares, instaladas na regiao Sudeste. Para o ano 2000, o 

consumo de energia seria equivalente a urna capacidade instalada 

de 180 000 MW, ou seja, 60 000 MW em excesso ao potencial hidre_ 

litrico estimado, devendo ser satisfeito por geracao nuclear. 

No "Programa de Referencia", encontra-se todo o 

arrazoado tecnocrático utilizado para justificar o Programa Nu 

clear Brasileiro de 1975 e legitimar a subordinagao do setor 

nuclear nacional ao Subsistema Produtivo Nuclear Mundial,median 

te a assinatura do Acordó Nuclear com a Alemanha. 

Para a satisfagao dos 10 000 MW - estimados segundo 

falsas premissas, seria necessária a construgao de oito usinas 

de 1200 MW, devendo a primeira délas estar operando já em 1982. 

Considerando-se um prazo medio de construgao, em torno de sete 
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anos, seu início deveria ocorrer, o mais tardar, em 1975. A "ur 

gencia" de uma tal decisão eliminava a hipótese de um desenvoJ. 

vimento tecnológico em bases nacionais, havendo que se recorrer 

a tecnologia jã disponível no mercado internacional, 

Por outro lado, a perspectiva de construção de oito 

usinas de 1200 MW até 1990 emais quarenta e duas, até o final 

do século, diante de um mercado que se estreitava nos países de 

senvolvidos, constituía-se em argumentação suficiente para sus 

tentar as pretensões governamentais,de obtenção da transferên 

cia completa de tecnologia de seus fornecedores;e, com isto,pro 

ceder a um verdadeiro "salto qualitativo" no setor. 
De fato, as premissas, sobre as quais foram realiza 

das as previsões de expansão do parque nuclear eram inconsisten 

tes. A suposição da continuidade das taxas de crescimento do 

PIB em torno de 11% ao ano, bem como de um alto índice de elas_ 

ticidade-renda do consumo de energia elétrica, desconsiderava o 

caráter transitório da intensa mudança na estrutura produtiva 

do país, processada durante o "milagre." 

Por um lado, utilizando-se de instrumentos de poli. 

tica econômica e financeira, o Estado atrairá os investimentos 

produtivos de empresas multinacionais para o país. Por outro Ia 

do, começava a realizar investimentos em grandes projetos infra 

estruturais básicos - siderurgia, petroquímica, o reaparelhamen 

to da frota mercante, etc. - estimulando a produção interna de 

bens de capital e intermediários. Entre 1968 e 1973,a indústria 

de transformação, como um todo, obteve um crescimento médio de 

13,3% ao ano, sendo que o desempenho do setor de bens de cap_i 

tal atingiu uma taxa média de 18,1% no período considerado. 

A manutenção das taxas de crescimento do PIB e de 

elasticidade-renda do consumo de energia implicaria, portanto , 

em um infindável fluxo de capitais externos para o país, e na 

instalação de plantas industriais cada vez mais elétrico -inten 

sivas, para satisfazer ao caráter exponencial da curva projeta 

da. 

Da mesma forma, a avaliação do potencial hidrelétri^ 

co disponível, mostrou-se inconsistente.Inventários realizados 

posteriormente estimaram o potencial hidrelétrico nacional - des 

(42) - Cf.LAGO,Luiz A.C. et alli, op.cit., pag. 145. 
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prezados os pequenos aproveitamentos - em quase o dobro dos 

120 000 MW declarados no estudo. Configurava-se, desta maneira, 

uma evidente manipulação de dados, em favor da nuclearização mas 

siva do sistema gerador e subjacente a este fato, da internacio 

nalização do setor e do projeto político de uma "nucleocracia " 

que então se estruturava. 

De julho de 1972, data a assinatura do "Acordo de 

Cooperação para Usos Civis da Energia Atômica", entre o Brasil 

e os Estados Unidos. 0 Acordo estabelecia os termos pelos quais 

o Brasil compraria â Westinghouse a usina nuclear Angra I. 0 

combustível seria fornecido pela AEC, em troca de urânio natu 

ral, estando vedada ao Brasil a utilização do combustível irra 

diado. Ã Comissão Norte americana seria permitido aprovar as 

instalações nucleares e exercer um permanente exame das mesmas 

e o controle da produção de material irradiado. O Acordo expl^ 

citava ainda que as informações cedidas pela AEC não seriam ga 

rantidas quanto â exatidão ou utilidade para quaisquer fins.Sua 
• - • . 4 . * A * +. • *. ( 4 3 ) 

vigência era prevista para um período de trinta anos. 

Submetido ãs determinações políticas do Estado nor 

te-americano, mas dispondo de um trunfo considerável nas maõs , 

representado pela perspectiva de construção de cinqüenta usinas, 

até o fim do século, o governo tentaria negociar de todas as 

formas possíveis a transferência do ciclo do combustível para 

o país. Nesse sentido, promoveu articulações com empresas norte 

americanas do setor nuclear - a Bechtel e a Westinghouse - para 

obter do Departamento de Estado a anuência oficial. Todas as 

tentativas redundaram em fracasso. Os Estados Unidos mantiveram 

-se firmes na disposição de não transferir a tecnologia nuclear 

para o Brasil. 

"Washington opôs-se, no entanto, â exportação 

de tecnologia sensível, ao enriquecimento de 

urânio e ao subsequente reprocessamento do com 

bustível irradiado, técnica que os próprios nor 

te americanos ainda não dominavam. Quando a 

Atomic Energy Comission ainda negou aos negocia_ 

dores brasileiros a assinatura de contratos de 

fornecimento de urânio enriquecido, mesmo para 

(43) Cf. BRASIL, Senado Federal, op.cit., pag. 73. 
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a usina Angra I, já contratada com a Westinrj 

house, nada mais havia a tratar, tendo sido en 
(44) ~ 

cerradas as negociacoes, 

ho romper o compromisso de fornecimento dQ uranio 
enriquecido, em um ambiente internacional já conturbado pela 

alta dos precos do uranio, imposta pelo cartel internacional de 

produtores; e,comprometendo o funcionamento de usinas,tanto ale 

mas quanto brasileiras, o governo americano dava um passo deci 

sivo para o estabelecimento do Acordó Nuclear entre o Brasil e 

a República Federal da Alemanha. 

Para a Alemanha, a questao do suprimento energético 

assumia caráter estratégico. Sem reservas de uranio signifícate. 

vas, os alemáes investiam em urna capacidade de geracáo nuclear 

que, projetada para 1980, atingiria a marca de 30 000 MWe e,con 

sequentemente, urna necessidade anual de uranio entre 5000 e 

9000 toneladas. Isto sem considerar que, para afirrnar-se no mer 

cado externo como fornecedoras de equipamentos, as empresas ale 

más teriam que dispor de um excedente, ou de fontes seguras de 

suprimento. 

Com este objetivo, o III Programa Nuclear Alemáo 

(1968-1972) preconizava a participacao de empresas alemas em 

sociedades de exploragao de uranio e o fornecimento de servicos 

de pesquisa, prospecgao e exploragao de jazidas no exterior. Pa 

ra completar, o Estado estimulou a constituicac da 

Urangessellschaft (1967) e da Uranerzbergbau (1968). No conjun 

to, essas empresas viriam a desenvolver interésses no Brasil,no 

Canadá, na Australia, nos EUA e na Indonesia. 

A crise de superacumulagáo que se abatía sobre os 

países centráis consistiria, ainda, em excelente estímulo para 

a exportagao de bens e servigos nucleares. Segundo o senador 
(45) 

norte americano, Abraham Ribicoff: 

"A difícil conjuntura económica e o alto prego 

do petróleo se conjugaram para criar urna neces 

(44) - MIROW, Kurt, op.cit., pp. 34 e 35. 
(45) - In: GALL, Norman "Átomos Para o Brasil."In: CARVALHO, Ge 

túlio (coord). Multinacionais, os Limites da Soberanía . 
Rio de Janeiro, Editora da Fundagáo Getulio Vargas, 4a. 
Edigao, 1982, pag. 279. 
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sxdade desesperada, quer de vender, quer de 

comprar reatores de energía nuclear. 0 que está 

em jogo é nada menos que o equilibrio da balan 

9a comercial de pagamentos e a auto suficiencia 

no campo energético." 

Com base na recusa dos norte americanos e estimula 
do pela repressáo causada nos meios internacionais pela expío 

sao nuclear hindú, o governo brasileiro entrou em entendimentos 

com o governo alemáo para, com base no "Acordó de Cooperacao 

Científica", assinado em 1969 entre os dois países, estender a 

cooperacao no campo nuclear as áreas industrial e comercial. 

Em decorréncia, em outubro de 1974, já no governo 

do general Ernesto Geisel, assinava-se o "Protocolo de Brasilia? 

onde sao delineadas as diretrizes para a constituigao de urna 

industria de reatores nucleares e do ciclo do combustível, em 

bases internacionalizadas. 

Tratava-se, em síntese, da implantacao de subsidia 

rias de empresas multinacionais de origem alema em alguns dos 

elos estratégicos da construgao de reatores e do ciclo do com 

bustível; e,da venda de equipamentos, tecnología e assistencia 

técnica nos elos restantes. Previa-se ainda a constituicao de 

um empreendimento conjunto, na Alemanha, para o desenvolvimento 

da tecnología do enriquecimiento por jato centrífugo. 

0 documento fazia*ainda /alusao a garantía de compra, 

pelo Brasil, de um canto númcno de usinas nucleares fabricadas 

na Alemanha, e ao estabelecimento de urna tit&dKva, da mancado 

para os equipamentos, materials e servigos produzidos no Bra 

sil. Especial atengao era dada a exploragao das reservas nació 

nais de uranio e aos direitos de participagao alema nessa produ 

gao, segundo os quais a empresa alema - ürangessellschaft-teria 

disponível para a exportagao o equivalente a 20% das reservas 

medidas, na razio de 20% da produgao. 

O Protocolo de Brasilia é, na realidade, o "paño de 

fundo" para o estabelecimento das diretrizes do Acordó Nuclear, 

em 1975. No entanto, para que o Acordó pudesse se efetivar, al̂  

gumas alteragoes na legislagao e na estrutura institucional do 

setor deveriam realizar-se. 

(46) - Cf.BRASIL, Senado Federal, op.cit., pag. 79. 
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Pela Lei n° 6189, de dezembro de 1974, criava-se a 

"Empresas Nucleares Brasileiras" - NUCLEBRÁS, por transformacao 

da antiga CBTN. 0 controle acionário da nova empresa era trans 

ferido da CNEN para a Uniao, ficando arabas subordinadas ao Mi 

nisterio das Minas e Energia e definia-se as áreas de competen 

cia de cada entidade. 

Pela lei, a CNEN ficava constituida na forma de au 

targuia, com atribuicoes de assessoramento ao Presidente, áñ Re 

pública para a formulacao da Política Nacional de Energia Nu 

clear, planejamento da execucao dessa política, promocáo e in 

centivo da utilizagáo da energia nuclear, formacao de recursos 

humanos, normalizagao e licenciamento para instalagoes, armaze 

namento, transporte, comercializacao e uso da energia nuclear ; 

regulamentagao e normas de seguranza; opinar sobre a concessao 

de patentes; fiscalizar a operacao de usinas nucleo-elétricas ; 

estabelecer presos de materials nucleares; e, estabelecer esto 

ques e controlá-los. Para a execucao dessas responsabilidades , 

a CNEN poderia contratar servicos de pessoas físicas ou juríd¿ 

cas; celebrar convenios; e, firmar contratos no país ou no es 

trangeiro para financiamento de suas atividades, mediante auto 

rizacao do Poder Executivo. 

Ja a Nuclebrás, empresa de economía mista com pode; 

res para a execucao de um programa nuclear integrado, nao só na 

produgao mas, inclusive, na comercializacao do combustível e de 

produtos nucleares, sem a prerrogativa da exclusividade, entre 

tanto, naquilo que relacionar-se a industria de reatores. 

