


FOI ADIADA, MAIS uma vez, a revisão de 
cinco anos do Tratado de Não Proliferação Nu-
clear. Como nos dois adiamentos anteriores, em 
2000 e 2005, o objetivo, em princípio, era colocar 
uma pedra definitiva sobre os restos da Guerra 
Fria — o confronto nuclear de quase meio século 
entre os EUA e a União Soviética encerrado com 
o fim desta, em 1989. 

Depois da conferência na sede da O N U (Or-
ganização das Nações Unidas), em Nova York, 
realizada ao longo de maio deste ano, a tensão 
internacional subiu vários pontos. Mas não devi-
do à ausência de revisão, que já se esperava. 

O problema não estava na conferência dos 
chefes de Estado, em Nova York, mas em uma 
reunião fechada, realizada no fim do mesmo 
mês, do outro lado do mundo, em Christchur-
ch, segunda maior cidade da Nova Zelândia e 
animado centro de negócios globais. A cidade 
sediou o encontro anual dos donos da indústria 
nuclear mundial, representados por 45 países, 
tendo a Comissão Européia como observadora 
permanente. 

E conhecido como Grupo dos Fornecedores 
Nucleares (NSG, na sigla inglesa). Acredita-se 
que o comércio nuclear está 
pronto para um boom nos pró-
ximos anos. A expectativa é dê 
que este pode ser um dos canais 
para tirar a economia mundial 
da recessão iniciada em meados 
de 2008 pela crise financeira 
nos EUA. 

Mas o N S G precisa regu-
lar o novo mercado com o 
carro andando, enquanto não 
se chega, na ONU, a um acordo político para 
desmilitarizá-lo. Combinou-se, em 2008, que 
o NSG trabalharia em linha com o tratado de 
não proliferação - alicerce político da precária 
cooperação internacional vigente desde 1995. 
Mas não foi uma combinação muito firme e o 
tratado esteve em risco. 

Em julho de 2009, os países do G8 - EUA, 
Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, 
Japão e Rússia -, numa reunião confusa em Áqui-
la, na Itália, levantaram a possibilidade de pôr o 
carro na estrada à revelia do NSG. A idéia teria 
sido dada pelo Canadá, segundo a organização 
americana Carnegie Endowment for Internatio-
nal Peace. 

• Logo no início da conferência de revisão, no 
dia 5 de maio, o perigo foi afastado pelos cinco 
membros permanentes do Conselho de Seguran-
ça da ONU. EUA, Rússia, China, França e Reino 
Unido reuniram-se à parte, em Nova York, e 
divulgaram um documento no qual asseguraram 
que o tratado continuava valendo e assinalaram, 
em 20 pontos, os termos de acordo em relação 
às pendências em curso. 

Os EUA estavam na berlinda, dentro do NSG, 
per dois motivos. O primeiro, mais imediato, diz 
respeito às restrições que a diplomacia americana, 
historicamente, colocou à participação de outros 
países na indústria nuclear. 

Os americanos têm pressa em atualizar essas 
normas. Logo depois do acordo no Conselho 
de Segurança, o senador democrata John Kerry 
anunciou que tinha conseguido aprovar um gran-
de financiamento federal às empresas americanas. 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
do Senado e aliado importante do presidente 
Barack Obama, Kerry conseguiu elevar o crédito 
de 18 bilhões para 54 bilhões de dólares. Toda a 
cadeia produtiva deverá ser reativada. 

Assim que recebeu a notícia de Kerry, Mar-
vin Fertel, presidente no Instituto de Energia 
Nuclear, expôs a novidade para 500 empresários 
e funcionários federais e estaduais. Disse que a 
intenção é mais que dobrar o tamanho da indús-
tria nas próximas décadas. 

O clima era de entusiasmo: "O mundo abraçou 
a energia nuclear comercial", disse Fertel. Isso é 
um fato, na opinião da maioria dos especialistas, 
mas um grande número de países discorda da 

maneira como os EUA preten-
dem regular a indústria. 

Primeiro, em relação às restri-
ções: a maior parte dos países é 
contra ate as que ]a existem, e os 
EUA querem mais, e mais duras. 
Estão propondo desnacionalizar 
o processamento do urânio e 
querem protocolos adicionais 
de inspeção que poderiam, de 
acordo com alguns consultores 

do governo americano, obrigar países e empresas 
a revelar segredos comerciais. 

Boa parte dos membros do NSG resiste e já 
derrotou propostas americanas, apoiadas pela 
França e pela Rússia, em 2008 e 2009. Todos 
concordam que a tecnologia nuclear é perigosa 
e que é preciso controlar o comércio de alguma 
maneira. 

