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ABACC: os primeiros 25 anos
João Marcelo Galvão de Queiroz*

Em 18 de julho de 2016, a Agência Brasileiro-Argentina de Controle
e Contabilidade de Materiais Nucleares (ABACC) celebra os primeiros 25
anos de existência. Pouco conhecida do público em geral, instalada em
dependências simples em dois andares de um edifício comercial no Centro
da cidade do Rio de Janeiro, a Agência é resultado e agente de realizações
que, simultaneamente, transformaram a qualidade das relações entre Brasil
e Argentina e da inserção dos dois países no contexto internacional mais
amplo. Atuando em uma área sensível como a do regime internacional de
não proliferação de armas nucleares, a ABACC foi, é e deve continuar a
ser um importante ativo diplomático em nossas relações com o mundo.
Estabelecida pelo Acordo de Guadalajara, de 1991, a Agência –
dotada de personalidade jurídica internacional e de autonomia perante
os governos de Brasil e Argentina – é responsável pelo gerenciamento
do Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares
(SCCC), que constitui um repertório de medidas aplicadas a todos os
materiais nucleares utilizados em atividades nucleares nos territórios dos
dois países. Tais procedimentos (salvaguardas) têm por objetivo assegurar
que aqueles materiais estão sendo utilizados exclusivamente para fins
pacíficos. Inspeções físicas constituem parte fundamental, ainda que não
única, no processo. Na abordagem consagrada pela ABACC, inspetores
argentinos a serviço da Agência vistoriam os materiais que se encontram
sob jurisdição brasileira e vice-versa.
Conceber a aplicação do conceito de neighbors watching neighbors na
segunda metade da década de 1980, período em que começou a gestar-se
um SCCC entre os dois países, representava então uma inflexão significativa
*
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nas relações bilaterais. A falta de transparência que caracterizava os
programas nucleares conduzidos por Brasil e Argentina, inclusive com
relação aos seus objetivos últimos – almejaria o outro desenvolver uma
arma nuclear? –, estimulava não apenas suspeitas entre as duas sociedades,
mas ensejava espírito de rivalidade e emulação no âmbito das respectivas
burocracias, estabelecendo-se, assim, um ciclo de retroalimentação.
Ao mesmo tempo, a comunidade internacional – preocupada, a partir de
meados dos anos 1960, em impedir a ascensão de novos atores dotados da
capacidade de desenvolver um artefato nuclear, por meio de compromissos
legais considerados discriminatórios e, portanto, não aceitáveis por Brasil
e Argentina – interpretava nessa dinâmica os contornos de uma corrida
armamentista. Em reação, articulavam-se sanções aos dois países com
o fim de negar-lhes bens e tecnologias empregáveis em seus programas
nucleares1.
O Acordo de Guadalajara2 e, por conseguinte, o estabelecimento da
ABACC se dão contra esse pano de fundo. O presente artigo busca revisar
o papel da Agência na reversão desse quadro, com suas implicações tanto
no plano bilateral quanto internacional. O objetivo é demonstrar que sua
criação e funcionamento geraram efeitos positivos não somente no prazo
imediato, servindo à estratégia de rapprochement entre Brasil e Argentina
no início dos anos 90, mas também apresentam benefícios à inserção
internacional de ambos ainda nos dias de hoje, não obstante as mudanças
havidas, desde então, no regime internacional de não proliferação.
Dessa forma, a primeira seção faz uma breve recapitulação histórica
do processo que levou à criação da Agência, no qual a cooperação nuclear
entre os dois países buscava constituir medida de construção de confiança
tanto entre eles como junto à comunidade internacional. Esse processo
sofre alterações no seu curso, quando, para as autoridades dos dois
países, mais do que um eventual arranjo bilateral, tornava-se necessário
“normalizar” as relações com o resto do mundo.
1

Ao final dos anos 1980, Brasil e Argentina enfrentavam embargos unilaterais no tocante
ao acesso a bens e tecnologias nucleares e espaciais e outras tecnologias, inclusive
supercomputadores, mesmo que destinados a atividades civis, em função de suspeitas quanto
ao possível uso nos programas nucleares e espaciais.

2

Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, entre o governo da República
Federativa do Brasil e o governo da República Argentina, assinado em Guadalajara (México),
em 18 de julho de 1991.
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A segunda seção abarca o período a partir de 1994, com a entrada em
vigor do chamado Acordo Quadripartite3, vinculando Brasil, Argentina,
ABACC e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), até os
dias atuais. Iniciativa voltada a reforçar as credenciais não proliferantes
dos dois países, o Acordo enfrenta um timing desfavorável, na medida em
que o regime internacional de não proliferação iniciava então um processo
de profunda reformulação. A ABACC veio desempenhar papel de relevo
nessa reacomodação de modelos, conceitos e procedimentos.
A terceira e última sessão busca tratar do futuro, especulando sobre
a continuada utilidade da Agência nas estratégias de Brasil e Argentina no
campo nuclear.