A Lei n9 6189 conferia a Nuclebrás, para o desempe 

nho de suas funcoes, flexibilidade operacional, que lhe permi. 

tia aceitar, em suas subsidiarias e como socio minoritario, ca 

pitáis privados, sem restricoes as suas origens. 

A Lei 6189 promovia, ainda, numa revisáo nos concei. 

tos de monopolio, estatuidos na antiga Lei 4118 de 1962: 

i - empresas concessionárias de servicos de ele 

tricidade passavam a poder construir e operar usinas núcleo 

-elétricas, eliminando a exclusividade do Governo Federal; e , 

ii - o conceito de monopolio da Uniáo seria aplica 

vel apenas as jazidas c minas em que o uranio ou torio viessem 

a ser os m-cne-t̂ o-ó com ¡naion vale *: ce CUCHI i c o . Caso contrario ,quan 

do os outros minérios 1 .ivrudos f osscm de mai or valor económico, 
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o minerador permaneceria com sua jazida e o urânio ou tório pro 

duzidos ser-lhe-iam adquiridos pela União. Anteriormente, o ura 

nio ou o tório eram obrigatoriamente entregues â CNEN, sem qual 

quer ressarcimento. 

Finalmente, as exportações de materiais nucleares , 

agora de responsabilidade exclusiva da Nuclebrás, passam a se 

realizar, não mais de governo a governo e em troca de compdnòa 

çÕ£6 tòpÇ-cZúícaò, mas como qualquer mercadoria comercializada no 

mercado internacional. 

As mudanças introduzidas com a lei alterariam pro 
fundamente a face e a dinâmica do setor nuclear brasileiro. A 

cargo da CNEN - um órglo da Administração Direta - o Estado re 

servava as atribuições não-capitalistas, mas essenciais, subjci 

centes ao funcionamento do setor nuclear: planejamento, fiscali. 

zaçâo, pesquisa e desenvolvimento, metrologia e segurança,etc . 

Na esfera de atuação da Nuclebrás - uma empresa pública, com 

personalidade jurídica de direito privado - ficavam as ativida 

des tipicamente capitalistas: produção mineral, beneficiamento, 

enriquecimento, fabricação de combustível, construções de usi. 

nas, etc. 

Inconvenientes burocráticos não estorvariam a ação 

da Nuclebrás. Sua personalidade jurídica, conferir-lhe-ia uma 

larga margem de autonomia administrativa e política, garantida 

pelos preceitos do direito privado e ampliada pelo pií>o e.òpo.c^ 

&Zco do setor nuclear no conjunto de interesses do Estado. 

"Sob o manto do sigilo que envolveu todo o Açor 

do Nuclear Brasil-Alemanha, a Nuclebrás recebe 

ra a faculdade de contratar fornecimento de 

equipamentos e serviços com quem bem entendesse, 

não importando os preços cobrados. A Nuclebrás 
(47) nao precisaria prestar contas a ninguém." 

De fato, a CNEN e, antes dela, o CNPq, na qualidade 

de órgãos da administração direta, estariam submetidos a um in 

trincado emaranhado de instâncias burocráticas, impedindo-os de 

ocupar o espaço político reservado ao exercício e â responsabji 

(47) - MIROW, Kurt R. Loucura Nuclear. ("Retratos do Brasil") . 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 19 79, pag. 128 . 
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lidade de coordenar e dinamizar um setor de tamanha complexida 

de como o nuclear. A capacidade gerencial desses Órgãos era ex 

tremamente limitada e, em muitos casos, dependente de decisões 

que extrapolavam a esfera de controle da instituição. Já â Nu 

Clebrãs seria facultado uma serie de expedientesf tais como ce 

lebrar convênios, assumir empréstimos no país e no exterior , 

programar dispêndios, repassar recursos para suas subsidiárias, 

associadas ou qualquer outra entidade, física ou jurídica, sem 

maiores entraves legais, políticos ou burocráticos. 

Conquanto sucedesse â CBTN dentro de um esquema de 

agilização executiva - uma maior eficiência operacional - a 

Nuclebrás se insere, concretamente, na dinâmica de propagação 

da gestão tecnocrãtica que assolou, principalmente após 1967,to 

da a estrutura estatal, tendo em vista a legitimação política 

do regime autoritário, através da constituição de uma meritocra 

cia excludente, e a generalização de um modelo de acumulação ba 

seado na progressiva internacionalização da economia. 

Já a nova concepção de monopólio, estabelecida na 

Lei n9 6189, visava contornar, sutilmente, os obstáculos políti 

cos imanentes ã conceituação anterior e permitir que as deci 

soes sobre a evolução do setor fossemtratadas em bases predomi. 

nantemente técnicas e comerciais. 

Aparadas as arestas políticas e institucionais, a 

27 de julho de 1975, é assinado, em Bonn, o "Acordo Sobre Coope 

ração no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear", que, em 

síntese, previa: 

i - o fomento â cooperação entre instituições de 

pesquisa científica e tecnológica e empresas dos dois países , 

envolvendo a prospecção, extração e processamento de minérios de 

urânio; a produção de reatores e outras instalações nucleares e 

seus componentes, o enriquecimento, a fabricação de combustí 

veis;e,o reprocessamento dos mesmos; 

ii - a transferência da tecnologia envolvida em ca 

da uma das etapas consideradas, tanto no ciclo do combustível , 

quanto na construção de reatores; 

iii - o compromisso de financiamento do programa de 

cooperação, dentro das melhores condições financeiras possí 

veis; 

iv - os instrumentos de controle, da parte fornece? 
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dora, quanto ao uso, desenvolvimento e comercio, pela parte re 

ceptora, da tecnología, materials e equipamientos adquiridos no 

ámbito do Acordó; e, 

v - seu prazo de vigencia, inicialmente de quinze 

anos, prorrogáveis, indefinidamente, por periodos de cinco anos. 

Para que sua execucao se tornasse politicamente viá 

vel, foi assinado um acordó entre o Brasil, a RFA e a Agencia 

Internacional de Energia Atómica, dispondo sobre a aplicacao de 

salvaguardas ao que viesse a ser realizado dentro do quadro dos 

empreendimentos previstos. 

Posteriormente, e com base no Protocolo de Brasilia 

(1974), urna comissáo composta por membros dos dois governos, da 

Nuclebrás e de empresas alemas, detalhou o Programa de Coopera 

cao Industrial, que nortearia a Política nuclear brasileira e 
. (47) previa: 

i - a constituicao de urna empresa binacional en 

tre a Nuclebrás e Urangessellschaft, para a execucao de pesqoi 

sa, prospeccao, mineracao e exploracáo de depósitos de uranio, 

bem como a producao de concentrado de uranio natural. O contro

le da empresa seria exercido pela Nuclebrás, na razao de 51% con 

tra 49% do capital votante; 

ii - a constituicao, no Brasil, de urna empresa bi 

nacional, formada pela Nuclebrás C75%), Steag (15%) e Interatom 

(10%), para a construcao e operacao de urna usina semi-industrial 

de enriquecimento de uranio pelo processo do jato centrífugo; 

iii - a constituicao, na Alemanha, de urna empresa 

binacional, de propriedade da Nuclebrás (50%) e Steag (.50%) , pa 

ra o desenvolvimento do processo jato centrífugo; 

iv - a constituicao, na Alemanha, de urna empresa 

binacional entre a Nuclebrás (50%) e a Steag (50%), para a pro 

mogao e comercializacao, em todo o mundo, da licenga para a 

construcao de usinas de enriquecimento pelo método do jato cen 

trífugo; 

v - o fornecimento ao Brasil, enquanto o processo 

jato centrífugo nao estivesse desenvolvido, de uranio enriqueoi 

do, proveniente da URENCO; 

(48) - Cf.BRASIL, Senado Federal, op.cit., pp.97 e 98. 
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vi - a criagao de urna empresa de engenharia nu 

clear no Brasil, pela associagao da Núclebras [75%) e KWV(25%), 

para o projeto de usinas nucleares; 

vii - a criagao de urna empresa, no Brasil, pela as 

sociagao da Núclebras (75%1 e um consorcio europeu formado pela 

Voest-Alpine, a GHH Sterkrade e a KWU' (2 5 % I, para a fabricagao 

de equipamentos pesados; 

viii - assistencia técnica da KWU- a Núclebras para 

a COnstrUgao e operagao de urna faLrica de elementos combust^ 

veis ; 

ix - o fornecimento de equipamentos de reatores, 
pela KWU, com progressiva nacionalizagao: 

x - a assistencia técnica da KEWA a Núclebras,pa 

ra a construgao e operagao de urna usina piloto de reprocessa 

mentó; 

xi - a formagao de um consorcio de bancos alemaes 

para o financiamento da parte em moeda estrangeira do programa; 

e, 

x - o condicionamento desses compromissos, pelo 

lado alemao, a construgao no Brasil de pelo menos quatro usinas 

nucleares, do tipo PWR. 

Constituía-se, desta forma, um modelo institucional 

para o setor nuclear, calcado na concepgao de "sistema setorial". 

Tendo como órgáo central a Núclebras e, subordinadas a esta,urna 

serie de empresas subsidiarias, articuladas entre si e assessa 

das, integradamente, na produgao nuclear, essa "concepgao sis 

temica" viabilizava o controle verticalizado sobre todo o se 

tor, a partir da "holding" Núclebras. 

Esse controle, rígida e inquestionavelmente estab£ 

lecido, seria um aspecto chave para a evolugao do modelo que 

se estruturava para o setor nuclear. A articulagao de todo um 

sistema produtivo, conformado pelas empresas nucleares que se 

criavam; a adequagáo e submetimento de unidades produtivas, lo 

calizadas no Brasil, as necessidades e racionalidade daquele 

sistema; e, finalmente, o encadeamento desse sistema ao capital 

mundial, atraves de sua insergao no Subsistema Produtivo Nu 

clear Mundial, exigiría urna tal concéntragao de poder que somen 

te o Estado, utilizando-se de modelos de gestao autoritarios , 

quase militarizados, seria capaz de acumular. 
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Essa estrutura organizacional, rígida e altamente 

centralizada, seria assim, urna condigáo infraestrutural básica, 

para que se viabilizasse a internacionalizagao, em larga escala, 

do setor nuclear e de seu entorno. 

Fungió legitimadora e extremamente sutil, desempe 

nhou o conceito do "monopolio da Uniao" na constituigao do sis 
tema Nuclebrás. Sob o manto do "controle da Nacao", desenvolve 

ram-se lagos de subordinagao do setor nuclear nacional - nos do 

minios científico, tecnológico, industrial, económico e finan 

ceiro - de tal magnitude que, na prática, o conceito em questao 

nao passaria de pega de discurso, ufanista e escamoteante, com 

pondo o quadro do "Brasil, Potencia Emergente", vigente á épo 

ca. 

Tratava-se de instituir, de fato, um qtia&£ monopó_ 

l-lo de Estado, dado que, junto com ele e attiav&A dele, o capi 

tal mundial identificava um espago privilegiado de valorizagao. 

Esse fato demonstra como, nos países subdesenvolvidos (e partí. 

cularmente no Brasil), submetidos ao sistema capitalista, o E^ 

tado torna-se urna instancia de articulagao fundamental entre o 

sistema económico nacional e a economia mundial. 

Mais ainda, demonstra como evoluiram os instrumen 

tos de intervengáo estatal, submetidos á progressiva internado 

nalizagao da economia. Frequentemente, se observam comparagoes 

entre a estrutura institucional da Petrobrás e do sistema Nu 

clebrás: 

"O modelo adotado para a organizagao da Nucle 

brás foi, em grandes linhas, o da Petrobrás,atri 

buindo-se á CNEN urna posigáo assemelhável á do 

Conselho Nacional do Petróleo. (...) Nessa assi. 

milagáo levou-se naturalmente em conta a especi 

ficidade da energia nuclear, a experiencia ad 

quirida na área do petróleo e os proprios ni 

veis de desenvolvimento ja alcangados pelo 
* „(48) 

país. 