BRASIL: SEM RESTRIÇÕES 
Mas a maior parte — inclusive a massa dos sem-
tecnologia, fora do NSG - quer ter mais acesso 
à indústria e ao comércio nuclear e considera 
que as restrições americanas são frequentemente 
subjetivas e discriminatórias. 

O Brasil, entre outros membros do NSG, 
pensa dessa maneira, como diz o secretário de 
Assuntos Estratégicos do governo brasileiro, 
embaixador Samuel Pinheiro Guimarães: "As 
inspeções da O N U já são mais duras do que 
deveriam", disse ele em entrevista exclusiva a 
Retrato do Brasil. 

A reunião em Christchurch, afirmando que 
"persistem desafios ao regime internacional de 



Entrevista 
não proliferação nuclear" parece ter sido 
favorável a esses países. Os relatórios 
do NSG são lacônicos e codificados, 
mas diversos especialistas consideram 
que prevaleceu a oposição às restrições 
extras. 

O segundo ponto de conflito no 
NSG, bem mais grave, é uma objeção 
feita pela China, em 2005, ao pacto que 
o então presidente americano George 
W. Bush fez com a índia, dando a lar-
gada à atual corrida ao mercado nuclear. 
Quando falou em "abraço mundial", 
era ao pacto de Bush que Marvin Fertel 
se referia. 

Bush primeiro fez o acordo, depois 
pediu ao NSG que abrisse uma exceção, 
visto que a índia não é signatária do 
tratado de não proliferação, não pro-
pôs eliminar suas armas, como estipula 
o tratado, e defende testar outras se 
achar necessário. "O pacto não afeta 
de maneira alguma o direito da índia 
de realizar testes nucleares no futuro", 
disse o primeiro-ministro Mamonhan 
Singh, em 2007. 

A diplomacia chinesa foi discreta, 
mas o jornal Diário do Povo, que ex-
pressa a posição do governo chinês, 
expôs o problema em novembro de 
2005: "Essa atitude dos EUA prova 
mais uma vez que a América não é, de 
modo algum, 'guardiã' [da não proli-
feração], O tratado não é mais do que 
um disfarce em favor dos interesses 
americanos". 

A objeção chinesa bloqueou o pacto, 
abrindo um debate que ainda não ter-
minou. Inclusive porque a China voltou 
ao ponto, em 2007, argumentando que, 
além da ameaça ao tratado, a exceção 
à índia tendia a agravar as rusgas que 
ela tem com o Paquistão, também não 
signatário do tratado e dono de armas 
nucleares. 

CHINA: SEM EXCEÇÃO 
A China, então, submeteu ao NSG uma 
questão de isonomia — qualquer decisão 
sobre a índia deveria ser estendida ao 
Paquistão — e, ao mesmo tempo, anun-
ciou a venda de dois reatores nucleares 
para os paquistaneses — parte de con-
tratos iniciados antes de 2004, quando a 
China aderiu ao NSG. Portanto, foram 
tacitamente aprovados na adesão, ale-
garam os chineses. 

A resposta americana foi sugerir que os 
chineses também pedissem uma exceção 
ao NSG, mas a China recusou, levando à 
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Retrato do Brasil Qual é a posição brasi-
leira sobre as novas propostas em relação 
à energia nuclear? 
Samuel Pinheiro Guimarães Oitenta e 
um por cento das reservas [de urânio] do 
mundo estão em cerca de oito países. O 
Brasil tem a sexta maior reserva. Pode vir a 
ter a segunda ou terceira, porque somente 
30% do território foi prospectado, e só até 
cem metros. Pode haver jazidas mais pro-
fundas. Então, temos o insumo essencial. 
Segundo, temos a tecnologia. Terceiro, 
pelo menos parte dessa tecnologia é con-
siderada a mais avançada do mundo. 

RB Mais avançada do mundo? 
SPG Tecnológicamente, sim. Não temos 
ainda industrialmente e não temos pro-
dução suficiente. Mas, pelas informações 
que tenho, é a [tecnologia] mais eficiente 
em termos de enriquecimento. E temos 
a relação entre as questões ambiental 
e nuclear. Há um processo de aqueci-
mento global e é preciso mudar a matriz 
energética e a matriz de transporte. A 
única fonte de energia que, embora 
não seja renovável, é limpa e viável é a 
nuclear. Existe um mercado futuro ex-
traordinário para o urânio enriquecido. 