A ABACC na construção da confiança entre
Brasil e Argentina
A assinatura do Acordo de Guadalajara, em 1991, foi a culminação
de um processo de gradual aproximação, na área nuclear, entre Brasil e
Argentina, cujo momento inicial se deu onze anos antes, por ocasião de
visita do então presidente João Figueiredo a Buenos Aires.
Por volta de 1980, Brasil e Argentina encontravam-se no auge
de sua atividade de pesquisa e desenvolvimento nuclear, por meio de
programas autônomos, visando assegurar a autossuficiência no setor. Nos
anos seguintes – a Argentina, em 1983, e o Brasil, em 1987 – estariam
em condições de anunciar à comunidade internacional o domínio sobre
o estágio mais sensível do ciclo do combustível nuclear: a capacidade de
enriquecimento de urânio. Conforme assinala Sara Z. Kutchesfahani,
as the two major industrial, economic, and military powers in the Southern
Cone, their relationship has been marked by a strong rivalry. Argentina
and Brazil´s attempts to acquire the nuclear fuel cycle can therefore be
viewed as yet another competition between the two longstanding rivals.
(…) the rivalry was not military, yet it did develop a distinct nuclear
dimension which could have achieved a military dimension. (…) While
both sides were aware that each state wanted to acquire the fuel cycle,
3

Acordo entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) e a Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA) para a Aplicação de Salvaguardas, assinado em
Viena (Áustria), em 13 dez. 1991.
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they were uncertain of the other´s nuclear intentions: were the nuclear
programmes for civilian or military purposes? 4

Colaborava fortemente para essa incerteza acerca das intenções do
rival o fato de que ambos os países mantinham-se à margem do regime
internacional de não proliferação, em função da rejeição comum ao Tratado
de Não Proliferação Nuclear, em vigor desde 1970, e, por consequência,
da inaplicação de qualquer supervisão internacional sobre os programas
autônomos que vinham conduzindo. Essa falta de transparência era
somente agravada pela circunstância de os dois países estarem sendo
dirigidos à época por regimes militares, o que introduzia a suspeita de uma
eventual vertente bélica em seus programas.
Para entender-se a lógica da cooperação nuclear bilateral que
começaria a ser ensaiada em 1980, quando da visita do presidente João
Figueiredo a Buenos Aires, não podemos nos ater, entretanto, apenas
a esses elementos de desconfiança mútua. Em primeiro lugar, como
sublinha Kutchesfahani5, a natureza do relacionamento entre Brasil e
Argentina era de “rivalidade competitiva, e não de inimizade”. Na mesma
linha, Carasales6 nota que “the reasons for the nuclear rivalry derived not
so much from the national security concerns but from the need to keep up
with a competitor”. Julián Gadano7 vai além desse ponto, ao recordar que
havia uma base sólida para que a cooperação nuclear pudesse ser encetada,
tendo em conta os seguintes elementos:
a. havia simetria no estágio de desenvolvimento nuclear dos dois
países, o que estimulava o engajamento de ambos em um arranjo
dessa natureza;
b. ambos alimentavam um desejo de autonomia tecnológica em relação
ao resto do mundo no campo nuclear, o que gerava uma percepção
comum de oportunidades e desafios; e
4

KUTCHESFAHANI, Sara Z. Politics & The Bomb: Exploring the role of Epistemic Communities
in Nuclear Non-Proliferation Outcomes. UCL: Tese de doutorado, out. 2010, p. 95-96.

5

Ibid., p. 95.

6

CARASALES, Julio C. The Argentine-Brazilian Nuclear Rapprochement. The Non-Proliferation
Review, Spring-Summer 1995, p. 40.

7

Apresentação no evento “ABACC: 25 anos de realizações e visão para o futuro”, realizado no
Rio de Janeiro, em 2 dez. 2015.

48

Cadernos de Política Exterior

c. verificava-se complementariedade nos programas nucleares
conduzidos, uma vez que Brasil e Argentina perseguiam o
domínio do ciclo do combustível nuclear com base em tecnologias
distintas.
Para que a cooperação nuclear tivesse condições práticas de ser
implementada, foi necessário ainda que Brasil e Argentina superassem sério
contencioso, que contaminou a agenda durante boa parte dos anos 1970: o
aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. Conforme assinala Carasales,
“until that problem was satisfactorily resolved, it was impossible to even
contemplate a serious attempt to place Argentine-Brazilian relations on a
new basis” 8.
A resolução do diferendo em 1979 constituiu contexto propício para
que o presidente João Figueiredo realizasse a visita a Buenos Aires no ano
seguinte, a primeira de um mandatário brasileiro ao país vizinho em 40
anos. Nessa visita, viria então a firmar, com o presidente Jorge Videla, o
“Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear”9. Embora o instrumento abrisse o caminho
para uma colaboração dos dois países no setor, o fato é que a delicada
conjuntura que se verificou nos anos seguintes – Guerra das Malvinas,
crise econômica de 1982, redemocratização em ambas as sociedades –
minou as possibilidades de um engajamento mais efetivo e regular por
parte dos dois governos militares.
Foi somente a partir de 1985, com a ascensão de lideranças civis na
Argentina e no Brasil, que a cooperação nuclear bilateral veio a ganhar
ímpeto real. Em novembro de 1985, em Foz do Iguaçu, os presidentes Raúl
Alfonsín e José Sarney adotaram a “Declaração Conjunta sobre Política
Nuclear”10, cujo componente mais importante era o estabelecimento de
um grupo de trabalho, de natureza interministerial, dedicado a avançar
políticas em termos de cooperação técnica, posições comuns nos foros

8

CARASALES (1995), p. 40.

9

Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da
Energia Nuclear entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República
Argentina, celebrado em Buenos Aires, em 17 maio 1980.