(48) - BRASIL,Empresas Nucleares Brasileiras-NUCLEBRÁS. Relató 
rio de Atividades,1975,(mimeo),Brasilia,1976, p.4. 
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De fato, ura aspecto de transcendental importância é 

sublimado quando se procedem a comparações desse tipo. Enquanto 

a criação da Petrobrãs representou o resultado e a expressão do 

desenvolvimento das contradições internas a formação social bra 

sileira, a constituição do sistema Nuclebrãs partiu de uma exter 

nalidade: da crise que abalou a industria nuclear internacional/ 

como aspecto particular da crise mais geral do capitalismo na 

década de setenta,e da necessidade dessa industria conquistar no 
vos espaços de produção e valorização. 

Se a Petrobrãs surgiu do embate entre as mais diver 

sas tendências políticas, acompanhado de um amplo movimento de 

massas, a criação da Nuclebrãs correspondeuao projeto político 

de uma pequena fração das classes dominantes, altamente compr£ 

metida com interesses externos e encastelada no Poder.Basta lem 

brar que, tanto o "Protocolo de Brasília", que suscitou a criâ  

ção da empresa, quanto o Acordo Brasil-RFA, que lhe conferiu uma 

razão-de-ser, foram conduzidos sob o maior sigilo. 

Nesse projeto político, o Programa Nuclear - e o 

instrumento de sua execução, a Nuclebrãs - insere-se na logísti 

ca de um conflito permanente - a dominação interna - e outra 

eventual - a dissuasão a reações externas contra o "expansionis_ 

mo brasileiro." 

Ao nível da dominação interna, setores estrategi_ 

cos,controlados por empresas estatais - muitas vezes dirigidas 

por militares - tem se demonstrado um importante meio de domina. 

ção social. Pelo nível de centralização de poder que se desen 

volveu nessas estruturas, e por sua abrangência nacional, qual̂  

quer medida adotada no seio dessas empresas repercute profunda 

mente sobre toda a sociedade. Para tanto, basta voltar a lem 

branca para 1984, no auge do movimento por eleições diretas e 

ter em mente, 

"a 'coincidência' entre o black-out total nas 

regiões mais industrializadas, urbanizadas e po 

litizadas do país e a decretação do Estado de 

emergência - manifestação sofisticada da força 

militar, que corta a força dentro da casa de ca 
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da um, exercendo ji a invasão de domicílio."'^' 

Neste caso extremo, evidenciava-se o poder que es 

sas instituições, em geral,dispõem sobre a sociedade. Via de 

regra, esse poder ê considerado em sua potencialidade, e não em 

seu efetivo exercício, daí a dificuldade em explicitá-lo. No en 

tanto, tomando-se o pensamento de um dos mais importantes arti 

culadores políticos do regime revolucionário, torna~Se pOSSÍVel 

avançar um pouco mais nesse caminho. 

"Embora não pareça difícil, (...) compreender o 

que seja o Poder Nacional - muito menos fácil 

porém serã defini-lo. Entretanto, conhecidos 

seus fundamentos de toda a ordem, não estaremos, 

por certo, muito longe da verdade, considerando 

-o como 'a expressão integrada dos meios de to 

da a ordem (políticos, econômicos,psicossociais 

e militares) de que a Nação efetivamente dispõe, 

no momento considerado, para promover, no campo 

internacional e no campo intzn.no t a consecução 

e salvaguarda dos Objetivos Nacionais, a despei 

to dos antagonismos existentes," ( Grifos 

Nossos. EF) 

Ou então, 

"Se tentássemos agora, a luz da distinção fei 

ta, definir, sempre em primeira aproximação, o 

que seja Potencial EòttiatQ.QÍco dt ama Nação, ãi^ 

riamos simplesmente: o conjunto integrado de to 

dos os meios ou forças políticas, econômicas , 

psicossociais e militares que a Nação considera 

da pode mobilizar, em circunstâncias determina 

das, paha. ^azzK a QU.tKn.OL," 

(49) - SANTOS,Laymert G.("Apresentação").In:VIRILIO, Paul e 
LOTRINGER,Sylyere.Guerra Fria.A Militarização do Coditia 
no.S.Paulo, Brasiliense, 1984, pag.9. 

(50) - SILVA,Golbery C .Planejamento Estratégico.2a. edição, Bra 
sília,Editora Universidade de Brasília, 1981,p. 177. 

(51) - ibdem, p. 178. 

http://intzn.no
http://QU.tKn.OL
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Se se desmistifica o conceito de "Nagáo"adotado, es 

camoteador dos conflitos em urna sociedade 'de classes, e se toma 

do em conta gUe, desde 1964, o Brasil vem vivendo urna guerra 

interna surda, o conteüdo político - ideológico do discurso gol 

beryano vem a tona. O potencial estratégico da Classe dominante 

seria entao o conjunto integrado de todos os meios ou forcas 

políticas, económicas, psico-sociais e militares, passíveis de 

utilizacao na luta de classes. 

Se no dominio económico, a criacáo da Nuclebrás COI 

responde a articulagao entre Estado e capital mundial na dina 

mica de internacionalizagao da economia, sob o aspecto político 

-ideológico eguivaleria á geracao dos meios de perpetuagao do 

projeto de dominacao que, envolto no manto da "seguranza nació 

nal"; desenvolveu-se a partir da Escola Superior de Guerra e 

do Conselho de Seguranga Nacional. 

Nesse contexto de dominagao e internacionalizagao,o 

Estado, para viabilizar a energia nuclear, nao mediu esforgos. 

Tal como nos países desenvolvidos, os riscos de acidentes e os 

custos de geragao comegavam a tornar proibitiva a implantagao 

em larga escala de um parque gerador nuclear. 

Como que comemorando os vinte anos de promulgagao 

do "Price-Anderson Act", em outubro de 1977, o Governo promulga 

va a lei n9 6453 que regulamentou os principios determinantes 

da responsabilidade civil em casos de acidentes nucleares. Pela 

lei, a responsabilidade civil estarla restrita apenas ao opera 

dor das usinas, independentemente da existencia de culpa C art. 

4). Em outros termos: a Nuclebrás, suas subsidiarias e associa 

das multinacionais, nenhuma responsabilidade seria imputada.Adi. 

cionalmente, limitava-se o teto do seguro em 1500 000 ORTN,equi 

valentes, em outubro de 1977, a US$ 22 500 mil. 

Com a medida, o Estado isentava o capital interna 

cional de quaisquer responsabilidades em caso de acidentes nu 

cleares e ainda forgava a redugao dos custos de operagao das 

usinas. Adotando-se,para urna breve estimativa, um premio de 
(52) US$ 580 por milhao de dolares segurado,v as despesas com se 

guro atingiriam a marca de US$ 13 mil, quantia irrisoria quando 

(52) - Ver nota, a pag. 72, 
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comparada aos US$ 300 mil que as companhias de eletricidade nor 

te americanas pagam por um seguro que, comprovadamente, encon 

tra-se bem abaixo do valor real do montante de prejuízos produ 

zidos por um acídente de graves proposes. E note-se que, com 

a desvalorizado cambial, o seguro no Brasil, limitado em 

1500 000 ORTN, valia, ao final de 1985, cerca de US?. 9 miltioes. 

"A lei, todavía, nao se aplica as proprias ins 

talacoes nucleares, aos bens que se encontrem 

na area de instalacao destinada a seu uso, aos 

navios, avioes ou vagoes que estiverem conduzin 

do OS equipamentos ou materials causadores de 

acidentes, o que significa que o capital faz 

juz a reparacao total dos danos que porventura 

venha a sofrer." 

Desta forma o Estado desvendava sua natureza capita 

lista e internacionalizada e sua essencia autoritaria,penalizan 

do, em potencial, a sociedade civil e resguardando o capital 
(54) de quaisguer riscos. Segundo Mirow, a KWU deixou claro ao 

governo que só forneceria os reatores para Angra II e Angra III, 

após a Lei 6453 haver sido sancionada, liberando-a de qualquer 

responsabilidade civil. 

Os custos da energia nuclear seriam, realmente, o 

grande problema a ser enfrentado pelo Governo. Tal como nos 

países desenvolvidos, esses custos achavam-se em rota ascenden 

te, agravados aínda mais pelo fato das empresas multinacionais 

associadas a Nuclebrás, graces ao "monopolio da Uniao", conse 

guirem conquistar urna reserva de mercado para seus produtos e 

praticar precos mais elevados que os do mercado internacional. 

"Foi a reserva de mercado que permitiu a KWU 

ressarcir-se no Brasil dos graves prejuízos so 

fridos na construcao de centráis alemaes,e urna 

fonte do Governo explicou as razoes de um sobre 

-preco de 379 milhoes de marcos cobrados para o 

fornecimento dos equipamentos importados das 

usinas nucleares de Angra II e Angra III: ' Com 

(53) - MIROW, Kurt, Loucura Nuclear, op.cit., p. 88. 

(5 4) - Ibdem, pag. 86. 
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a assinatura do Acordó Nuclear com a República 

Federal da Alemanha, toda e qualguer compra de 

Qquipamento passou a ser feita somente naguele 

pais, que tern agora, no Brasil, um mercado cat¿ 

vo. Por esse motivo, o prego dos equipamentos i 

mais imposto que aceito." 

Para reduzir os custos nucleares f o Ggyemo COnce 

¿leu, pelo Decreto 1630 de julho de 1978, isencao do Imposto de 

Importacao e do IPI aos equipamentos e materials a Serem impor 

tados pela Nuclebrás, concessionarias de energía elétrica e em 

presas privadas cadastradas como fornecedoras pela Nuclebrás. 

"Finalmente, reconhecendo que, no Brasil, a 

energia hidrelétrica é mais barata que a ener 

gia nucleoeletrica, o governo está se manifes; 

tando propenso a limitar, artificialmente, o 

custo da energia nucleoeletrica, ao valor equi_ 

valente da energia hidrelétrica produzida numa 

central hidrelétrica que custasse o valor de 

referencia estipulado pelo Ministro das Minas 

e Energia, ou seja, para efeito do cálculo do 

preco de venda da energia nucleoeletrica,seria 

adotado um custo de referencia da ordem de 25 

milésimos de dólares por quilowatt-hora. 

Segundo cálculos realizados por Carvalho, o cus 

to do quilowatt-hora, no Brasil, estaria em torno de 54 milésî  

mos de dólar (. a um custo de 2228 dólares por quilowatt instala 

do) . 

Ao assumir o compromisso de limitar em 1200 dólares 

o custo do quilowatt nuclear instalado, o governo estaria, obró. 

gatoriamente, tomando para si o ónus dos 1028 dólares suplemen 

tares ao custo de referencia. Considerando-se apenas as oito 

centráis previstas no Acordó, esse subsidio a geracao nuclear 

(55) - Ibdem, pag. 131. 

(56) - CARVALHO,Joaquim F."Aspectos Económicos e Estratégicos do 
Acordó Nuclear Brasil-Alemanha."In: Ciencia e Cultura , 
Sao Paulo, Sociedade Brasileira para o Progresso da Cien 
cía, vol.33,(suplemento), pag. 18. 

(57) - Ibdem, pag.18. 
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c u s t a r i a , a n u a l m e n t e , ura b i l h ã o e o i t o c e n t o s m i l h õ e s de d ó l a 

r e s , no mínimo, e q u i v a l e n t e s â implantação de Uma nOVa u s i n a 

n u c l e a r de 800 MW, a cada a n o . 

NO COnjUíltO, eSSêS f a t o s demons t ram q u e , também no 

B r a s i l , a e n e r g i a n u c l e a r não e s t a s u r g i n d o do d e s e n v o l v i m e n t o 

d o s e t o r e l é t r i c o , e m u i t o menos do s e t o r d e equipamentos , b â S Í 

camen te a l i e n a d o do Programa N u c l e a r . Os c u s t o s c o m p a r a t i v o s de 

g e r a ç ã o , o p o t e n c i a l h i d r e l é t r i c o do p a í s , a u t i l i z a ç ã o de c r i 

terios realistas aâ p r e v i s ã o (3a demanda de e n e r g i a e l é t r i c a , na 

d a , en f im, j u s t i f i c a , p e l a ó t i c a do s e t o r e l é t r i c o , a adoção 

do Programa Nuc lea r n a s d i m e n s õ e s em gue f o i e s t r u t u r a d o . 

