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MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL - 1951 

Presidente GET'úLIO VARGAS 

.........................................................  

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS 

EM 1936, enviei ao Congresso um projeto instituindo o Conselho 
Nacional de Pesquisas, tendo antes criado o Instituto Nacional 

de Tecnologia. Por outro lado, a ampliação do tradicional Instituto 
de Tecnologia de São Paulo e o estabelecimento de organizações 
semelhantes em alguns Estados vieram impulsionar e ampliar a 
imprescindível organização da pesquisa técnico-científica em nosso 
País. 

A Lei n.0 1.310. de 15 de janeiro de 1951, originária de três 
projetos em estudo no Congresso, estabeleceu, por fim, o Conselho 
e o Fundo Nacional de Pesquisas, com a finalidade de promover 
investigações científicas e tecnológicas, em qualquer domínio do 
conhecimento, por iniciativa própria ou em colaboração com outras 
instituições, e a auxiliar a f armação e aperfeiçoamento de pesqui-
sadores e técnicos. 

Constituindo um centro de apoio e coordenação para as ins-
tituições existentes, criará, ainda, o Conselho uma rêde de órgãos 
de pesquisas, da qual se deve esperar o melhor conhecimento dos 
recursos nacionais e dos processos e métodos de sua utilização, 
e a melhor solução para problemas ecológicos, econômicos e sociais. 
Em complemento a isso, seu papel no suprimento da grande defi-
ciência de quadros científicos e técnicos, no País, e de que tanto 
se ressentem a pesquisa, o ensino, o serviço público e a produção, 
poderá ser do maior alcance. 
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O Govêrno está disposto a apoiar e incentivar o Conselho 
Nacional de Pesquisas e as instituições votadas à investigação 
científica e à preparação de pesquisadores, por considerar sua 
missão da maior relevância, como instrumento propulsor do pro-
gresso econômico e social do Brasil. (Pãg. 142) 



MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL - 1952 

Presidente GETúLIO V ARGAS 

PESQUISAS MINERAIS 

AS principais pesquisas minerais oficiais incidiram sôbre miné-
rios radioativos de urânio do nordeste de São João dei Rei, 

e de tório (monazita) do litoral do Espírito Santo; (Pág. 182) 

... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . ....~ 

EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS 

Oom o advento da Lei n.º 1.310 e a criação do Conselho N~
cional de Pesquisas, foram centralizadas as questões relativas à 
exportação de minérios estratégicos de interêsse atômico; cessou 
a exportação de monazita com caráter comercial, não se tendo 
concretizado nenhuma negociação de govêrno a govêrno, única 
permitida pela lei. Estabeleceu-se teto para exportação de berilo, 
continuando a política de contrôle de preços. 

Iniciou trabalhos mais uma fábrica para processamento in-
dustrial da monazita e preparam-se outras duas para tratar o 
berilo. O Govêrno, atento à importância dêsses bens, zelará pela 
sua conservação e utilizará os mesmos nos propósitos de defesa, 
segurança e progresso econômico do País . 

Por um decreto recente, o Govêrno criou uma Comissão Espe-
cial no Itamarati para o contrôle da exportação dos materiais es-
tratégicos. (Pág. 183) 



MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL - 1953 

Presidente GETOLIO VARGAS 

COMISSÃO DE EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS 

I NSTALOU-SE em abril de 1952, no Ministério das Relações Ex-
teriores, a Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, 

destinada especialmente a S\lpervisionar a venda de materiais es-
tratégicos ao exterior e a col~borar com a Presidência da República 
na formulação das linhas gerais da política nacional brasileira 
em relação a êsses materiai~. 

A referida Comissão ultima a classificação e definição de 
materiais estratégicos, cuidoµ da política de exportação e indus-
trialização do berilo, e está ~studando não só as normas para fo-
mentar a industrialização de minérios estratégicos no Brasil mas, 
também, os elementos para u~na política nacional do lítio. (Pág. 25) 

PESQUISA~; MINERAIS 

No Nordeste, as pesquis1:1.s visam a positivar as ocorrências de 
minerais estratégicos, orientando ainda a atividade particular no 
sentido de aproveitá-las racionalmente, sem comprometê-las para 
o futuro, como tem aconteci40 em zonas de intensa e desordenada 
garimpagem. (Pág. 135) 