10 Declaração sobre Política Nuclear Comum Brasileiro-Argentina, adotada em Foz do Iguaçu,
em 28 nov. 1990.
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multilaterais pertinentes e desenho de mecanismos que assegurassem a
paz, a segurança e o desenvolvimento da região.
Intensificaram-se, a partir daí, os acordos, protocolos e declarações
entre os dois países, com crescente detalhamento das políticas e medidas
de cooperação nuclear na área bilateral. Os presidentes Alfonsín e Sarney
reuniram-se quatro vezes nos três anos seguintes, quando visitaram
instalações nucleares dos dois países não submetidas à supervisão
internacional. Ao final de cada visita, uma declaração conjunta era emitida.
Também visitas técnicas recíprocas tiveram lugar, sobretudo a partir de
1987. No ano seguinte, o grupo de trabalho foi transformado em Comitê
Permanente de Política Nuclear11.
Conforme aponta Carmen Lídia Richter Moura12, as cinco
declarações firmadas entre 1985 e 1988 em nenhum momento mencionam
explicitamente a ideia de inspeções ou de verificação recíproca. Ainda
assim, as reuniões em nível diplomático e técnico serviam de espaço
para um intercâmbio mais ambicioso de propostas. De acordo com
Kutchesfahani13, já em sua primeira reunião, em março de 1986, o Grupo
de Trabalho iniciou discussões sobre a necessidade de estabelecer um
regime de inspeções conjunto. No Comitê Permanente, já a partir de 1988,
diplomats and technical experts were tasked to explore all avenues for
nuclear cooperation, including collaboration safety measures, a data
bank for information exchange and application of safeguards to their
nuclear activities. The initial work of the [Committee] was based on
the presumption that full-scope IAEA safeguards should be avoided,
given both countries´ hostility to the international non-proliferation
regime. The posture against “intrusive” full-scope IAEA safeguards had
widespread support among both foreign ministries and nuclear experts14.

Com a ascensão de novos nomes às presidências de Argentina (Carlos
Menem) e Brasil (Fernando Collor de Mello), respectivamente, em 1989 e
1990, o processo em curso sofreu expressiva aceleração e realinhamento.
11 Por meio da Declaração Conjunta sobre Política Nuclear, adotada em Iperó, em 8 abr.1988.
12 MOURA, Carmen Lídia Ribeiro de. O Brasil e o Fortalecimento do Sistema de Salvaguardas da
Agência Internacional de Energia Atômica: do Acordo Quadripartite ao Protocolo Adicional.
Instituto Rio Branco, dissertação do Curso de Altos Estudos, jul. 2001, p. 85.
13 KUTCHESFAHANI (2010), p. 120.
14 Idem, p. 124.
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Imbuídos da intenção de “normalizar” as relações de seus países com a
comunidade internacional, determinaram nova orientação no que tange à
transparência dos programas nucleares de Brasil e Argentina. Conforme
aponta Marco Marzo15, foi surpreendente para os negociadores no Comitê
Permanente a instrução de que não apenas um regime de inspeções
bilaterais seria aplicado aos materiais nucleares dos dois países, conforme
se vinha discutindo desde meados da década anterior, mas também
internacionais, em arranjo envolvendo a Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA).
Com a Declaração sobre Política Nuclear Comum, firmada em
novembro de 1990, em Foz do Iguaçu, os presidentes Menem e Collor
renunciavam, em nome de seus países, às armas nucleares, manifestavam a
aceitação das salvaguardas abrangentes da AIEA com base em um sistema
comum de contabilidade e controle de materiais nucleares, e indicavam a
intenção de colocar em vigor, para si, o Tratado de Proscrição de Armas
Nucleares na América Latina e Caribe (Tratado de Tlatelolco).
Oito meses depois da Declaração sobre Política Nuclear Comum, os
governos de Brasil e Argentina davam expressão juridicamente vinculante
aos compromissos ali contidos por meio do Acordo de Guadalajara,
em 18 de julho de 1991. O instrumento formalizou o Sistema de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC) e atribuiu a uma
organização binacional a ser criada, a ABACC, a responsabilidade pelo seu
gerenciamento. De acordo com Richter,
em meados de 1990, quando o Comitê Permanente elaborava o
SCCC, não se pensava na criação de entidade para administrá-lo.
Não obstante, a decisão de negociar acordo de salvaguardas com
a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), incluída
igualmente na Declaração sobre Política Nuclear Comum de Foz do
Iguaçu, levou ao estabelecimento da Agência Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) 16.