P o l i t i c a m e n t e , o Programa N u c l e a r e o c o n j u n t o de 

i n s t i t u i ç õ e s c r i a d a s p a r a a p o i á - l o - o S i s t e m a N u c l e b r ã s - s e 

i n s e r e m no c o n c e i t o m i l i t a r de l o g í s t i c a - o e s t a b e l e c i m e n t o dos 

me,Á.oó p a r a a execução de um d e t e r m i n a d o o b j e t i v o e não n e c e s s ã 

r i a m e n t e a execução d e s s e o b j e t i v o - v o l t a d o p a r a a dominação i n 

t e r n a e a c o n q u i s t a da hegemonia p o l í t i c a na Amér ica do S u l . 

Enquanto no â m b i t o do Acordo , i m p l a n t a v a - s e uma ca. 

pacldado. indu.&th±OLl-na£l<icL?L, fo rmalmente i m p e d i d a de p r o d u z i r 

armamentos ou f o r n e c e r m a t e r i a i s p a r a sua p r o d u ç ã o (nos t e rmos 

do a c o r d o e n t r e o B r a s i l , a Alemanha e a A g ê n c i a I n t e r n a c i o n a l 

de E n e r g i a A t ô m i c a ) , a s i n s t i t u i ç õ e s de e n s i n o e p e s q u i s a d a s 

F o r ç a s Armadas t r a b a l h a v a m em l i n h a s de d e s e n v o l v i m e n t o p a r a 

o b j e t i v o s m i l i t a r e s . A j u n ç ã o d e s s a s d u a s " v e r t e n t e s " de de 

s e n v o l v i m e n t o s e r i a , o p o r t u n a m e n t e , u m s i m p l e s f r u t o de d e c i s ã o 

p o l í t i c a . 

V . 5 . A INSERÇÃO DO BRASIL NO CIRCUITO DA PRODUÇÃO NUCLEAR INTER 

NACIONALIZADA 

Duas , b a s i c a m e n t e , foram a s j u s t i f i c a t i v a s do Gover 

no p a r a a a s s i n a t u r a do Acordo B r a s i l - A l e m a n h a . 

No p l a n o t é c n i c o , a ap rox imação do e s g o t a m e n t o do 

p o t e n c i a l h i d r e l é t r i c o , i n c a p a z de s u p r i r a demanda de e n e r g i a 

a t é o f i n a l do a c o r d o , dada a s a l t a s t a x a s de c r e s c i m e n t o da 

(58) - Cf.FOLHA DE S. PAULO. " B r a s i l d e v e r á t e r s u a p r i m e i r a bom 
ba a tômica em 1 9 9 0 . " S. P a u l o , 2 8 . 0 4 . 8 5 . 

(59) - BRASIL,República F e d e r a t i v a d o . O Programa N u c l e a r B r a s i 
l e i r o , o p . c i t . , p a g . 8 . 
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economia e o imperativo de sustentar esse cresciraentO, 

No politico, pela "autonomía" que seria conquistada, 

ao instalar-se no Brasil tanto urna industria de construcao de 

reatores, quanto o completo CÍClO dO Coíftbustlvel. 

"O Brasil pretende poder suprir, no futuro suas 

neceSEidades energéticas, livAt dz dapznd'íncla^ 

V-XtHKna.btd. fim de evitar que volte a ocorrer o 

que está acontecendo hüje, QUandO 0 país telíi de 

impor pesadas cargas á sua populacho para se 

prover de urna das principáis fontes energéticas 

de que neeessita."'•"' 

Mais adiante, 

"A fim de evitar o que ocorrera com o petróleo, 

era imperativo que, no caso da energia nuclear, 

a solucao fosse suscetível de dar ao pais, a me 

dio prazo, a ¿nd¿¿pe.n¿cive.l au-f onom-ta.Era prec^ 

so pois, ao fazer a opcao técnica, levar em con 

ta, também, a necessidade de assegurar a plena 

transferencia para o Brasil das tecnologías en 

volvidas em cada urna das áreas do ciclo combus 

tível correspondente ao tipo de reator adotado. 

Em outras palavras, nao era admisslvel substi 

tuir urna dependencia por outra."* ' ( Grifos 

nossos. EF) 

Contrariando a todas as tendencias recentes do ca 

pitalisrno mundial, em que a divisao internacional do trabalho 

se configura como urna das principáis estrategias de maximizacao 

de lucros,as corporacoes multinacionais alemas, sócias da Nucle 

brás no Programa Nuclear Brasileiro, estariam, segundo a conceg 

£ao oficial, estabelecendo um parque nuclear integrado no Bra 

sil, quando nem mesmo nos países centráis, a excedo dos Esta 

dos Unidos e da Inglaterra, esta situacao se confirma. O Quadro 

(V.ll) apresenta a participagáo da industria local no fornecá 

mentó de reatores, para os principáis países desenvolvidos. No 

(59) - BRASIL,.República Federativa do. 0 Programa Nuclear Bra 
sileiro, op.cit., pag. 8. 

(60) - Ibdem, pag. 10. 
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te-se que mesrao países como o Canadá, o Japáo e a Holanda apre 

sentavam, ate 1973, urna considerável dependencia de importares. 

Para alguns países, específicamente,- a Holanda, a Inglaterra e 

OS Estados Unidos, observa-se urna tendencia á redugao dessa par 

ticipagao doméstica, fato perfeitamente coerente com o processo 

de internacionaüzacio da produjo nuclear e, inclusive, estimu 
lado pela propria OCDE.í61) 

nA experiencia tem demonstrado que os países se 

esforc/am por aumentar, ao mínimo, a participa 

gao doméstica no fornecimento de usinas nuclea 

res. Entretanto, esta tendencia está em contra 

digáo com alguns fatores económicos. A constru 

cao de plantas nucleares presta-se a cooperagao 

internacional no nivel industrial, muito melhor 

que outros campos. O objetivo económico deveria 

se conc.zntn.CLK a con&tKucao do¿ pn,<Lnc¿pa¿4> com_ 

ponznte.6 em ama z&cala ¿ntzn.nacX.onat, de forma 

a aumentar o número de unidades pesadas cons 

truidas por cada unidade industrial e siac¿ona¿¿ 
zan. a con&tsiucao .Alguns esforgos nesta diregáo 

podera ser detectados na industria européia, (. . .) 

Em geral, urna boa coordenagáo e integragáo dos 

esforcos industriáis em urna escala internado 

nal sao essenciais á máxima utilizagáo da capa 

cidade e experiencia existentes."(Grifos nos 

sos.EF) 

Em outras palavras, a OCDE, uro dos principáis orga 

nismos supranacionais de articulacao da economia mundial, pro 

punha, em 1975, a especializarlo internacional da producao nu 

clear e, no longo prazo, a reducao da coerincia interna dos djl 

versos sistemas nacionais de construgao de reatores. 

As informagoes contidas no Quadro (V.ll) sao, inclu 

sive, bastante limitadas, posto que assinalam a produgáo domés_ 

tica mas nao discriminant, desta fragao, a parcela internaciona 

(61) - OCDE. Organizagao para a Cooperagao Económica e o Desen 
volvimento. Energy Prospects to 1985. Vol.1, 2a.edigao , 
Paris, 1975, pag. 154 e 156. 

http://nc.zntn.CLK
http://�ntzn.nacX.onat
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GUADRO V.ll 

PARTICIPAQAO DA INDUSTRIA DOMÉSTICA NO SUPRIMENTO DE REATORES 

PAlSES 

CANADA 

FRANQA 

ALEMANHA 

ITALIA 

JAPAO 

HOLANDA 

ESPANHA 

SUÉCIA 

sulgA 

INGLATERRA 

EUA 

1965-1968 

50! 

grande parte 

grande parte 

-

" 60% 

95% 

"* 33% 

85% 

ND 

100% 

100% 

1969-1973 

65l(1) 

grande parte 

grande parte 

80% 

~ 70% 

> 70% 

~ 50% 

92% 

ND 

f 2) 
até 100%*z; 

95% - 100% 

1 - Com perspectivas de chegar a 90% no future 

2 - Dependendo das orientacoes futuras do programa nuclear. 

FONTE: OCDE - Organizacao para a Cooperarlo Económica e o De_ 

senvolvimento. Energy Prospects to 1985, Vol.1, 2a. edî  

cao, Paris, 1975, pag. 155. 
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lizada, a cargo de firmas multinacionais, ' essencial na avalia 

gao dos limites reals da producao nuclear nestes países, posto 

qu& através dessas .empresas, os lagos de interdependencia g^g 

ainda mais ac§ntUüflOS, principalmente nos dominios económico , 

científico e tecnológico, 

Se na construcao das usinas ja se verifica urna in 

temaoic-halízagao efetiva da produgao nuclear, ñas áreas do 

ciclo do corabustível esta situagao é ainda mais acentuada, nao 

apenas ñas operacóes que COHipOGID 0 referido ciclo, mas, multo 

provavelmente, também no fornecimento dos equipainentOS PaTa Süas 

usinas. 
Assim, a pretensa autonoraia a ser alcanzada pelo 

Programa Nuclear Brasileiro teria seus limites reais determina 

dos pela propria lógica da expansao capitalista na atualidade. 

Tais limites podem ser encontrados nos dominios financeiro,cien 

tífico e tecnológico, industrial, económico e político. 

A Figura V.3. apresenta, em linhas gerais e nao 

exaustivas, os principáis lagos de subordinagao do Programa Nu 

clear Brasileiro ao capital internacional, manifestados pelas 

diversas associagoes com a Nuclebrás em empresas subsidiarias, 

pelos licenciamentos, contratos de assisténcia técnica e supr.i 

mentos de componentes. 

Sob o aspecto do controle financeiro, observa - se 

que a Siemens possuia, em 1975 e através da KWU, interesses na 

NUCLEP (fábrica de componentes pesados), NUCLEN (engenharia), e 

NUCLEI(enriquecimento); e, através da Urangesselschaft na 

NUCLAM (empresa de mineragáo) . No Brasil, através de sua fi. 

lial/ a Siemens produz conversores e geradores elétricos, qua 

dros elétricos de comando e protegao, disjuntores e seccionado 

res, subestagoes e transformadores. Nestas condigoes, a matriz 

da KWV ocupa lugar privilegiado, como potencial fornecedora 

dos componentes elétricos de usinas nucleares, 

O Deutsche Bank (com quern a Siemens mantém víncu 

los) e o Dresdener, através da "Algemeine Verwaltungsges 

Industriepeteilgungen, também formavam interesses na NUCLAM ,via 

Uran Gesselschaft. Note-se ainda que estes sao os principáis 

financiadores do Acordó Brasil-Alemanha, juntamente com o Banco 

Estatal KFW. Era 1977 a Nuclebrás viria a assumir empréstitos no 
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FONTE: ALVARES, Wal ter T. Introdugao aoDireito da Energía Nuclear . S. Paulo, S u g e s t ó e s L i t e r a r i a s S A , 1 9 7 5 
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valor de, aproximadamente, 269 milhoes de dólares. Deste mon 

tante, o KFW assurairia cerca de 30 por cento - noventa milhSes 

de dólares - e um consorcio financeiro, liderado pelo Deutscher 
e pelo Dresdener, outros 30 por cento. 

Estes fatos demonstrara como o capital industrial e 

o capital bancario internacional estao articulados. Para viabi. 

üzar o "maior negocio do século", as industrias multinacionais 
de origem alema puderam contar com o apoio fundamental dos dois 

principáis bancos privados alemaes e um banco estatal. Estes , 

por sua vez, encontravam no projeto nuclear brasileiro um espa 

90 privilegiado para investimentos sob a forma de empréstimos . 

E mais um laco de subordinacao se estabelecia. 