Em cooperação com o Conselho Nacional de Pesquisas, tive-
ram maior desenvolvimento os estudos em tôrno das jazidas de 
areias monazíticas no Estado do Espírito Santo. (Pág. 136) 

.........................................................  
PESQUISA 

Com a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, ora no 
seu terceiro ano de atividade, os trabalhos de investigação cientí-
fica e tecnológica iniciaram nova fase cujo desenvolvimento apenas 
pode ser antevisto. O fortalecimento e a expansão das atividades 
da economia nacional dependem, óbviamente, da conquista e da 
difusão de técnicas modernas, capazes de racionalizar a ação prá-
tica de quantos se dedicam ou venham a dedicar-se à produção, 
armazenamento, transporte e distribuição de utilidades no País. 
Investigações científicas e tecnológicas que, à primeira vista, pouco 
ou nenhum interêsse econômico parecem apresentar, revestem-se, 
assim, na realidade, da maior importância para o futuro da Nação. 

Continuam desconhecidas, em grande parte, as possibilidades 
do País, não obstante os trabalhos já realizados, por nacionais e 
estrangeiros, no sentido de balancear os seus recursos; e a intro-
dução de técnicas modernas, conquistadas noutras condições que 
não as peculiares ao território nacional, subentende investigações 
diversas, tendentes a ajustá-las ao nosso meio. 

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS 

Nos têrmos da sua lei orgânica, o Conselho promoveu a criação 
de duas instituições de pesquisas, ora em face de organização: o 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com amplos objetivos 
ligados ao Plano de Valorização da região Norte do País, e o 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada, destinado a ampliar os 
quadros nacionais de pesquisadores nos campos da investigação 
que dependem do conhecimento da matemática. 

Auxiliou, além disso, a criação das seguintes instituições: o 
Instituto de Pesquisas Radioativas, na Universidade de Minas 
Gerais; o Centro de Pesquisas Físicas e Matemáticas, na Univer-
sidade de Pernambuco, e o Centro de Pesquisas Entomológicas, 
na Universidade Rural. 



-8-

Promoveu o Conselho e colaborou na realização de três cer-
tames científicos: no Rio de Janeiro, o Simpósio sôbre Normas 
Técnicas de Pesquisa em Física, em cooperação com a Academia 
Brasileira de Ciências e a U. N. E. S. C. O., e o Seminário de Mi-
croscopia; em Pôrto Alegre, o Primeiro Congresso Estadual de 
Química do Rio Grande do Sul, em cooperação com a Associação 
Brasileira de Química. Participou, ainda, através de representantes 
brasileiros, de conclaves científicos internacionais, como os Con-
gressos de Medicina Tropical, de Radioatividade dos Sólidos, de 
Geologia, de Bioquímica, de Física. 

O intercâmbio externo do Conselho foi desenvolvido, ainda, 
por meio de viagens de vários dos membros do seu órgão delibera-
tivo à Europa e aos Estados Unidos da América, e mediante o 
convite a cientistas estrangeiros para o Brasil. 

Concedeu o Conselho 182 auxílios a diferentes instituições 
científicas, centros universitários e pesquisadores isolados, no valor 
total de Cr$ 19.293.047,20; e fêz doação de 290 bôlsas, no valor 
total de Cr$ 2. 907. 541,00, a cientistas e estudantes, para realiza-
ção de pesquisas e estudos d~ aperfeiçoamento no País e no exte-
rior. Reuniu, ainda, os diretores de escolas técnicas com o fim 
de estabelecer normas destim,Ldas ao desenvolvimento da pesquisa 
nos meios universitários. 

Dessa forma, o trabalho de articulação e incentivo da pesquisa, 
no País, vai-se estruturando spb a orientação superior do Conselho 
que, simultâneamente, prossegue no seu prográma de investiga-
ções. 

ENERGIA ATôMICA 

Nesse campo, afora o leviilltamento aerofotogramétrico, mag-
netométrico e cintilométrico de uma área de 7. 000 km2, para 
pesquisas minerais de urânio e tório, em cooperação com o Depar-
tamento Nacional da Produção Mineral e os Serviços Geológicos 
estaduais - o Conselho está adquirindo um ciclotron de 21 pole-
gadas nos Estados Unidos da América, e deu inicio à construção 
de um grande sincrociclotro:µ de 170 polegadas no Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro. Adotou, além disso, providências pre-
liminares para a instalação, no Brasil, de uma usina~pilôto des-
tinada à produção de urânio. 
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Manteve o Conselho, de comum acôrdo com as autoridades 
bolivianas e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, uma estação 
em Chacaltaya, para estudo de raios cósmicos. 

