


UMA NOVA HISTORIOGRAFIA SOBRE 
O PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO

•Nova historiografia sobre a (não) proliferação nuclear na década de 
1970 

•Nova historiografia sobre o programa nuclear brasileiro desde o 
começo da era nuclear 

•Nova historiografia sobre o papel dos países do ”Sul Global” na 
ordem nuclear global  



NOVAS FONTES 
Fontes de arquivo

•Estados Unidos

•Brasil 

•Argentina 

•Grã-Bretanha

•Alemanha (Ocidental)

•França 

•África do Sul 

História oral e jornais

• Brasil 

• Estados Unidos 



A (NÃO) PROLIFERAÇÃO NA 
DÉCADA DE 1970 

 O Smiling Buddha indiano e os possíveis êmulos

 Brasil 
 Oposição ao TNP e não plena adesão ao Tratado de Tlatelolco 
 Plano brasileiro de dominar o ciclo de produção do combustível nuclear e manter 
direito para PNEs

 Regime internacional 
 Fortalecimento do regime internacional de não proliferação de armas nucleares 
(EUA e Norte Global)

 A Índia exemplo para outros?

Percepção de Argentina e Brasil “supostos” rivais e antecedente perigoso   



O ACORDO BRASIL-RFA: UMA AMEAÇA 
PARA O REGIME DE NÃO PROLIFERAÇÃO 
NUCLEAR?

 Programa nuclear brasileiro como consequência da política nuclear 
(1968) e da nova política energética (Plano 90)

 Negociações: Fev. 1974-Maio 1975

 - Acordo de transferência do ciclo completo de produção de 
combustível nuclear + oito reatores

 - Joint-ventures e capacidade autônoma no momento da construção 
do oitavo reator

 - Tecnologias sensíveis (enriquecimento + reprocessamento)

 - Decisão para o jet-nozzle (maio de 1974): não proliferante?

Acordo trilateral de salvaguardas BR/RFA/AIEA



 QUAIS REAÇÕES AO 
ACORDO?
Internas

 Contrariedade da SBPC

 Crítica do mundo acadêmico à escolha de PWR e jet-nozzle (Marcelo 
Damy e José Goldemberg) 

 “Euforia” inicial da imprensa

 Cautela do governo (necessidade de ulteriores parcerias)

Internacionais

 Congresso estadunidense (democratas e medidas restritivas)

 Imprensa estadunidense 

 Agências de desarmamento 

 Política de “acomodação” do Departamento de Estado para evitar 
atritos com Brasília e Bonn

 Críticas do setor privado (“perda” do Brasil) 



O FATOR CARTER NA 
CAMPANHA ELEITORAL 
(1976)

 - Campanha eleitoral do Carter contra países proliferadores e 
complacência Kissinger/Ford

 - Reformulação e endurecimento da política de não proliferação do 
Ford (Maio – Outubro de 1977): sobretudo em relação ao 
reprocessamento

 - Temores de Brasil e RFA (e França e Paquistão)

 - “Abrasileirar” cientistas alemães ou encontrar uma saída para a 
crise? 

 - Quais possíveis soluções? 



A PRIMEIRA TENTATIVA: A 
PROPOSTA ROBINSON 

(NOVEMBRO DE 1976 – 
FEVEREIRO DE 1977) - Necessidade de Kissinger de evitar 

uma crise com Brasil e Paquistão na 
transição Ford – Carter 

 - Ação de Charles Robinson (Dep. 
Secretary of State) / Seymour Rubin 
(jurista) com Golbery do Couto e Silva / 
Geisel /Vasco Leitão da Cunha (canal 
informal sem envolvimento de Silveira)

 - Possível acordo: moratória à 
adquisição de tecnologias sensíveis em 
troca de combustível nuclear para os 
reatores nucleares 

 - Condição de Geisel: acordo secreto e 
não público com formalização posterior

RG 59– Records of CW Robinson – Box 3 – NARA 



O FRACASSO DA PROPOSTA 
ROBINSON (NOVEMBRO DE 

1976 – FEVEREIRO DE 1977)
 - Janeiro de 1977: inicial acordo 
do grupo de Carter

 Janeiro/Fevereiro de 1977: 
declarações públicas Joseph Nye e 
Walter Mondale sobre acordo 
Brasil/RFA  

 Março de 1977: fracasso da 
iniciativa informal e crise na visita 
de Warren Christopher ao Brasil

 Oposição EUA à entrada Brasil no 
NSG

RG 59– Records of CW Robinson – Box 5 – NARA 



 UMA SEGUNDA TENTATIVA: 
A PROPOSTA FINDLEY 
(AGOSTO/SETEMBRO DE 
1977) Acordo bilateral 
brasileiro-argentino 
para:
 Renúncia ao 
desenvolvimento de 
artefatos nucleares
 Inspeções mútuas in 
situ
 Salvaguardas 
bilaterais



VANTAGENS DA PROPOSTA 
 Acordo local sem participação/pressão de 
outras potências  (proposta a título pessoal)

 Modelo e vantagens para outras áreas (ex. 
Oriente Médio, Ásia Oriental, Índia/Paquistão)

 Confirmação e estímulo da cooperação 
informal entre os dois países sem custos 

 Possibilidade de garantir o comércio de 
materiais e tecnologias nucleares 

 Adesão substancial aos vínculos do regime 

Paul Findley – Congressista EUA (R-Il)



REAÇÃO À PROPOSTA
Brasil

Adalberto Pereira (Setembro 
1977) 

Lampreia (Setembro 1977)

Argentina

Castro Madero (Agosto 
1977) 

Videla (Setembro 1977)

Estados Unidos

Zbigniew Brzezinski 
(Agosto1977) 



O BRASIL NA ORDEM 
NUCLEAR GLOBAL NO FINAL 
DA DÉCADA DE 1970
 Contínuas pressões estadunidense: visita de Cyrus Vance (Nov. 
1977) e 1978 Nuclear Non-Proliferation Act

 Difícil implementação do acordo Brasil – RFA 

 Busca de alternativas: Projeto integrado ou Projeto autonomo?

 Aproximação com países “fora” do regime e com a Argentina 



CONCLUSÃO

Centralidade da década de 1970 para a evolução do programa 
nuclear brasileiro 

Momento decisivo para a criação de novas parcerias 

Importância das tentativas de “acomodação” oficiais e não oficiais 

Modelo da proposta Findley para períodos seguintes 
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