A STEAG, na area do enriquecimento, bem como na nú 

neracao, via Uran Gesselschaft seria também um importante socio 

estrangeiro da Nuclebrás. 

Um dos aspectos mais característicos da producáo in 

ternacionalizada, é a falta de coerencia dos aparelhos produti 

vos nacionais, tomados isoladamente e o submetimento destes á 

lógica do capital mundial. Sob o ponto de vista financeiro, a 

participacao das empresas multinacionais ñas subsidiarias da 

Nuclebrás já demonstra urna certa falta de interesse em que se 

constitulsse urna industria nuclear integrada no Brasil. 

Pela ótica do capital internacional,as subsidiarias 

da Nuclebrás poderiam ser classificadas como: 

i - de altíssima relevancia. No caso a NUSTEP e a 

NUSTEG, situadas na Alemanha Federal e sob completo controle do 

capital internacional; 

ii - de alta prioridade, no caso da NUCLAM, como 

fonte de suprimento de uranio, nao so para a geragáo de eletri 

cidade na Alemanha, mas também para apoiar o programa de expor 

tacáo de reatores da KWU; 

iii - de media prioridade, onde se enquadrariam a 

NuCLEN e a NUCLEI. A primeira,por seu aspecto estratégico, no 

controle do desenvolviroento tecnológico no pals. A segunda por 

que, estando a Alemanha Federal proibida pelos aliados de cons 

truir plantas de enriquecimento em seu territorio, suas fontes 

{62) - NUCLEBRÁS, Relatório Anual, 1976. 
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de suprimento sao limitadas aos EUA - que já se utilizara dessa 

vantagem, tentando conter sua expansao mercado nuclear mundial 

• e a ÜRENCO, SendO altamente déSéjaVél a diversífícacao c!o for 

necimento. E também porque, sendo o Brasil privilegiado em re 

cursos hidrelétricos, este seria um aspecto crucial para a redu 

gao de custos de enriquecimento pela tecnología do jato centrí 

fugo e sua viabilizagao comercial; 

iv - de baixa prioridade, no casQ; a NUCLEP, dado 

que, através da NUCLEN, o controle já estarla sedimentado. De 

fato, a Nuclebrás, em 1981, comprarla mais da metade da partici 

pagao estrangeira na NUCLEP, passando a deter 88,6 por cento de 

seu capital; 

v - de prioridade nula. Este seria o caso da Fa 

brica de Elementos Combustíveis, o elo de menor importancia e£ 

tratégica no ciclo do combustível e a usina piloto de reproces_ 

samento, nao so por seus custos mas, inclusive, pelos problemas 

políticos inerentes a essa fase do ciclo. 

Com base em urna estrutura diferenciada de partici_ 

pagao em cada urna das empresas, mas apoiado em Acordos de Acio 

nistas - em cada urna das subsidiarias em que detivesse partici 

pagao - francamente favoráveis, o capital internacional estarla 

habilitado a exercer o controle completo sobre o Programa Nu 

clear. 

De fato, se,por um lado,os Acordos de Acionistas 

das principáis empresas subsidiarias da Nuclebrás prevéem que 

a responsabilidade na sociedade será proporcional á par 

ticipagao acionária, por outro, reservam aos representantes 

das empresas multinacionais alemas o controle da Diretoria Tec 

nica e instituem um Comité Técnico, formado por quatro técnicos 

alemáes e tendo um brasileiro como observador. Este Comité 

possui poderes, conferidos estatutariamente, que o colocam em 

condigoes de determinar a orientagáo das empresas em praticamen 

te todas as principáis decisoes. 

A título de exemplo, tome-se a NUCLEP. Para sua im 

plantagao constituiu-se um Q.on¿>ÓKa¿o, formado pela KWU, Voest 

Alpine a GHH Sterkrade. Esse consorcio detinha, inicialmente , 

25% das agoes com direito a voto. A diretoria seria composta 

(63) - Deve-se lembrar que estes 25% foram integralizados,pelo menos 
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por guatro membros: ura presidente, um superintendente e até 

dois diretores, sendo um o Diretor Técnico, cargo exclusivo de 

representante do Consorcio. 

Decisoes da diretpria que contrariassem a poSÍCáO 

do Diretor Técnico seriam submetidas ao Conselho de Administra 

gao, constituido de sete membros, sendo que tres Representantes 

do consorcio. As decisoes do Conselho deveriam ser unánimes 

significando, de fato, que o peso específico dos votos do Con 

sórcio seria maior que os da Nuclebrás. 

P03? Unanimidade deveriam ser decididas, ainda: 

Í - a celebracao de contratos de licenca e coope 

racao técnica; 

ii - o sublicenciamento; 

iii - a realizacao de alteracoes na organizacao; 

iv - modif icac.oes nos programas de producao; 

v - a realizagao de empristimos (ácima do limite 

de 10% do capital subscrito); 

vi - decisoes sobre assuntos sociais; e, 

vii - outras atividades fora da previsao normal dos 

negocios. 

A NUCLEP teria, em sua organizacao, um Comité Tecni 

co, formado por tres a cinco membros, nomeados pelo Consorcio , 

e um pelo Superintendente, na qualidade de observador. 

Sao fundoes do Comité: 

a - examinar todas as decisoes importantes de cara 

ter técnico; 

b - autorizar a contratacáo de pessoal técnico; 

c - recomendar medidas de melhoria de desempenho do 

pessoal técnico e de definicio de responsabilidades. 

A diretoria da NUCLEP nao seria permitido vetar as 

decisSes do Comité Técnico, em assuntos tangentes á responsab_i 

era parte, através da "introducao" da tecnologia dessas 
empresas e da prestacao de servicos para a NUCLEP. Efeti 
vamente, o Consorcio, com poderes para determinar o "va 
lor" da tecnologia e dos servicos - dadas as caracterís_ 
ticas de monopolio que se constituiam - beneficiou -se 
dessa situagao, super avaliando esses quesitos no momen 
to da integralizacao do capital. 
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lidade do Consorcio. E praticamente todas as operagoes da NUCLEP 

estariara sob essa responsabilidade. 

Finalmente, ao Consorcio caberia decidir, caso por 

caso, sobre a exportagáo de componQntes pesados da NUCLEP para 
o exterior. 

Como se pode observar, o poder do capital multina 

cional no sistema Nuclebrás, dado que esta estrutura se repro 

duzaníjuase todas as onpresas/com ligeiras modificares, é multo 

maior que aquele que se depreende da análise da estrutura do 

capital, pura e simples. Esta estrutura de poder foi mantida na 

NUCLEP, mesmo apos 1981, quando o Consorcio passaria a ter ape 

ñas 11,4 por cento das acoes com direito ao voto. 

O discurso autonomista das autoridades federáis en 

contrava outros serios fatores limitantes no dominio científico 

e tecnológico. Efetivamente, o Brasil nao dispunha, em 1975, da 

necessária "massa critica" científica e tecnológica para dar 

sustentacao a um programa de tais dimensoes. Por outro lado, ao 

capital internacional nao interessaria a formagao de urna compe 

tencia efetiva nesses campos. Assim, a integracáo da comunidade 

científica ao Programa Nuclear, conforme reclamado por diversos 

de seus representantes, seria limitada pelo próprio caráter in 

ternacionalizado do Programa Nuclear. 

Primeiramente, porque, pela propria esséncia da in 

ternacionalizagao, o Programa Nuclear Brasileiro deveria ser 

"acoplável" ao circuito da produgao nuclear mundial - o Subsis 

tema Produtivo Nuclear Mundial. A partir desse imperativo, a 

atividade de pesquisa e desenvolvimento, no Brasil, seria consi 

deravelmente restringida, mais adaptativa que criativa, já que 

submetida a todo um sistema internacional de normas, padroes e 

controles construtivos. 

Em segundo lugar, porque, para a manutengao das re 

lagoes de produgao de perfil imperialista no setor nuclear, o 

capital mundial tem, na contengao do desenvolvimento científico 

e tecnológico e sua restrigao as áreas menos estratégicas, um 

fator fundamental de perpetuagao das condigoes de dominagao. 

Nesse sentido, a propria escolha dos LWR coloca em 

relevo a questao da opgao tecnológica para o setor elétrico bra 

sileiro, delineada muito antes da assinatura do Acordó. 

Em termos gerais, as formagoes sociais subdesenvo_l 
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VidãS, não determinam Suas relações com a economia mundial.Inse 

rido no sistema produtÍYO mundial; Ott pOSição Subordinada vÍA-a 

-viò os países centrais, o Brasil estaria constrangido a acei 

tar os ditames da internacionalização, irradiados a partir das 

filiais de corporações multinacionais. 
O Quadro (V.12) ilustra a situação do setor de equi 

pamentos elétricos, por volta de 1977. Como se pode notar, o 

predomínio do capital internacional no setor é absoluto.Em 1974, 

CerCd de 89 por Canto dâS vendas no setor de equipamentos ele 

tricôs - inclusive comunicações - foi realizado por empresas es 

trangeiras, sendo que as quinze maiores empresas do setor,todas 

multinacionais, concentraram cerca de 70%. São ainda as empre 

sas estrangeiras as responsáveis por 96 por cento das exporta: 

ções. 

Assim, a construção e operação de usinas, no Bra 

sil, haveria de submeter-se ã lógica de acumulação do setor de 

equipamentos elétricos preexistente e não, como defenderiam a^ 

guns membros da comunidade científica, seguir um "caminho pró 

prio." Tal hipótese implicaria em (ou seria o resultado de) uma 

ruptura política com o capitalismo mundial. 

Concretamente, seria impossível ao Estado definir au 

tônomamente pelo tipo de reator, depender do capital mundial pcL 

ra o fornecimento do sistema elétrico e esperar sucesso para 

sua política. Esta contradição levaria o Estado a, mais cedo ou 

mais tarde, reformular sua política nuclear - como, de resto , 

aconteceu com a Inglaterra após 1980 e a França - ou intervir po 

lítica e economicamente sobre o setor de equipamentos elétricos, 

hipótese inadmissível a um Estado altamente comprometido com a 

internacionalização. 

Enquanto cerne de um sistema produtivo incompleto , 

o Programa Nuclear Brasileiro seria limitado em sua autonomia , 

no concernente à produção de maquinas e equipamentos destinados 

â produção de equipamentos nucleares; ao fornecimento de equipa. 

mentos de usinas para todo o ciclo do combustível; e, à disponi^ 

bilidade de materiais especiais utilizados na construção e ope 

ração de usinas, dado que uma boa parte destes itens não seria 

produzida no Brasil, por uma questão de escala e tecnologia. 

Enquanto na Alemanha são usados na construção das 

usinas cerca de dezesseis tipos de aço de diferentes especifica. 
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QUADRO V.12 

BRASIL, Equipamentos Elétricos. Numero de Fabricantes P rincípais/ 
por Origem de Capital e Grupo de Produtos. 

PRODUTOS 

Máquinas Elétricas Rotativas 

Transformadores de Potência 

Transformadores p/Instrumentos 

Disjuntores de Alta Tensão 

Painéis de Proteção,Medição e 

Controle 

Chaves Selecionadas 

Para-Raios (>69 KV) 

Retificadores e Baterias 

TOTAL 

EMPRESAS FABRICANTES EM 1977 

NACIONAIS ESTRANGEIRAS 

1 

-

-

-

5 

4. 

_ 

2 

12 

5 

4 

2 

3 

10 

4 

2 

4 

34 

FONTE: LAGO, Luiz A.C. et alli. op.cit., p. 440. 
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goes, no Brasil, esta variedade 5 bem Jraais reduzida, ficando em 

torno ae quatro tipos. A solugáo proposta pela Nuclebras £di 

no sentido de alterar as normas construtivas, de forma a permi 

tir o contorno desse problema. A solugao mais favoravel, no 

entanto, sera o país importar pelo menos parte de suas necessî  

(Hades em agos especiáis para o Programa Nuclear. Problemas des 
ta ordem deverao ser abundantes, aprofundando ainda mais os la 

90s umbilicais entre o setor nuclear "brasileiro" e o capital 

mundial. 