O Acordo de Guadalajara previa que, uma vez em vigor, inspeções
mútuas deveriam iniciar-se no prazo de 45 dias. De forma a habilitar esse
15 Apresentação no evento “ABACC: 25 anos de realizações e visão para o futuro”, realizado no
Rio de Janeiro, em 2 dez. 2015.
16 RICHTER (2001), p. 96.
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processo, desde a emissão da Declaração sobre Política Nuclear Conjunta,
as partes já iniciavam amplo intercâmbio de informações, incluindo lista
de instalações nucleares e respectivos inventários de materiais nucleares.
O Acordo de Guadalajara obteve aprovação rápida nos Congressos
Nacionais de Brasil e Argentina e entrou em vigor em dezembro do
mesmo ano. Doze meses mais tarde, a ABACC foi inaugurada em
cerimônia presidida pelos ministros de Relações Exteriores dos dois
países. Conforme estabelecido pelo instrumento, a Agência é integrada
por dois órgãos:
a. uma Comissão, integrada por quatro membros, dois de cada país,
indicados pelos respectivos governos; e
b. uma Secretaria, dirigida por um secretário e um secretário-adjunto, um de cada nacionalidade, que se alternam à frente do
órgão por períodos de um ano, ademais de dez oficiais (cinco
de cada país) e um corpo móvel de entre 75 a 100 inspetores,
de ambas as nacionalidades, provenientes da área nuclear, que
trabalham de forma temporária para a Secretaria, realizando
missões de inspeção no outro país.
As negociações com a AIEA, iniciadas em fevereiro de 1991, foram
concluídas em dezembro do mesmo ano. O Acordo Quadripartite, embora
tenha tido rápida acolhida no Congresso Nacional argentino, não teve a
mesma sorte no caso do brasileiro, e somente pôde entrar em vigência
em março de 1994. Esse hiato, conforme apontado por Marzo17, conferiu
uma bem-vinda oportunidade para que técnicos brasileiros e argentinos
avançassem na implementação do SCCC antes que se iniciasse uma
interação rotineira com a AIEA.
Ainda na sequência da Declaração sobre Política Nuclear Comum,
de 1990, Brasil e Argentina iniciaram coordenação com vistas a habilitar
a entrada em vigor, para si, do Tratado de Tlatelolco18. Juntamente com
o Chile, lançaram negociações vis-à-vis os demais estados partes com
17 Apresentação no evento “ABACC: 25 anos de realizações e visão para o futuro”, op. cit.
18 Brasil e Argentina não eram então estados partes no Tratado. O Brasil assinara, em 1967,
e ratificara o instrumento, mas não abrira mão de cláusula do Tratado pelo qual este teria
vigência para o país somente quando todos os países da região e potências extrarregionais
tivessem assinado e ratificado o Tratado e seus Protocolos. Pelas mesmas razões, a Argentina
somente havia assinado o Tratado.
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vistas a uma revisão de pontos sobre os quais alimentavam reservas. Tais
elementos não encontraram maiores dificuldades para sua aprovação pelos
estados partes e, uma vez efetivadas as emendas, em 1992, os dois países
puderam concluir o processo de colocação em vigor do Tratado em 1994.
Cabe recordar que, em seguimento a essas ações, também em 1994, a
Argentina aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, passo que seria
acompanhado pelo Brasil pouco mais tarde, em 1998.
Conforme retratado acima, a ABACC surge, em 1991, como resultado
do processo de construção da confiança entre Brasil e Argentina. Não
seria correto, no entanto, limitá-la a essa condição, e não tomar em conta
os efeitos que a Agência terá, a partir daí, na sustentabilidade da dinâmica
do rapprochement entre os dois países.
Isso se verificará, e ganhará impulso, na lide rotineira dos funcionários
brasileiros e argentinos da Secretaria da Agência, nos encontros regulares
dos membros, diplomáticos e científicos, de sua Comissão, e nas interações
que surgirão entre inspetores da ABACC, de um lado, e autoridades
regulatórias e operadores de instalações nucleares dos dois países, de
outro, na aplicação de salvaguardas. Estabeleceu-se, assim, com base no
sistema proporcionado pela ABACC, verdadeiro networking19 entre as
comunidades diplomático-nucleares dos dois países, que não somente
canalizava, mas também potencializava20 a cooperação nuclear.
Essa realidade será fundamental, como veremos na próxima seção,
para que os programas nucleares de Brasil e Argentina atravessassem, de
maneira relativamente incólume, o delicado período que se seguiu a partir da
entrada em vigor do Acordo Quadripartite, quando, concomitantemente, o
regime internacional de não proliferação começou a passar por profundas
modificações.

A ABACC na construção da confiança com a
comunidade internacional

Como vimos na seção anterior, a decisão dos governos de Brasil e
Argentina em 1990 de evoluir de um esquema baseado exclusivamente em
19 MORENO, Sonia. Apresentação no evento “ABACC: 25 anos de realizações e visão para o
futuro”, realizado no Rio de Janeiro, em 2 dez. 2015.
20 GADANO (2015), op.cit.
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salvaguardas bilaterais para um de natureza internacional, tendo a AIEA
como uma das partes envolvidas, representou inflexão significativa na
coordenação que se vinha conduzindo em anos anteriores.
Conforme sugere Elias Palacios21,
el enfoque de ´vecino controlando al vecino´ por si sólo no era suficiente
para asegurar a la comunidad internacional que un sistema regional
era capaz de garantir la no-proliferación nuclear. Era necesario que un
sistema internacional de verificación se asociase al esquema regional
definido en el Acuerdo Bilateral.