RB Então esse é o cerne do posiciona-
mento brasileiro? 
SPG Há vários aspectos. Isso é o que 
tenho defendido. Nós defendemos o cum-
primento do tratado, que diz que os países 
tem direito ao desenvolvimento pacífico, 
ao enriquecimento de urânio. Algumas 
vezes, parece predominar o seguinte ra-

ciocínio: há países melhores que os outros, 
civilizações superiores, responsáveis, com 
direito de ter energia nuclear e até arma 
nuclear. E há os países irresponsáveis, 
selvagens, civilizações inferiores... 

RB E por essas razões o seu argumen-
to é não adotar controles adicionais? 
SPG Não tem por quê. A Constituição de-
termina que a energia nuclear no Brasil só 
pode ser utilizada para fins pacíficos. Men-
ciona também que as atividades nucleares 
dependem da aprovação do Congresso. 
O Brasil tem um acordo de salvaguardas 
com a AIEA. Cumpre o acordo, nossas 
instalações estão perfeitamente corretas. 

RB Os técnicos da AIEA são confiáveis? 
SPG São seres humanos. 

RB Logo... 
SPG Nacionais de algum país, nenhum 
deles é supranacional. Eles têm simpatia 
pela idéia do oligopólio. A AIEA admi-
nistra o oligopólio e eles acham que esses 
instrumentos estão corretos. Muitos deles 
já foram agentes de seus países. 

RB Quais são os interesses econô-
micos po r trás dessa negociação? 
SPG A médio e longo prazos, isso é muito 
importante. A medida que os programas 
nucleares dos países estão se reativando, 
haverá uma demanda por urânio enrique-
cido. A agregação de valor se dá no enri-
quecimento. O urânio 235 é encontrado na 
natureza [enriquecido] a 0,7%. Para fins de 
energia elétrica, tem de chegar a cerca de 



4%. Para fins medicinais, 20%. Para fins 
bélicos, 90%. Esse processo exige um nú-
mero muito grande de ultracentrifugas. 

RB Quais países detêm tecnologia? 
SPG Se não estou enganado, só três países 
no mundo têm urânio e tecnologia: Brasil, 
Rússia e EUA. A França e a Inglaterra têm 
tecnologia, mas não têm urânio. 

RB Noticiou-se que até o fim do ano o 
Brasil dominaria o ciclo nuclear. O que 
isso significa? 
SPG O que falta é a usina de conversão 
do yellow cake. Você faz a mineração e ob-
tém um sal que contém urânio. Esse sal é 
beneficiado, lavado, passa por processos 
químicos e vira yellow cake, que depois tem 
de ser beneficiado de novo, purificado e 
transformado em gás. 

RB Além da Constituição, existe garantia 
total de que o Brasil nunca usará o pro-
grama nuclear para fins militares? 
SPG Qual a garantia de que os Esia-
dos Unidos não vão usar suas armas 
nucleares? 

RB Nenhuma. 
SPG Pronto, acabou. 

RB Mas o Brasil é outro país, pacífico 
por natureza. 
SPG E os Estados Unidos são um país 
agressivo? 

RB Participaram de mais guerras que o 
Brasil ao longo da história... 

SPG Seu argumento é interessante por-
que o que está hoje em debate é que o 
Irã seria um país agressivo. De quantas 
guerras o Irã participou nos últimos 20 
anos? A guerra com o Iraque, em que foi 
atacado pelo Iraque com apoio militar 
americano? O que está por trás disso é 
o seguinte: há países que seriam geneti-
camente pacíficos, que só aplicam suas 
armas para o bem da humanidade e dos 
povos que sofrem. 

decisão de 2008 de reformar as normas da 
indústria nuclear dentro do NSG. 

Desde então, dizem os jornais in-
dianos, a índia está de dedos cruzados. 
Mas não houve desentendimento com 
a China. A chancelaria chinesa apenas 
afirma que a índia deve assinar o trata-
do, e em 2006 o presidente chinês, Hu 
Jintao, foi à índia tratar do assunto com 
Mamonhan. 

Depois da conversa, divulgaram 
que era "interesse comum desenvolver 
acordos nucleares civis". O texto previa 
"abordagens inovadoras" em relação 
às restrições, desde que "respeitando 
as salvaguardas e os princípios da não 
proliferação". 

Em 2008, Jintao e Mamonhan se 
encontraram no Japão, e o indiano disse 
à imprensa que não esperava obstáculos 
por parte da China. Neste ano, afinal, 
na véspera da reunião nuclear em Nova 
York, o Ministério do Exterior indiano 

Objeção da 
China aparece 
na doutrina de 
segurança de 
Obama 

RB Brasil e Argentina defendem posições 
semelhantes. Eles vão juntos até o final? 
SPG Nós assinamos um acordo que criou 
a Agência Brasil-Argentina de Contabi-
lidade e Controle (Abacc). Os técnicos 
dessa agência, que são brasileiros e argen-
tinos, realizam inspeções nas instalações 
dos dois países com muito sucesso. 