No plano económico, o Brasil representava, para as 

corporales multinacionais alemas, um mercado privilegiado e ca 

tivo. Com urna capacidade de produgao de seis reatores por ano , 

o mercado externo assumia importancia vital para essas empre 

sas. 

"Para tornar rentável a construcao de usinas nu 

cleares e alcangar a necessária escala de produ 

cao, a KWU precisava vender pelo menos seis rea 

tores por ano, mas o programa alemao previa ape 

ñas quatro unidades anuais (40 reatores entre 

1974 e 1985). Em 1975 a KWU precisava de urna 

carteira de encomendas abrangendo pelo menos 36 

usinas, mas as unidades efetivamente contratai 
( CC.) 

das nao somavam 17 unidades.' 

As oito usinas brasileiras previstas para entrar em 

operagao entre 1982 e 1990 representavam, desta forma, um impor 

tante acréscimo á carteira de encomendas da KWU. 

Outro aspecto fundamental, como já explicitado, s£ 

ria a disponibilidade de mais urna fonte de abastecimento de ura. 

nio, nao so para o consumo interno da RFA, como para viabilizar 

urna política de comercializagao de reatores, no mercado interna. 

cional, competitiva com as das corporacoes norte americanas e 

da francesa Framatome. 

A Figura (V.3) apresenta urna tendencia importante , 

relativa a urna possivel divisao de mercados do III Mundo, pelas 

(64) - Cf,MIROW,Kurt, Loucura Nuclear, op.cit., pp.122 e 123. 

(65) - Ibdem, pag. 27. 
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quatro grandes corporales nucleares. Westinghouse, G.E., KWU e 

Framatoidé. 
Westinghouse e General Electric dorainam, articulada 

mente, o mercado asiático, como já assinalado. No Mexico, a, Qg 

neral Electric estaria construindo, durante 1980, dois reatores 

BWR, subcontratando, para o fornecimento dos geradores, a corpo 

racáo japonesa Mitsubishi Heavy Industries, justamente aquela 

licenciada pela Westinghouse para a construcáo de PffR f]o, JflpflOj 

indicando urna articulagáo camuflada entre estas empresas. 

No caso da Framatome, a África surge como a regiáo 

potencialmente mais promissora para a realizado de suas exporta 

goes. Controlando as reservas uraníferas da Nigeria e do Gabao, 

havendo vendido dois reatores á Africa do Sul e entabulado negó 

ciagoes nesse sentido com o Marrocos e a Argelia, a Framatome, 

com forte apoio do Estado francés, estaria construindo, nesses 

países, as bases para o controle do mercado africano de usinas 

nucleares. 

Entretanto, dado o nível de desenvolvimento da maio 

ria das economias africanas, os reatores nucleares de grande por 

te nao se mostram adequados para instalacáo nesses países. Sua 

implantacao exigiria um patamar de carga básica, na curva de 

demanda de eletricidade, inexistente nessas economias. Para con 

tornar o problema o Estado francés criou a empresa Technicatome, 

destinada a desenvolver reatores de pequeño porte e garantir a 

presenca francesa na África, atraves desse tipo de adequagáo 

tecnológica. 

Finalmente, a América do Sul seria a regiao do glo 

bo reservada á KWU, com o Brasil como principal canal de entra 

da. Nesse sentido, a política expansionista do Estado autoritá 

rio, em favor do aprofundamento da internacionalizagao do conti 

nente, seria urna componente positiva para os interesses das cor 

poragoes multinacionais alemas. 

A intengáo do governo brasileiro de promover expo£ 

tagoes de usinas e material nuclear para o continente é explica 

tada nos termos do Protocolo de Bonn, de 1975, no qual se def.i 

niam as condigoes de implementagáo do Acordó Nuclear.Por eles , 

as empresas alemas estariara impedidas de transferir a tecnolo 

gia de enriquecimento por jato centrífugo para a América L at^ 

na, bem como nao poderiam implantar empresas de construcáo de 
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componentes pesados, sem que a Nuclebrás fosse previamente con 

sultada. 

Apenas urna regiao do globo, por sua importancia es 

trategica, estaría fora da divisao de mercados: o Oriente Me 

dio. Assim, antes da revoiucao iraniana, em 1979, a MJ negocia 
va a instituidlo de um programa nuclear nesse país. Com a revo 

lugao, as conversacoes foram suspensas. Pramatome chegou efeti 

vamente a Construir Um reatOJ? no Iraque, posteriormente destruí 

do por um bombardeio israelense. Em 1980, Westinghouse iniciava 

a construgao de urna usina no Egito, com conclusao prevista para 

1988. Finalmente, General Electric estarla envolvida em negocia 

goes preliminares com a Arabia Saudita. 

Esta hipótese de divisao regional de .mercados adqui 

re maior consistencia quando se considera que, dessas quatro em 

presas, pelo menos a Westinghouse, a G.E., e a KWU, pertencem ao 
(Fifi) 

cartel internacional de equipamentos elitricos - IEA e que 

as duas primeiras, através da divisao de fornecimento de compo 

nentes de usinas nucleares, mantém urna evidente articulagao no 

mercado internacional. Assim, a hipótese de autonomía no campo 

nuclear seria mais urna figura de retórica do discurso do gover 

no autoritario, no sentido de legitimar o Programa Nuclear, ao 

invés de urna possibilidade concreta. Os interesses do capital 

mundial estariam em completa contradigao com esta pretensao. 

Finalmente, esta proposta de autonomia encontrarla 

novas limitagoes no dominio político-internacional, ñas gestoes 

norte americanas objetivando o controle do desenvolvimento nu 

clear no III Mundo. 

A assinatura do Acordó Nuclear Brasil-Alemanha, a 

venda de um reator da Framatome ao Iraque e, pouco antes, a ex 

plosao da bomba atómica da India suscitou urna grande reagao de 

indignagao por parte do Estado norte americano e das corpora 

goes nucleares desse país. 

No sentido de retomar o controle político e econóini 

co sobre o campo nuclear no mundo, os EÜA fizeram uso de, tanto 

(66) - Kurt Mirow, em depoimento ao Senado Federal, declarou que 
a "venda de todos os equipamentos nucleares i regida pe 
la IEA, onde a Siemens é o membro n9 8 e a KWU o n9 9. """ 
In: BRASIL, Senado Federal, op.cit., pag. 178. 
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ameacas, quanto propostas concretas de divisao do mercado. 

Nesse sentido, sao lapidares as palavras do senador 

norte.americano Abraham Ribicoff. No sentido de limitar a ampli 

tude da transferencia de tecnología nuclear para países do III 

Mundo, após identificar, nessa oferta de transferencia tecnoló 

gica, a pedra fundamental do "marketing" alemao e francés, em 

contraposicao a estrategia das corporacoes americanas de assegu 

rar o fornecimento do combustível, o senador propunha: 

"... que na reuniao dos provedores 05 EUA, COHI 

o objetivo de ajudar a resolver esses obstácu 

los comerciáis, se ofereca a entrar em acordos 

positivos para compartilhar o mercado mundial 

de reatores sobre urna base equitativa. A menos 

que os EUA estejam preparados para realizar tal 

acordó - e, implícitamente, aceitar urna porcao 

menor do mercado de reatores nucleares (...) 

os outros provedores continuaráo suspeitando que 

nossas propostas de nao proliferacao estao en 

caminhadas para a promocao das vendas de reato 

res norte americanos e preservar a dominagáo 

dos EUA sobre o mercado nuclear." 

A partir dessas premissas, o senador Ribicoff elabo

ra urna serie de propostas, onde considera a divisao do mundo em 

regioes cativas para os diferentes fornecedores; a divisao do 

mercado sobre a base de projetos de longo prazo - os programas 

nucleares do III Mundo; e, finalmente, a divisao do mercado com 

base em acordos de vendas mínimas para cada fornecedor. 

"Os países compradores colocariam suas ordens 

de service através da'AIEA que as distribuirla 

aos provedores junto com as preferencias do com 
(fifí) 

prador quanto ao tipo do reator e fabricante." 

Formalizava-se, desta forma, a posicao da AIEA como 

secretaria de um cartel de produtores de reatores. Tratava-se , 

(67) - RIBICOFF, Abraham, "El Problema de las Ventas Mundiales 
de Energía Nuclear Y Como Compartir ün Mercado Abierto." 
In: WAA, El Club Del Átomo, Caracas, El Cid Editor,1977, 
pag. 28. 

(68) - Ibdem, pag. 31. 
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com ÍStO, de legitimar as articulares que, como visto anterior 

mente, já se processavam no interior <¡Q 5Ub5Í5tema prOdUtiVO I1U 

clear mundial. O III Mundo,na visao do senador, nao passaria de 

um mero espago de colocagao de reatores "turn-key". Sutilmente, 

ao propor que a divisao de mercados se fizesse proporcionaren 
te á capacidade instalada em cada país, o autor advogava a manu 

tengao da posigao hegemónica norte americana, dada a sua eleva 

da capacidade instalada de construgao de reatores. Caso nao con 

coagíaos pelo ja 

tradicional pragmatismo norte americano. 

"... há pelo menos um argumento nuclear crível 
a disposigáo dos EUA: o corte do fornecimento 

de combustível de uranio enriquecido a estas 

nagoes que se recusem a observar os objetivos 

básicos de náo-proliferacao." 

De fato, após 1977, estabeleceram-se instrumentos 

de negociagáo supranacionais entre os países fornecedores, no 

intuito de regulamentar a competigao no seio do subsistema pro 

dutivo nuclear mundial e limitar o acesso do III Mundo á tecno 

logia nuclear. 

O conjunto de fatores limitantes citado - financei. 

ros, científicos e tecnológicos, industriáis, económicos e poli. 

ticos - seriara, efetivamente, os condicionantes de qualquer pre 

tensao autonomista. 0 Programa Nuclear Brasileiro havia sido 

concebido de tal forma que sua integragáo ao subsistema produti^ 

vo nuclear mundial seria a única opgáo de existencia. Nesse sen 

tido, o Sistema Nuclebrás estaria fadado, no longo prazo,a com 

por-se de um conjunto de atividades produtivas nao-integradas , 

tanto no ciclo do combustível, quanto na construgao de usinas . 

Sua coeréncia interna seria observável apenas quando articulado 

ao subsistema produtivo nuclear mundial. 

Assim, o descompasso entre os desenvolvimentos das 

diferentes unidades produtivas que compoem o Sistema Nuclebrás, 

nao foi fruto do acaso , mas determinado a partir de sua pro 

pria genese. Embora a crise que se abateu sobre o país tenha 

prejudicado, especialmente, o Sistema Nuclebrás, a particular!. 

(69) - Ibdem, pag. 42. 
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dade do desenvolviraento desigual de seus diversos componentes 

ja estaría determinada pelo imperativo da internacionalizacáo. 

V.6. CONCLUSOES 

Era 1983, tornava-se evidente o descompasso entre os 

desenvolvimentos dos diversos componentes do Sistema Nuclebrás. 

Entre 1975 e 1980, a Nuclebrás e sua subsidiaria 

NUCLAM, após uma vigorosa atividade de pesquisa, ampliavam as 
reservas uraníferas do país, de 32000 para 193000 toneladas. Pa 

ra os alemáes, carentes de uranio a ampliagao das reservas bra 

sileiras seria fundamental. 

O Complexo Industrial de Pocos de Caldas - CIPC,cons 

truído com o apoio da empresa francesa Pechiney Ugine Khulmann 

e destinado á produgáo de 150000 toneladas de "yellow-cake", já 

se encontrava era operagáo. Sem reatores para consumir sua pro 

dugáo, o CIPC passou a orientar-se para o mercado externo. 

Os elos seguintes do ciclo - a conversao do "yellow 

-cake", em UF, e seu posterior enriquecimento, ñera haviam come 

gado a ser construidos. Já a Fábrica de Elementos Combustíveis, 

elo terminal da primeira fase do ciclo, encontrava-se completa 

mente implantada, sem condigoes de operar, no entanto, por fa^ 

ta de encomendas. Da mesma forma, a NUCLEP, em Itaguaí, encon 

trava-se completamente ociosa. 