Na mesma linha, Marzo22 observa que, para muitos, “[a Bilateral
Agreement] was not enough: one interpretation was that before the
Bilateral Agreement, [Brazil and Argentina] were enemies; afterwards, we
became accomplices”.
Com efeito, a ABACC nasce e começa a trabalhar sob forte signo
de desconfiança da comunidade internacional. Em uma primeira fase da
interação com a AIEA, a partir de 1994, parecia prevalecer uma percepção,
nesses contatos, de que a ABACC – que nada mais buscava afirmar-se
como parte legítima no Acordo Quadripartite - desempenhava o papel de
“anteparo”23 à supervisão internacional dos programas nucleares de Brasil
e Argentina. Terão contribuído para isso dois fatores, um de natureza
circunstancial e outro, substantivo e de efeitos mais duradouros.
Em primeiro lugar, em função da entrada em vigência somente em
1994 do Acordo Quadripartite, a ABACC contou com dois anos para
trabalhar sozinha na implementação dos compromissos de salvaguardas
no Brasil e na Argentina. Nesse contexto, pôde, entre outras tarefas,
avançar na negociação, com ambos, dos chamados “enfoques” (medidas
específicas) de salvaguardas para cada uma das instalações nucleares dos
dois países, incluindo aquelas mais sensíveis, em que o Brasil, sobretudo,
e a Argentina buscavam fazer valer seus direitos à proteção de segredos
tecnológicos e comerciais. Chegando posteriormente ao terreno, a AIEA
21 PALACIOS, Elias. Desde la Declaración de Foz de Iguazu hasta las salvaguardias integradas.
Apresentação ao Conselho Argentino para Relações Internacionais (CARI), em 28 set. 1999,
em Buenos Aires.
22 MARZO, Marcos. Commentary on the Argentine-Brazilian Nuclear Rapprochement: Morning
Session, Part 2. Institute for Science and International Security, em 16 maio 1996.
23 Testemunho colhido pelo autor junto a funcionários da ABACC.
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viu-se constrangida a aceitar metodologias já acordadas, não sem alguma
negociação com a Agência binacional e as autoridades de ambos os países24.
Em segundo lugar, e mais importante, no momento da entrada em
vigor do Acordo Quadripartite, a própria AIEA já se encontrava em plena
discussão acerca de um eventual novo padrão de salvaguardas a orientar
o regime de não proliferação. Na visão prevalecente, as descobertas de
programas nucleares clandestinos no Iraque e na República Popular
Democrática da Coreia teriam explicitado as deficiências do sistema de
verificação então aplicado, de maneira regular, pela AIEA, cujos elementos
eram basicamente os mesmos daqueles contidos no Acordo negociado em
1991 com Brasil e Argentina. A partir de 1993, a Agência Internacional
passa a negociar programa de medidas cuja filosofia era não simplesmente
assegurar a correção das declarações sobre materiais nucleares fornecidas
pelos Estados dotados de um acordo de salvaguardas abrangentes, como
era o caso do Quadripartite, mas também obter garantias com relação à
ausência de atividades e materiais não declarados. Mudava-se, assim, de
um modelo calcado na confiança para outro baseado na desconfiança. Esse
sistema “fortalecido” operaria, em relação ao anterior, com informações
ampliadas a serem disponibilizadas pelos Estados, possibilidade de acesso
complementar por inspetores a instalações nucleares e não nucleares e
utilização de novas tecnologias de verificação. Algumas dessas medidas,
na avaliação da AIEA, encontravam amparo nos instrumentos de
salvaguardas já firmados com os Estados, podendo ser implementados
automaticamente, e outros careceriam da assinatura e implementação de
um Protocolo Adicional (PA) àqueles acordos existentes. Ao iniciar o
esforço de verificação no Brasil e na Argentina, os inspetores da AIEA
trouxeram consigo essa disposição de maior “intrusividade”, nem sempre
em coordenação com a ABACC e as autoridades reguladoras e operadores
nucleares dos dois países, que se fiavam nos limites dispostos no Acordo
Quadripartite.
Diferenças de interpretação sobre o alcance das medidas de verificação surgiram constantemente nesse contexto. Instaurou-se, de certa
forma, a percepção equivocada de que a ABACC atuava, assim, como
um “anteparo” à AIEA, quando, na verdade, entendia estar exercendo
função de “garante” das disposições contidas no Acordo Quadripartite.
24 PALACIOS (1999), op. cit.
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Essa tensão afetou, de certa forma, a fluida implementação do próprio
instrumento, que previa, entre outros aspectos, que ABACC e AIEA
deveriam “alcançar conclusões independentes, evitando a duplicação
desnecessária das atividades de salvaguardas (grifo do autor)”. O esforço de
salvaguardas, duplicado, significava maior ônus em termos econômicos
para as duas Agências e também para os operadores das instalações
nucleares. Conforme aponta Palacios,
el mayor esfuerzo en los años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo
Cuatripartito estuvo focalizado a coordinar las actividades con la
[Agencia Internacional]. Esta coordinación no fue fácil y fue necesario
un gran esfuerzo por parte de ambas agencias para resolver diferentes
problemas, desde discrepancias de los inspectores en el campo, hasta
arduas discusiones sobre la interpretación de criterios25.

Palacios nota que dois fatores foram fundamentais para a reversão
desse quadro: a elevação, em 1996, do nível de diálogo entre as duas
agências, Brasil e Argentina, no chamado “Comitê de Ligação”, previsto
no Acordo Quadripartite, e a aprovação de diretrizes para a coordenação
das inspeções entre as duas agências no ano seguinte. É a partir desse
momento que começa a verificar-se certa reversão no relacionamento
entre as agências, e que a robustez e a credibilidade do trabalho da ABACC
começam a afirmar-se aos olhos da comunidade internacional. Registra-se, gradualmente, uma redução do esforço de salvaguardas da AIEA
(número de homens-hora nas inspeções) e examina-se, pela primeira vez,
o compartilhamento de equipamentos entre as duas entidades.
Em paralelo, outra vertente do esforço de construção da confiança foi
operada pela ABACC por meio da negociação de acordos de cooperação
técnica com instituições como o Departamento de Energia dos Estados
Unidos (DoE), em 1994, e a Comunidade Europeia de Energia Atômica
(Euratom), em 1997. Tais parcerias com instituições de ponta da
comunidade internacional, dedicadas à capacitação humana, material e
tecnológica da ABACC, demonstravam a disposição genuína da Agência
em investir na qualificação de seus quadros e afirmar sua credibilidade no
plano internacional.
25 Idem.
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A aprovação do modelo do Protocolo Adicional (PA)26 pela Junta
de Governadores da AIEA, em 1997, seguida de sua gradual adoção
por número expressivo de estados, incluindo aqueles com capacidades
nucleares significativas, implicou mudança de relevo no âmbito do regime
internacional de não proliferação. Na visão dos advogados da proposta do
Protocolo Adicional, o novo “padrão” internacional de verificação passava
a demandar a existência, para um estado, de um acordo de salvaguardas
abrangente – como é o caso do Acordo Quadripartite – associado a um
PA. Essa leitura forçada, que tinha como objetivo a universalização da
aplicação do Protocolo Adicional, não encontrava acolhida na própria
decisão da Junta de Governadores, já que o PA fora elaborado como
medida de aplicação facultativa, e não obrigatória.
Após exercícios de consulta interministerial, os governos de Brasil e
Argentina chegam a dar início a consultas preliminares e informais com a
AIEA, em 2001, com vistas a um intercâmbio de visões sobre os contornos
de um eventual Protocolo Adicional amparado no Acordo Quadripartite.
Esse exercício, que passa a demandar maior coordenação entre Brasil,
Argentina e ABACC, prossegue por certo período, com algumas
interrupções. Por volta de 2005-2006, no entanto, o processo perde, pouco
a pouco, sua dinâmica, muito em função de visões críticas, sobretudo do
lado brasileiro, quanto às suas implicações para a soberania do país e ao
eventual comprometimento de segredos comerciais e tecnológicos do
programa nuclear brasileiro, em particular no que se referia à tecnologia
de enriquecimento de urânio por ultracentrifugação, que continuava a ser
desenvolvida pela Marinha.
A reticência, sobretudo do Brasil, em avançar na assinatura de um
PA colocaria o programa nuclear brasileiro em evidência, no período
entre 2003 e 2006, quando o país planejava colocar em funcionamento
a primeira unidade comercial de enriquecimento de urânio, em Resende
(RJ). A inexistência de um PA aplicado ao Brasil e a posição brasileira
de buscar restringir o acesso visual dos inspetores à tecnologia de
ultracentrifugação ali utilizada – como, de resto, se aplicou em outras partes
do mundo por países desenvolvedores dessa tecnologia – serviu a uma
intensa campanha mediática internacional que colocava equivocadamente
26 INFCIRC./540 - “Model Protocol Additional to the Agreement(s) between State(s) and the
International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards”.
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em questão as credenciais não proliferantes do país. A ABACC teve
participação fundamental na solução do virtual contencioso ao prover
proposta de enfoque de salvaguardas que serviu de base, primeiro, para
um entendimento com o governo brasileiro, e, posteriormente, para sua
aceitação, com ajustes, pela AIEA27.
A contribuição da ABACC nesse processo evidenciava o alto nível
dos quadros técnicos de que dispunha. Em 2009, o secretário brasileiro
da Agência, Odilon Marcuzzo do Canto, ressaltava essa condição na
Conferência Geral da AIEA:
A ABACC está sintonizada com [os novos desenvolvimentos
científicos e tecnológicos] e entende que a qualificação permanente
de seus oficiais técnicos e inspetores é a garantia de se manter no
“estado da arte” com as novas tecnologias. A busca da excelência
vem sendo uma preocupação constante na história da ABACC,
tendo para isto desenvolvido uma política de qualificação de seu
corpo funcional e de seu quadro de inspetores. Fundamental neste
esforço tem sido a cooperação com a AIEA, o Departamento de
Energia dos Estados Unidos (DOE) e a Comunidade Europeia de
Energia Atômica28.