O incentivo ao estudo da energia atômica traduziu-se ainda 
na criação, já mencionada, do Instituto de Pesquisas Radioativas 
da Universidade de Minas Gerais. 

Do trabalho pioneiro do Conselho Nacional de Pesquisas, em 
tôrno do aproveitamento da energia atômica para fins industriais, 
muito espera o Govêrno em benefício do desenvolvimento econô-
mico do País. (Pág. 149~ 



MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL - 1954 

Presidente GETúLIO V ARGAS 

COMISSÃO DE EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS 

ESSA Comissão, em 1953, a fim de controlar a exportação de 
materiais estratégicos, sobretudo o lítio e o berilo, realizou 

três reuniões, tôdas de caráter sigiloso. (Pág. 30) 

1.........................................................  
PESQUfSAS MINERAIS 

No Espírito Santo, o objetivo foi o tombamento dos depósitos 
de areia monazítica, visando os estudos, além das praias atuais, 
a determinar a existência de depósitos de valor comercial nas bar-
reiras terciárias que margeiam, com interrupções, o litoral, neste 
Estado. 

Em Minas Gerais, o prqgrama do Departamento Nacional da 
Produção Mineral compreen1ieu pesquisa de jazidas, investigações 
geofísicas, com o fim de estudar depósitos minerais radioativos, 
levantamentos geológicos com finalidade econômica, objetivando 
principalmente ferro e manganês, além da procura de água. Em 
Poços de Caldas, com a colaboração do Serviço Geológico Ameri-
cano e do Instituto Industrial de Tecnologia do Estado de Minas 
Gerais, foram realizados estudos de radioatividade e sondagens, 
para determinação do volume de minério de urânio. Na região 
de São João del Rei, continuu.ram os estudos das jazidas primárias, 
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pegmatiticas, e secundârias, aluviões, na procura de minério de 
urânio~ tântalo e lítio. A turma de geólogos organizada em coope-
ração, segundo o Acôrdo Administrativo firmado em 1948, custeada 
pelos Governos brasileiro e americano, continuou seus trabalhos 
nas regiões de Ouro Prêto, Caeté, Nova Lima, Rio Acima, Lagoa 
Grande, Itabirito e Gandarela. Realizaram-se, também, trabalhos, 
em cooperação com o Conselho Nacional de Pesquisas, na região de 
Araxá. (Pág. 142) 

PESQUISA 

O desenvolvimento econômico do País depende obviamente, 
em grande parte, do seu progresso nas pesquisas científicas e tec-
nológicas e da criação de um ambiente propício à utilização, pela 
atividade produtiva nacional, das conquistas alcançadas e dos re-
sultados obtidos. 

·Ao Govêrno afigura-se do maior interêsse, no momento, a in-
tensa formação de quadros nacionais para a pesquisa científica 
e a investigação tecnológica, não se descurando de promover as 
medidas ao seu alcance para a consecução de tal objetivo. Au-
mentando, dessa forma, o patrimônio cultural da Nação, sabe o 
Executivo que defende o futuro da própria nacionalidade, pois os 
países que se retardam na assimilação das descobertas da ciência 
e das técnicas modernas ficam sob a ameaça de indefinido sub-
desenvolvimento. Em tôdas as iniciativas governamentais desti-
nadas a promover a expansão das atividades produtivas nacionais, 
principalmente as referentes à energia, essa preocupação ditou 
medidas objetivas para a formação de quadros técnicos voltados 
para setores específicos da atividade industrial. 

A carência dêsses quadros, em face de nossas crescentes neces-
sidades, mostra que a solução de tal problema não pode ser alcan-
çada em curto prazo. Novel instituição, cujo prestígio se firma 
de ano para ano, o Conselho Nacional de Pesquisas tem, aí, uma 
das suas mais importantes tarefas, e a ela se está dedicando de 
forma a permitir augurar que, conjugando-se os seus esforços aos 
das demais entidades públicas e privadas carentes de quadros téc-
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nicos de alto nível, venha o Brasil a ampliar, dentro em breve. 
quantitativa e qualitativamente, êsses quadros necessários às pes-
quisas científicas e à investigação tecnológica de seus problemas. 