Dos quatro reatores previstos para entrar em opera 

gao entre 1982 e 1985, um estava bastante atrasado, outro,ainda 

em fase de definigao de local de construgao e os outros dois, 

suspensos indefinidamente. 

Até 1983, o Sistema Nuclebrás teria consumido a res 

peitável cifra de 3,4 bilhoes de dólares, incluindo investimen 

tos realizados, "supplier's credits" e financiamentos. A( prevî  

sao dos custos totais do programa, inicialmente estimados em 

10 bilhoes de dólares, já ultrapassava a casa dos 30 bilhoes. 

Inserido em um contrato de desenvolvimento, baseado 

na internacionalizagáo massiva da economía, através da implanta 

gao de filiáis de empresas multinacionais e utilizagáo de finan 

ciamentos externos, o Programa Nuclear seria particularmente 

penalizado pela crise que se abateu sobre o país após 1979. Os 
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elevados níveis de endividamento interno e externo, bem como a 

necessidade de conter a inflacao, desacelerariara drásticamente 

o seu desenvolvimento. Entretanto, é fundamental que se tenhü em 

mente que o constrangimento experimentado em algumas etapas do 

Programa/ nao se deveu a crise, mas ao seu carater internaciona 

lizado. O Sistema Nuclebrás seria, antes, urna das causas dessa 

crise. 



VI. CONCLUSÕES 

"T/te mzn who cxwtt pçwift mkt, flft 
indÍApznAOiblt cowtHibwUon to thz na£Lon,4> 
Qtt&at ne44.Baí tkt mm w/io qutòtion pomvi 
makt a. coyvbúbiLtion jiut a& indíòpe.vi!>abtQ. 

{QÍI thíy dttwnLfti wttia mm po« OK 
pOÜOQA UAQÁ 0 5 . " 

(J.F. Kennedy) 

De uma forma geral, a nuclearização dos sistemas 

elétricos não correspondeu ao desenvolvimento de suas contradi. 

ções. Esse processo ê, na realidade, impulsionado a partir de 

um exterior: o Estado. 

Nos países desenvolvidos, a nuclearização dos siste 

mas de geração de eletricidade foi determinada, em um primeiro 

plano, pelo conflito de classes, a nível internacional, caracte 

rizado pela Guerra Fria. Os Estados capitalistas,organizados em 

"coletivos de capitalistas coletivos ideais" procuravam deter o 

"avanço socialista" no mundo e consideravam a energia nuclear 

como elemento estratégico nesse projeto, tanto por seu conteúdo 

bélico, quanto políticoe econômico. 

Paralelamente, o conflito entre os "capitalistas co 

letivos ideais" em torno de posição política hegemônica do capi_ 

talismo mundial, configurava-se como um segundo estímulo de pe 

so, em prol da nuclearização. 

Apoiado em ."razões de Estado", o capital mundial, a 

partir de seus segmentos instalados no setor energético e de 

equipamentos estratégicos, articulou-se no sentido de consti 

tuir um subsistema produtivo nuclear mundial, subordinando uma 

constelação de unidades produtivas, independentemente de locali_ 

zaçãp geográfica, nacionalidade ou propriedade do capital. 

Para tornar-se competitiva, a energia nuclear obte_ 

ve dos Estados capitalistas centrais, em consonância com seus 

objetivos estratégicos, um amplo espectro de favorecimentos:sub 
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sídios na produgáo do combustível, de forma a torna-lo competí. 

tivo lúi-a-u-ü outras formas dé gera?ao, limitacaó de responsa 

bilidade civil por danos nucleares, financiamentos á P&D e a 

exportadlo de usinas, etc. 

Assim, nao sao nos aspectos relativos á economicida 

de da geragáo nuclear que devem ser buscados os incentivos para a 

nuclearizagao. Entre outras razoes, porque o subsistema produti 
vo nuclear mundial ja surge articulado, por lagos financeiros, 

aos outros setores energéticos, resultando na capacidade de,por 

meio de manipulagao de pregos relativos, o capital mundial con 

seguir equacionar a viabilidade de qualquer forma de produgáo de 
energia, principalmente a nuclear. 

No Brasil, a implantagao de urna industria nuclear, 

configurada no Sistema Nuclebrás, tem suas origens no quadro 

mundial de crise que abalou o mundo capitalista na primeira m£ 

tade dos anos setenta, e no projeto de dominagao desenvolvido 

por urna elite encastelada no poder e comprometida com a interna 

cionalizagáo da economia. Assim, as necessidades de reprodugáo 

do capital, constrangido pela queda ñas taxas de lucro no cen 

tro capitalista; a necessidade do capital mundial de dispor de 

novas reservas uraníferas; e, de ampliar o espago de realizagao 

de reatores nucleares, determinou a implantagao do Sistema Nu 

clebrás, constituido, de fato, em subsidiarias de empresas muí 

tinacionais de origem alema. 

Nesse sentido, chama-se atengáo para a forma sutil 

como foi manipulado o conceito de "monopolio da Uniao", consti 

tuindo-se, de fato, urna reserva de mercado para a produgáo nu 

clear internacionalizada. 

Para as classes dominantes - e, particularmente, pa. 

ra o Poder Militar - a implantagao de um sistema produtivo nu 

clear inseria-se no projeto de dominagao interna e de expansáo 

do espago geopolítico do Brasil na América Latina. O nuclear se 

ria, nesse sentido, parte da logística desse projeto de domina 

gao. 

A evolugáo "normal" do processo de nuclearizagao do 

Brasil foi sufocado pelo próprio desenvolvimento de suas con 

tradicoes internas. Padecendo de falta de coerencia em sua es; 

truturagáo - principalmente, porque condicionado pela interna^ 

cionalizagáo capitalista - e impulsionado por meio de recursos 
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externos (financeiros, científicos e tecnológicos, materials e 

humanos), o Programa Nuclear Brasileiro entrou em processo de 

degeneragao precoce. 

Seria, entretanto, muito improvável qué as dificul 
dades enfrentadas na atualidade fossem suficientes para a ex 

tingao do Sistema Nuclebrás. Politicamente,porque, depois do 

evento "Nova República", alguns dos principáis representantes do 

antigo regime foram encastelar-se justamente no setor energéti 

co - cumprindo, provavelmente, o ritual de ocupar espagos estra 
tégicos, dentro da logística da "guerra interna." Económicamente, 

porque esta situagao nao correspondería aos interesses do cap^ 

tal mundial. Provavelmente, o Sistema Nuclebrás sofrerá urna re 

visao, algumas unidades do ciclo do combustivel seráo indefini. 

damente postergadas e, mais profundamente articulado ao subsis; 

tema produtivo nuclear mundial, iniciará um processo mais lento 

e gradual de nuclearizagao do sistema eletrico brasileiro e de 

exportagao de usinas para a America Latina, construidas no int£ 

rior do referido subsistema. 

Isto nao implicará, entretanto, na eliminagao das 

contradigoes internas do Sistema Nuclebrás. Sob as condigoes 

das relagoes capitalistas de produgáo, a integragao do Sistema 

Nuclebrás far-se-á determinada pelos padroes de produtividade 

internacional. Assim, para tornar seus produtos competitivos , 

acarretará no aumento da taxa interna de exploragáo do traba 

lho, favorecendo a formagáo de um superlucro no interior do sub 

sistema produtivo nuclear mundial, concentrado em seu centro. 0 

que nao significará, de urna forma geral, no fornecimento de usî  

ñas para o mercado interno a pregos em paridade com o mercado 

internacional, haja visto a condigáo de monopolio estabelecida 

e o exerclcio efetivo por empresas multinacionais. 



ANEXO I 

ARTICULARES INTERCORPORATES NO FORNECIMENTO 

DE USINAS NUCLEARES TIPO LWR. 

ESTADOS UNIDOS 
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COMENTARIOS 

As usinas que entraram em operagao até 1970, foram 

construidas sem cjue se verifiCüSSeill MiOrQS articulares inter 

corporagoes. Essas articulagoes sao mais fácilmente observáveis 

ñas usinas que entraram em operagao a partir de 1971. Sao aque 

las cuja construyo comecaram, em media, oito anos antes, ou 

seja, 1963. Justamente quando se tem o ÍÍUSÍ0 du pOlítíOa dos 

reatores turn-key. Esse fato, por si, já indica que,subjacentes 

áquela "guerra de pregos"f as grandes corporagoes Westinghouse e 

G.E, nS90ClñV3in COIftpeftsagoes para a reducao dos prejuízos,refor 

gando a tese de que a "política dos turn-key" teve por objetó. 

vo, realmente, afastar os competidores "outsiders"do mercado de 

reatores nucleares. 

No período 71-75 (quando se verifica o "boom" de 

reatores entrando em operagao), as articulagoes intercorpora 

goes sao claramente assumidas. Dos trinta e nove reatores assi. 

nalados, apenas 26 (66%) foram fornecidos, em sua totalidade,pe 

lo construtor do reator. Considerando-se o comando do forneci 

mentó da usina como sendo do fornecedor do reator, Westinghouse 

foi subcontratada da G.E. para urna usina e G.E. foi subcontrata 

da daíG.E. para urna usina e G.E, foi subcontratada da ) Westing; 

house para outra. Combustion Engineering e Babcock & Wilcox,que 

no conjunto forneceram 11 reatores do tipo PWR, subcontrataram 

tanto a G.E. - 7 usinas - quanto Westinghouse - 4 usinas 

para o fornecimento de grupos geradores. 

No período 76-80 (Anexo I-E), observa-se urna sensí 

vel queda de entrada em operagao de novos reatores. Isto se de 

veu a um conjunto de fatores que, articulados, reduziram sensî  

velmente o ritmo das construgoes nucleares: o aumento dos pra 

zos de construgao de usinas; a entrada em vigor da Leí de Prote 

gao ao Meio Ambiente (NEPA-1970) e seu recurso por grupos am 

bientalistas; a elevagao dos custos de construgao (em certa me 

dida, determinado pelos fatos ácima); e, finalmente, ao canee 

lamento de diversas encomendas. 

Embora o número de encomendas se tenha reduzido 

(de 59 para 20), o mesmo nao acontece em relagao as articula 

goes intercorporagoes. Dos reatores que entraram em operagao , 

cerca de 40% (oito reatores) foram objeto de partilhamento de 
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encomendas, sendo que observa-se, para um deles, a participa 

çao da empresa Brown-Boveri, no fornecimento do gerador. 

Para as usinas a entrar 6m operação âpÕS 1980 ( Anê 

xo I-F), a situação apresenta-se ainda mais crítica. Apenas 17 

usinas estariam sendo construídas. Destas, apenas dez (58.8%)se 

riam de responsabilidade exclusiva da Westinghouse ou da Gene 

ral Electric, o restante (43,2%), representam construções con 

sorciadas. Aiiis-chaimers, uma das maiores construtoras norte 
americanas de hidrogeradores, aparece pela primeira vez como 

SUbCüntratüdã nO GQtOI? nuclear: forneceu um gerador parawestincj 

house e outro para G.E. 

Se a subcontrataçao ê explicável para empresas como 

Babcock & Wilcox e Combustion Engineering, que não fabricam ge_ 

radores, o mesmo não se dã para Westinghouse e General Electric, 

capacitadas a construir usinas nucleares em sua totalidade. Ape 

nas um excesso de encomendas justificaria esse tipo de estratê 

gia. 

No entanto, justamente quando se começa a observar 

uma queda no volume de encomendas, esse tipo de articulação vai 

se tornando mais representativo, quando o mais razoável seria , 

caso a concorrência existisse, de fato, um aumento da competi. 