Vale notar que, naquele momento, o trabalho da Agência dava ensejo
mesmo a inovações tecnológicas, como o desenvolvimento do chamado
“Método ABACC-Cristallini” para coleta de amostras de materiais nucleares
relevantes para salvaguardas em substituição a métodos convencionais até
então utilizados pela AIEA.
Mas o momento de verdadeira afirmação da ABACC junto à comunidade internacional viria nos anos seguintes, em função de negociações
conduzidas no âmbito do Grupo de Supridores Nucleares (NSG, em
inglês). Criado em 197529, o NSG é conformado por países com capacidade
de suprir bens e tecnologias na área nuclear e tem o objetivo de promover a
não proliferação de armas nucleares, por meio da adoção de regras comuns
restritivas (controles) às exportações nucleares e daquelas relacionadas a
27 Comunicações do Ministério das Relações Exteriores (MRE).
28 CANTO, Odilon Marcuzzo do. Declaração da ABACC na 53ª Conferência Geral da Agência
Internacional de Energia Atômica, set. 2009.
29 O Grupo de Supridores Nucleares foi criado em reação ao teste nuclear conduzido pela Índia
em 1974.
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tecnologias nucleares. Argentina e Brasil tornaram-se membros do NSG
respectivamente em 1994 e 1996.
Desde 1992, o NSG estipula, para seus membros, a exigência de que,
em quaisquer exportações de itens nucleares deles provenientes, o estado
recipiendário tenha firmado um acordo de salvaguardas abrangentes – como
é o caso do Acordo Quadripartite – com a AIEA. Em 2006, um grupo de
países membros procurou avançar proposta no sentido de condicionar o
suprimento de itens mais sensíveis, em particular, equipamentos, materiais
e tecnologias de enriquecimento e reprocessamento à existência de um
Protocolo Adicional firmado entre o estado recipiendário e a Agência
internacional. Apenas o Brasil e a Argentina se opuseram à adoção do
critério.
Longas negociações se sucederam até que os demais países membros
do NSG aceitassem, em 2011, a argumentação brasileiro-argentina de que,
em se desejando tornar mais restritivos os controles daqueles itens sensíveis,
dever-se-ia reconhecer que um Protocolo Adicional ou, na pendência
deste, a existência de um arranjo regional de controle e contabilidade de
material nuclear – a exemplo, portanto, daquele exercido pela ABACC –
conferiam garantias suficientes no tocante ao uso exclusivamente pacífico
de quaisquer itens sensíveis importados.
Conforme salientam Jonas, Carlson e Goorevich,
The NSG [was] not claiming that any comprehensive safeguards
agreement is sufficient for NSG purposes. Rather, the distinctive
element of the Quadripartite Agreement that swayed the NSG is the
joint (mutual) arrangements under ABACC and the SCCC for
implementing the agreement. The NSG has accepted ABACC’s claim
that these mutual arrangements provide a higher level of assurance than
IAEA comprehensive safeguards by themselves. (…) The Quadripartite
Agreement and the arrangements for implementing the agreement
do not directly address the issue of possible undeclared activities; they
address the issue only indirectly through the increased level of confidence
the parties have from the agreement. In other words, in the particular
case of Argentina and Brazil, the NSG was comfortable that ABACC
and the Quadripartite Agreement provided assurances that enrichment
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and reprocessing facilities were not being misused for nuclear weapons
purposes (…)30.