RB Com aval da Aiea? 
SPG Sim. Os inspetores da Aiea também 
participam. Temos uma cooperação muito 
estreita. A Argentina já é também um país 
avançado em tecnologia nuclear. Tem 
técnicos qualificados e exporta pequenos 
reatores. 

RB Para quem? 
SPG Para a Austrália, por exemplo. 

RB E o Brasil, exporta algo? 
SPG Não. Estamos tentando justamen-
te expandir o número de centrífugas 
necessárias. Temos de atender primeiro 
ao suprimento de Angra 1, 2 e 3 [usinas 
brasileiras]. 

anunciou a primeira visita de um pre-
sidente indiano, Hon'ble Rashtrapatiji, 
à China. 

Sobre a reunião de Christchurch, fun-
cionários do governo indiano disseram 
que não tinham detalhes até o início de 
julho, mas explicaram aos jornais que 
esperavam participar dos negócios nucle-
ares porque já tinham tomado diversas 
medidas em relação à não proliferação. 
Não especificaram quais. 

NÃO AGIR SOZINHOS 
A questão de fundo colocada pela China 
aparece com destaque na nova doutrina 
de segurança que o presidente Barack 
Obama anunciou em maio. "No passado, 
nós tivemos a prudência de agir judi-
ciosamente e de evitar agir sozinhos", 
escreveu ele na apresentação. 

"Nós tivemos sucesso", acrescentou, 
"impulsionando aquelas correntes [de 
cooperação internacional] na direção 
da liberdade e da justiça, de modo que 
as nações disputem assumindo suas 



responsabilidades e aceitando as conse-
quências se não assumirem." 

Foi uma maneira de Obama se dis-
tanciar do chamado unilateralismo de 
Bush. Isso contribuiu para o adiamento 
sem traumas da revisão do tratado de 
não proliferação. Mas, no cômputo 
geral, a tensão não diminuiu. Primeiro 
porque a nova doutrina, no conjunto, 
não é amistosa. 

Obama fala em fortalecer "as antigas 
alianças". Em relação ao resto, o obje-
tivo é "ampliar a influência da Améri-
ca". Ele não menciona dividir o poder 

global, como se disse na imprensa. O 
que ele diz que quer compartilhar é "a 
responsabilidade em relação à segurança 
internacional". E é uma cobrança: a 
América não poderia mais arcar sozinha 
com esse peso. 

Mas o mais importante é que, mal 
havia acabado a reunião de Nova York, 
Obama tomou uma decisão tão unilate-
ral quanto as de Bush: adotou punições 
estritamente americanas contra o Irã 
apenas alguns dias depois das sanções 
coletivas, aprovadas no Conselho de 
Segurança da ONU. 

As sanções da O N U eram suaves se 
comparadas às outras que os EUA pro-
puseram desde 2005: não bloqueavam 
bens básicos dos iranianos, como gaso-
lina; não permitiam abordar navios com 
destino ao Irã em busca de contrabando 
nuclear; e nenhum país era obrigado a 
punir o Irã se não quisesse. 

Obama-tinha tido dificuldade, no 
Conselho de Segurança, para convencer 
a Rússia e a China. Ambas são contra 
punições como instrumento diplomáti-
co. A China tem posição bem definida: 
acha que as divergências devem ser 
negociadas, e sem antagonismo. O ob-
jetivo é a cooperação. 

APROVAÇÃO AO IRÃ 
O governo chinês não comentou o 
descaso de Obama em relação às ne-
gociações e ao Conselho de Segurança. 
Apenas reiterou a oposição às sanções. 
Em vista dos precedentes, não é difí-
cil imaginar o que acha. De qualquer 
maneira, a agência Xinhua, governista, 
deu um sinal importante de aprova-
ção ao comportamento do presidente 
iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, em 
Nova York. 

Junto à reportagem sobre o final da 
conferência, estampou uma foto grande 

Plano do Brasil 
e Turquia 
indica grande 
discordância 
com sanções 
de Ahmadinejad informando que ele es-
tivera presente e assinara o documento 
final. Porque ele podia ter embargado. 
O texto é adotado por consenso. 

Seria uma forma de denunciar a 
pressão americana, e teria platéia, no 
plenário da ONU. Uma das muitas 
provas recentes disso foi o plano 
apresentado pela Turquia e pelo Brasil 
um pouco antes das sanções. O plano 
mostrava como enriquecer urânio para 
o Irã sem risco. O enriquecimento seria 
feito aos poucos pela Turquia, membro 
da aliança militar EUA—Europa. 