ção, acompanhado por uma queda dos preços de usinas. Ao contra 

rio, os preços das usinas se mantém em trajetória ascendente e 

as articulações são intensificadas, indicando que, no setor nu 

clear a concorrência se mantêm era níveis bastante restritos. E£ 

ta situação se torna ainda mais evidenciada quando se considera 

que, tanto General Electric quanto Westinghouse são importantes 

associadas do cartel de equipamentos elétricos, 



AMEXO I - A - ARTICULAQÓES INTERCORPORAgOES NO FORNECIMENTO DE U S I N A S N U C L E A R E S T I P O LWR 

ESTADOS UNIDOS - 1 9 5 6 - 1 9 6 0 ( 1 ) 

( UNIDADES F O R N E C I D A S ) 

" \ s F o r n e c e d o r do 

F o r n e c e ^ R e a t o r 
d o r do ^ * \ ^ 
Gerador ^ ^ 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL:1 

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 

BROWN BOVERI 

ET C I É . ( S U I S S A ) 

TOTAL: 

ALLIS CHALMERS 

TOTAL: 

GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY (UK) 
TOTAL: 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 1 

1 

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 

i 

COMBUSTION 

ENGINEERING 

TOTAL: 

BABCOCK & 

WILCOX 

TOTAL: 

A L L I S 

CHALMERS 

T O T A L : 

(1) R e f e r e - s e ao ano de e n t r a d a em o p e r a c a o da u s i n a . 

FONTE: NUCLEAR NEWS, Agos to de 1980 . Nao i n c l u i u s i n a s d e c o m i s s i o n a d a s (INDIATSJ P O I N T - 1 e a p r i 
m e i r a c e n t r a l d e SHIPPINGPOT,canceladas e f o r a de s e r v i c o no momento d a p e s q u i s a , e i n f e r i o r e s 

- - - - - ^ ^ n M W f i . 

file:///sFornecedor


ANEXO I - B - ARTICULATES INTERCORPORAgOES NO FORNECIMENTO DE U S I N A S NUCLEARES T I P O LWR 

ESTADOS UNIDOS - 1 9 6 1 - 1 9 6 5 

(DNIDÍVDES F C R M E C I D A S ) 
^ - \ F o r n e c e d o r do 

Fo r n e c e \ R e a t o r 
d o r do ^ ^ . 
Gerador ^ \ 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 2 

WESTINGÍIOUSE 

TOTAL: 1 

BROWN BOVERI 

ET C I É . (SUISSA) 

TOTAL: 

ALLIS CHALMERS 

TOTAL: 

GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY (UK) 
TOTAL: 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 2 

2 

• -

WESTINGÍIOUSE 

TOTAL: 1 

1 

COMBUSTION 

ENGINEERING 

TOTAL: 

BABCOCK & 

WILCOX 

T O T A L : 

A L L I S 

CHALMERS 

T O T A L : 



ANEXO I - C - ARTICULAgÓES INTERCORPORAgOES NO FORNECIMENTO DE U S I N A S N U C L E A R E S T I P O LWR 

ESTADOS UNIDOS - 1 9 6 6 - 1 9 7 0 

( U N I D A D E S FORJNTECIDAS) 
^ • \ F o m e c e d o r do 

F o r n e c e ^ R e a t o r 
do r do ^ \ ^ ^ 
Gerador ^ \ 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 4 

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 4 

BROWN BOVERI 

ET C I É . (SUISSA) 

TOTAL: 

ALLIS CHALMERS 

TOTAL: 1 

GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY (UK) 
TOTAL: 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 4 

4 

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 4 

t 

4 

COMBUSTION 

ENGINEERING 

TOTAL: 

• 

BABGOCK & 

WILCOX 

TOTAvL: 

' 

ALL. I S 

CHAL.MERS 

TOTA_L: 1 

-

1 

. 



ANEXO I - D - ARTICULARES INTERCORPORAQOES NO FORNECIMENTO DE U S I N A S N U C L E A R E S T I P O LWR 

ESTADOS UNIDOS - 1 9 7 1 - 1 9 7 5 

( U N I D A D E S FORNTECIDAS) 
^ \ F o m e c e d o r do 

F o r n e c e ^ - R e a t o r 
dor do \ . 
Gerador ^ \ ^ 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 22 

WESTINGHOUSE 

TOTAL:17 

BROWN BOVERI 

ET C I É . ( S U I S S A ) 

TOTAL: 

ALLIS CHALMERS 

TOTAL: 

GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY (UK) 
TOTAL: 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL : 15 

14 

1 

-

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 13 

}-
• 

12 

COMBUSTION 

ENGINEERING 

TOTAL: 5 

3 

2 

BABCOC K & 

WILCOX 

TOTAL: 6 

4 

2 

A L L I S 

CHALMERS 

T O T A L : 



ANEXO I - E - ARTICULARES INTERCORPORAgÓES NO FORNECIMENTO DE USINA.S N U C L E A R E S T I P O LWR 

ESTADOS UNIDOS - 1 9 7 6 - 1 9 8 0 

( U N I M U > E S IFORJNfECIDAS) 
^ ^ F o r n e c e d o r do 

F o r r i e c e ^ R e a t o r 
d o r do ^ v . 
Gerador ^ \ 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL:6 

WESTINGHOUSE 

TOTAL:13 

BROWN BOVERI 

ET C I É . ( S U I S S A ) 

TOTAL: 1 

ALLIS CHALMERS 

TOTAL: 

GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY (UK) 
TOTAL: 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 3 

3 

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 1 1 

1 

9 

1 

COMBUSTION 

ENGINEERING 

TOTAL: 3 

1 

2 

BABCOCK & 

WIL.COX 

TOTAL: 3 

1 

2 

AL-LIS 

CHALMERS 

T O T A L : 

-



ANEXO I - F - ARTICULAQÓES INTERCORPORAgOES NO FORNECIMENTO DE U S I N A S N U C L E A R E S T I P O LWR 

(2) 
ESTADOS UNIDOS - 1 9 8 1 

( U N I D A D E S ^ O R I N E C I D A S ) 
^ ^ ^ F o r n e c e d o r do 

F o r n e c e \ £ e a t o r 
d o r do ^ ^ . 
Gerador ^ ^ 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL:5 

WESTINGHOUSE 

TOTAL": 9 

BROWN BOVERI 

ET C I É . ( S U I S S A ) 

TOTAL: 

ALLIS CHALMERS 

TOTAL:2 

GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY (UK) 
TOTAL: 1 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 7 

4 

2 

1 

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 8 

1 

6 

1 

COMBUSTION 

ENGINEERING 

T O T A L : 2 

1 

1 

BABCOCK & 

WIILCOX 

TOT?AL: 

AL-.LIS 

CHAvLMERS 

T O T A L : 

-

(2 ) A T a b e l a c o n s i d e r a a s u s i n a s q u e , a i n d a n a o t e r m i n a d a s em 1 9 8 0 , e s t i v e s s e m e m e s t a g i o d e 
c o n s t r u c a o i g u a l ou s u p e r i o r a 70%. i 



ANEXO II 

ARTICULAQOES INTERCORPORAGOES NO FORNECIMENTO 
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COMENTÁRIOS 

A Ásia constitue-se em mercado cativo das corpora 

ções norte-americanas. Nem Framatome, nem KVTD conseguiram pene 

trar na região. 
No Japão, encontravam-se em operação ou construção, 

em 1980, 15 U5ÍMS do tipo BWR Q 12 PWR. 

Toshiba e Hitachi sao licenciadas da General Elec 

tric, que por sua vez possui uma participação acionaria nS55âS 

empresas. Das dez usinas fornecidas pela Toshiba e pela Hitachi, 

duas o foram de forma consorciada, 

General Electric, por sua vez, foi responsável pelo 

fornecimento de reatores para quatro usinas, cabendo o forneci 

mento dos geradores â própria General Electric (dois) e a um 

consórcio GE/Toshiba, pelos dois restantes. 

As três empresas ainda se articularam para o forne 

cimento de uma ultima usina BWR, cabendo a construção do reator 

a um consórcio G.E/Toshiba, e do gerador, a um consórcio G.E. / 

Hitachi. 

Na linha dos PWR, Westinghouse forneceu quatro dos 

doze reatores e Mitsubishi os outros oito, cabendo a esta o 

fornecimento de todos os geradores. 

Se no Japão essas articulações são menos evidencia. 

doras de um certo tipo de conluio, na Coréia do Sul e em Taiwan 

esta situação e evidente. 

Na Coréia, das seis usinas consideradas, todos os 

reatores foram construídos por Westinghouse, embora apenas dois 

geradores fossem de sua procedência. Os quatro geradores restan 

tes foram produzidos pela General Electric Company, subsidiária 

inglesa da G.E. \ 

Em Taiwan a situação ê ainda mais explícita. Dos 

seis reatores, G.E. foi fornecedora de quatro,enquanto àWestinçj 

house couberam apenas dois. Entretanto, os quatro reatores G.E. 

compuseram suas usinas com geradores Westinghouse,enquanto aos 

dois reatores Westinghouse couberam geradores G.E. Assim, as 

duas corporações se fizeram presentes na construção de todas as 

usinas, ora como fornecedoras do reator,ora do gerador, demons 

trando como, também no plano internacional,a concorrência entre 

essas empresas manteve-se dentro de determinados limites, muito 

próximos dos observáveis em mercados cartelizados. 

í 
i 



ANEXO I I - A - ARTICULACOES INTERCORPORAQOES NO FORNECIMENTO DE U S I N A S N U C L E A R E S T I P O 

LWR 

JAPÁO - USINAS EM OPERACAo E EM CONSTRUgÁO (1} 

\ . Fornecedor do 

F o r n e \ R e a t o r 
cedor do^"^-^^ 
Gerador ^ \ 

TOSHIBA 

TOTAL: 5 

HITACHI 

TOTAL: 5 

MITSUBISHI MEAV^ 
INDUSTRIES 

TOTAL: 12 

GENERAL 
ELECTRIC 

TOTAL: 2 

GE/TOSHIBA 

TOTAL: 2 

GE/HITACHI 

TOTAL: 1 

TOSHIBA 
(BWR) 

TOTAL: 7 

5 

2 

HITACHI 
(BWR) 

TOTAL: 3 

3 

MITSUBISHI 
MEAVY 
INDUSTRIES 
(PWR)TOTAL:8 

8 

WESTINGHOUSE 
(PWR) 

TOTAL: 4 

4 

GENERAL, 
EL.ECTR I C 
<BWR) 

X O T A L : 4 

2 

2 

GENERAL 
ELECT ZRIC/ 
T O S H I B A (BWR) 
TOTAL : 1 

1 

(1) E s t á g i o d e c o n s t r u c a o m a i o r q u e 10% d a u s i n a 

FONTE: NUCLEAR NEWS, a g o s t o , 1 9 8 0 . 
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ANEXO i i - B - ARTICULACSES INTERCORPORACÓES NO FORNECIMENTO DE U S I N A S NUCLEARES T I P O LWR 

C0RÉIA DO SUL - USINAS EM OPERACAO E CONSTRUgAO 

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 6 

GENERAL 

ELECTRIC 

COMPANY 

_(ÜK) 4 

TOTAL: 4 

WESTINGHOUSE 

2 

TOTAL: 2 

FONTE: NUCLEAR NEWS, agosto, 1980. 

^-^Fornecedor do 
n ^ \ Reatar 

3or do X ^ 
Gerador ^ \ 



ANEXO I I - C - ARTICULACOES INTERCORPORACÓES NO FORNECIMENTO DE U S I N A S N U C L E A R E S T T P O LWR 

TAIWAN - USINAS EM OPERAQAO E CONSTRUQAO 

" \ F o r n e c e d o r do 
^ \ R e a t o r 

F o r n e c e * ^ ^ 
dor do ^ N . 
Gerador ^ \ 

GENERAL 

ELECTRIC 

TOTAL: 2 

WESTINGHOUSE 

TOTAL: 4 

GENERAL ELECTRIC 

TOTAL: 4 

-

4 

i 

WESTINIGHOUSH 

TOTAL: 2 

2 

-

FONTE: NUCLEAR NEWS, a g o s t o d e 1 9 8 0 . 
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