A ABACC ganha ainda nova projeção, sobretudo no plano acadêmico,
com a decisão dos estados partes no Tratado de Não Proliferação, na
Conferência de Exame de 2010, de lançar processo visando a realização
de uma Conferência para o Estabelecimento de uma Zona Livre de Armas
Nucleares e de Outras Armas de Destruição em Massa no Oriente Médio.
Um número significativo de pesquisadores, inclusive da região, passam a
examinar o papel desempenhado pela ABACC na construção da confiança
entre vizinhos31.
O reconhecimento do papel representado pela ABACC como
medida de construção da confiança se refletia nas palavras do diretor-geral da AIEA, presente aos festejos do vigésimo aniversário da Agência,
em Buenos Aires, na presença dos chanceleres dos dois países:
Através do acordo de 1980 entre a Argentina e o Brasil sobre o uso
pacífico da energia nuclear, os seguintes acordos que acompanharam o
retorno de seus países à democracia, e finalmente a criação da ABACC
em 1991, os senhores optaram pela transparência e a cooperação em
lugar da suspeita e da competição. Esta foi uma medida imaginativa e
cheia de coragem que requereu da determinação e da visão de ambos
os governos. A coragem foi recompensada. A ABACC foi um grande
sucesso e a AIEA está orgulhosa de ser sua parceira32.