Esses dois países representam muitas 
dezenas de países, atualmente, que são 
contra pressionar o Irã. Ou seja, validar 
o documento final, para o iraniano, foi 



uma forma de apostar na diplomacia da 
China, para onde ele foi logo depois da 
conferência. 

A situação da Rússia é mais complica-
da porque ela já tinha participado, junto 
com a França, de um plano similar, em 
setembro de 2009. Não se sabe por que 
não funcionou. Mas a chancelaria iraniana 
insinuou que "a Rússia queria ganhar di-
nheiro" com as divergências dos outros. 

Um pouco depois, disse que a Rússia 
"não perdia por esperar" ao confiar nos 
EUA. A Rússia não adota o espírito 
amistoso dos chineses em relação às 
sanções. E contra porque acha que não 
vão abater os iranianos. 

Os russos balançaram depois da 
punição particular de Obama. "Estamos 
extremamente desapontados", disse o 
vice-mínistro das Relações Exteriores, 
Sergei Ryabkov, "porque nem os EUA 
nem a União Européia estão levando a 
sério nossos apelos para evitar medidas 
como essas". 

Dmitry Medvedev, presidente russo, 
foi mais incisivo. "Não concordamos 
com isso", disse ao diário The Wall 
Street journal. "Os EUA deveriam agir 
coletivamente", reclamou, lembrando 
que dois anos antes (na era Bush) seria 
impossível a Rússia aderir a sanções 
contra o Irã. 

Um detalhe é que nem os europeus 
aderiram, ainda, às sanções americanas. 
Só deram apoio, prometendo estudar 
como fazer. Os europeus e o Japão 
partilham o mercado nuclear com os 
EUA, mas ainda estão amarrados a 

leis americanas criadas durante a Se-
gunda Guerra. Com a crise financeira 
e a recessão, é provável que tenham 
dificuldade em reter seus pedaços do 
mercado mundial. 

Parte da imprensa americana pro-
curou destacar o lado positivo da con-
ferência. A colunista Laura Rozen, por 
exemplo, escreveu no site Político que 
"funcionários do governo ficaram entu-
siasmados" com o documento final. 

EUA obtiveram 
pouco do que 
queriam na 
conferência da 
ONU, diz jornal 

Um deles explicou: "Nós consegui-
mos um plano de ação que serve como 
um guia para fortalecer o regime de não 
proliferação. Diplomacia e negociação 
efetivamente produzem resultados". 
Apesar disso, o lado negativo ficou 
claro. "Talvez tenha sido o melhor que 
os EUA podem ostentar", resumiu bem 
o diário The Washington Post. 

Poucas metas específicas america-
nas teriam sido alcançadas. "Como as 
punições para nações que desenvolvem 
armas atômicas secretamente", diz o 
jornal, acrescentando que "a linguagem 
pedindo aos países permissão para ins-
peções mais duras foi muito diluída". 

O jornal também aponta o desgaste 
em relação ao Irã no texto final, redigido 
com a participação dos 190 signatários 
do tratado. O texto teria desagradado a 
equipe de Obama porque "mencionou 
a suspeita de que Israel tem um pro-
grama nuclear - mas não as instalações 
do Irã, que muitos pensam ser parte de 
um esforço para fabricar uma bomba 
atômica". 

GENERAL: DEPLORÁVEL 
O general James Jones, assessor pró-
ximo de Obama, considerou o fato 
"deplorável". The Washington Post ouviu 
outro personagem importante, o con-
sultor David Albright, que apresenta 
análises e comentários à Agência In-
ternacional de Energia Atômica, que 
fiscaliza possíveis usos militares da 
indústria nuclear. 

Ele falou a The Washington Post sobre 
o corte de mísseis nucleares negociados 
por Obama com Medvedev, no ano 
passado. Disse que não foi reconhe-
cido pelo plenário da ONU. "A parte 
de de sa rmamen to que Obama fez 
eles descartaram. Não deram nada em 
troca." 

O resumo é que a tensão deve cres-
cer, nos próximos meses. Passados 20 
anos do fim da Guerra Fria, as questões 
de segurança apresentadas pelos EUA 
já não significam muita coisa e, na prá-
tica, quando acabam sendo aplicadas, 
recorrem à força, como nas invasões do 
Iraque e do Afeganistão. São vitórias, 
mas não são vitórias diplomáticas. 

Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 37, p. 36-41, ago. 2010.