A ABACC e o futuro
Ao aproximar-se de seu 25º aniversário, a ABACC contabiliza 2500
inspeções no Brasil e na Argentina, com um esforço total de 22 mil dias/
calendário de inspeções. Não obstante a credibilidade e o reconhecimento
construído ao longo desse período, a Agência segue concentrada no
30 JONAS, David S., CARLSON, John, e GOOREVIC, Richard S. The NSG Decision on
Sensitive Nuclear Transfers: ABACC and the Additional Protocol. Arms Control Today, em 5
nov. 2012.
31 Registra-se, nesse contexto, a realização de seminário “A contribuição da OPANAL e da
ABACC para o estabelecimento de zonas livres de armas nucleares” pela Fundação Alexandre
de Gusmão (FUNAG), em 30 jul. 2014, no Rio de Janeiro.
32 AMANO, Yukiya. Discurso do diretor-geral da AIEA no evento em comemoração aos 20
anos da ABACC no Palácio San Martín, em julho de 2011, em Buenos Aires.
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propósito de manter-se no estado da arte em termos de equipamentos e
recursos humanos, por meio do constante treinamento e da qualificação de
seus quadros. Pode-se afirmar que, na ausência de mudanças significativas
no contexto em que opera, a ABACC continuará a atuar com o mesmo
êxito que tem caracterizado sua trajetória até aqui. No entanto, qualquer
exercício de perspectiva futura deve levar em conta eventuais variáveis
nesse processo.
Uma primeira variável, de natureza interna, vincula-se à continuidade
do apoio prestado pelos governos de Brasil e Argentina à missão
desempenhada pela ABACC. Essa variável tem, por sua vez, componentes
de caráter material e estratégico.
O componente material atém-se, sobretudo, à disposição dos dois
governos de observarem fielmente seus compromissos pecuniários
visando o adequado funcionamento da Agência. Ao longo desses 25 anos,
sem prejuízo significativo para a condução de suas atividades, a ABACC
teve de lidar, em certos momentos, com alguma imprevisibilidade no que
tange ao recebimento das contribuições financeiras de Brasil e Argentina,
que dividem irmãmente (50%-50%) seus custos de operação. Ainda que
sua previsão orçamentária seja adotada com meses de antecedência ao
início de sua execução, nenhum dos dois países logrou, até hoje, estabelecer
mecanismo que preveja pagamento desses aportes de forma sistemática e
tempestiva. Mais concretamente, no caso brasileiro, o pagamento à ABACC
– em que o país é responsável por metade da arrecadação – é examinado
no mesmo universo de contribuições internacionais que a Organização das
Nações Unidas, por exemplo, em que é apenas um entre 193 membros.
Nesse contexto, apenas poucos meses de atraso nas contribuições têm
impacto na aquisição de equipamentos e no treinamento de pessoal. Ciente
de suas responsabilidades, a ABACC tem sabido resguardar-se dos efeitos
de eventuais atrasos sobre o planejamento das atividades de inspeção, sua
função essencial.
O componente estratégico refere-se ao papel que Brasil e Argentina
atribuem à ABACC. Em determinada conjuntura vinculada às dificuldades
econômicas por que passavam os dois países, pouco após o décimo
aniversário da Agência, chegou-se a especular se esta já não teria cumprido
o papel de promover a construção da confiança na relação bilateral e se,
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nesse caso, ainda guardaria utilidade33. Os eventos descritos anteriormente,
sobretudo no que se refere à decisão adotada pelo Grupo de Supridores
Nucleares em 2011, apontam que a ABACC continua a ter um papel de
relevância no fomento da confiança, senão entre Brasil e Argentina, hoje
parceiros estratégicos (“a mais estratégica de nossas parcerias”, como
afirma o ex-chanceler Celso Amorim34), junto à comunidade internacional.
A ABACC é elemento-chave e distintivo da inserção brasileiro-argentina
no contexto mais amplo do regime de não proliferação internacional.
A segunda variável, de natureza externa, vincula-se a eventuais
mudanças nesse mesmo regime de não proliferação internacional. O
artigo buscou retratar, de forma inevitavelmente tópica, as principais
transformações ocorridas nesse regime desde 1991. Brasil e Argentina
têm sido exitosos em assegurar à comunidade internacional quanto à
robustez e credibilidade de suas credenciais no campo da não proliferação.
No entanto, como já ocorreu no passado, em função de episódios
completamente alheios aos programas nucleares dos dois países, renovadas
pressões podem surgir visando o reforço dos compromissos assumidos
por estes no âmbito do regime.
Nesse contexto, a questão do Protocolo Adicional surge inevitavelmente à baila. Não é definitivamente o propósito deste artigo enveredar
por uma discussão acerca da conveniência, para Brasil ou Argentina, de
um passo nesse sentido. Interessaria, sim, por outro lado, uma avaliação
sobre o eventual impacto de um PA para o funcionamento da ABACC,
uma vez que esta tem seus parâmetros de atuação bem delineados pelo
Acordo Quadripartite. Vale dizer que a discussão não é nova. No período
em que foram encetadas consultas preliminares e informais sobre o PA
com a AIEA, entre 2002 e 2006, representantes de Brasil, Argentina e
ABACC debruçaram-se sobre a questão. Emanaram, dessas discussões,
duas visões35.
A primeira, esposada pela ABACC, tinha por base a filosofia inerente
ao próprio Acordo Quadripartite. Com um eventual PA, as Agências
33 Testemunho colhido pelo autor junto a autoridades do MRE responsáveis pelo tema à época.
34 Apresentação no evento “ABACC: 25 anos de realizações e visão para o futuro”, op. cit.
35 AYROSA, Ricardo M. O Brasil e o Protocolo Adicional da Agência Internacional de Energia
Atômica: uma reflexão necessária. Instituto Rio Branco, dissertação para o Curso de Altos
Estudos, em janeiro de 2008.
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binacional e internacional manteriam o objetivo de coordenação na
aplicação de todas as medidas de verificação, alcançando conclusões
independentes e evitando a duplicação de esforços. Nesse contexto, a
ABACC desempenharia as mesmas funções que a AIEA na verificação
do caráter exclusivamente pacífico das atividades nucleares de Brasil e
Argentina.
A segunda, definida como mais conveniente pelos governos de Brasil
e Argentina, assentava-se no entendimento de que, em um eventual PA,
a ABACC deveria limitar-se exclusivamente à verificação das atividades
que envolvam material nuclear, incluindo aquelas de informação ampliada
previstas no Protocolo, cabendo à AIEA a condução das medidas
consideradas mais “intrusivas”. Outra hipótese36 conceberia a continuidade
da ABACC na respectiva implementação das medidas contempladas no
Acordo Quadripartite, para, em um segundo momento, já derivado do
maior progresso na implementação do PA, passar a desempenhar de
forma exclusiva as medidas de verificação no âmbito do Acordo, com
essas funções sendo auditadas pela AIEA, que se dedicaria apenas às
salvaguardas “não tradicionais” previstas no Protocolo. Permearia essas
duas propostas o entendimento de que a ABACC não deveria orientar-se
pelo mesmo espírito de “desconfiança” que rege o Protocolo Adicional e
a atuação da AIEA, na medida em que poderia vir a contaminar, em última
instância, o relacionamento entre Brasil e Argentina37.
Sabe-se, no entanto, da forte resistência existente, sobretudo no
Brasil, ao Protocolo Adicional, por razões de soberania, ou a aspectos
relacionados à sua execução, derivado de preocupações com a proteção
de segredos comerciais e tecnológicos do programa nuclear brasileiro38.
Nesse contexto, outra opção, que também somente faria sentido em um
quadro de renovadas pressões internacionais, alternativa à assinatura de
um Protocolo Adicional com a Agência, seria o exame do possível reforço
das atividades de salvaguardas contempladas no Acordo de Guadalajara
de 1991. Tais medidas incluiriam algumas modalidades de informação
36 RICHTER (2001), op. cit.
37 AYROSA (2008), op. cit.
38 Uma terceira razão, não menos relevante, é a visão crítica que muitos setores no Brasil mantêm
com relação à assunção de compromissos adicionais no campo da não proliferação nuclear
sem que os estados dotados de armas nucleares apresentem progressos efetivos no seu
desarmamento, conforme obrigações assumidas no Tratado de Não Proliferação Nuclear.
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ampliada, de acesso complementar e de utilização de novas tecnologias,
que elevariam, de certa forma, o nível de “intrusividade” desempenhado
hoje pela ABACC, mas somente por ela. As conclusões alcançadas pela
Agência bilateral nesse esforço seriam posteriormente comunicadas à
AIEA. Certamente, tal opção não satisfaria as demandas da comunidade
internacional, mas poderiam ser apresentadas como a concessão possível
por Brasil e Argentina, tendo em conta o fato de que as atividades nucleares
dos dois países jamais inspiraram razões fundadas para suspeitas. Opção
nesse sentido teria, ademais, o mérito de fortalecer o caráter de parceria
estratégica da relação bilateral e colocar a ABACC em patamar diferenciado
em relação à AIEA, emprestando-lhe relevância inclusive vis-à-vis a própria
Agência internacional, nas avaliações mais amplas, de caráter interno, que
conduz sobre as atividades nucleares conduzidas nacionalmente (state-level
approach).
***
Mudanças significativas se operaram ao longo dos últimos 25
anos tanto no plano das relações do Brasil com a Argentina quanto da
inserção dos dois países no contexto internacional mais amplo. A ABACC
desempenhou papel importante nesses processos ao fornecer garantias
necessárias para que essas interações pudessem desenvolver-se sob o signo
da confiança.
A credibilidade alcançada pela Agência é um ativo de Brasil e
Argentina. No momento em que a ABACC cumpre seu primeiro quarto de
século, cabe aos dois governos refletirem sobre esse patrimônio comum,
de forma que os benefícios dessa obra continuem a gerar efeitos positivos
para os dois países nos próximos 25 anos e além.
Este artigo teve, como propósito, resgatar, ainda que de maneira
breve, a história dos 25 anos da ABACC, a qual ainda não se encontra
consolidada em uma única publicação. Para tanto, o autor se apoiou em
passagens de trabalhos acadêmicos e científicos e na memória oral dos
pioneiros dessa construção, responsáveis pelos êxitos na trajetória da
Agência, aos quais brasileiros e argentinos devemos ser gratos pelo muito
que aqui se buscou, modestamente, retratar.
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