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS 

Consolidam-se e expandem-se os serviços do Conselho, cujo· 
programa de trabalho, de tanta significação para o nosso País, 
começou a despertar interêsse no exterior. Diversos cientistas do 
mais alto renome internacional visitaram o País, a convite do 
Conselho, e seus contactos com as nossas Universidades e demais. 
instituições de cultura e pesquisa foram dos mais profícuos. 

De par com o contrato de professôres de renome para efetua-
rem cursos em diversos dos principais centros de cultura do País~ 
tem o Conselho enviado pesquisadores brasileiros às mais famosas 
instituições de estudo e pesquisa dos Estados Unidos da América~ 
da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália. Algumas cen-
tenas de bolsistas brasileiros aprimoram seus conhecimentos em 
escolas e centros de estudo ' nacionais, enquanto cêrca de uma 
centena têm estado em ativi,dade no exterior, em cursos de alta 
especialização . i.. 

Afora seu programa de :formação de pesquisadores, ou como 
meio de cumprir êsse progri:,Lma, o Conselho tem tomado várias 
iniciativas, entre elas: a cri~ção e regulamentação do Institl.ltO· 
de Matemática Pura e Aplicada, velha aspiração dos noss~s mate-
máticos, destinada a prover ~antos cientistas de um instrumento 
indispensável para investigações cada vez mais amplas e profun-· 
das; a participação nos trabalhos de diversos congressos científicos~ 
internacionais e nacionais; a publicação de monografias científi-
cas; o estudo, juntamente cpm a Fundação Getúlio Vargas, da 
organização do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documenta-
ção, do maior interêsse COII).O fonte de informação científica e 
técnica; a aquisição de isótopos radioativos, para fins medicinais,. 
de pesquisas e industriais; pesquisas várias, entre as quais as re-
ferentes a esquistossomose, cáncer vegetal, aproveitamento do ba-
baçu, biologia marinha, microbiologia do petróleo, propriedade das 
lamas de sondagem, semicom.:iutores de urânio. Com a contribui-
ção do Conselho, foram reali2.:adas investigações para o aproveita-
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mento integral da hulha, sendo estudadas na Holanda amostras 
dêsse combustível, procedentes do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina. 

Encontram-se em adiantada fase de constituição ou funcio-
namento os Centros de Pesquisas Físicas de Pernambuco e do Rio 
Grande do Sul e o Instituto de Pesquisas Radioativas de Minas 
Gerais, fundados sob o patrocínio do Conselho. Importante tarefa, 
integrante do programa do Conselho, está a cargo do Centro Bra-
sileiro de Pesquisas Físicas, recém-instalado no morro de São João 
Batista, em Niterói. em área doada pelo Estado do Rio de Janeiro. 

INSTITUTO DE PESQUISAS DA AMAZôNIA 

Por iniciativa do Conselho, foi criado o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, cujo funcionamento não pôde iniciar-se 
no ano passado pela carência de recursos financeiros. Foram, 
porém, adotadas as providências necessárias para que essa insti-
tuição entre em atividade no menor prazo possível, em articulação 
íntima com a Superintendência do Plano de Valorização Econômica 
da Amazônia. 

ENERGIA ATôMICA 

Seguindo a política geral da energia atômica, cuja orientação 
a Lei atribui ao Presidente da República, o Conselho tem pôsto 
em prática as medidas ao seu alcance no sentido de formar equipes 
de técnicos especializados e de ampliar as nossas disponibilidades 
das matérias-primas necessárias à consecução dos objetivos a que 
visamos. São dignos de nota os esforços já realizados neste campo 
e que têm por propósito básico o aproveitamento industrial da 
energia nuclear. 

Os nossos cientistas contam, agora, com equipamento para 
as suas pesquisas no campo da física nuclear. Dentre os aparelhos 
adquiridos, merece especial menção o sincrocicloton de 21 polega-
das, construído na Universidade de Chicago e já entregue à equipe 
que trabalha no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, em Niterói. 
No seu tipo, é o único ora em serviço na América Latina e breve-
mente estará à disposição dos cidadãos das repúblicas irmãs do 
continente que desejarem trabalhar conosco. 
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A prospecção de minerais atômicos prossegue em ritmo seguro 
e eficiente, graças à perfeita cooperação entre o Departamento 
Nacional da Produção Mineral e o Conselho, e os resultados obtidos 
são tranqüilizadores quanto à existência de jazidas. No que toca 
ao aproveitamento de nosso potencial atômico, representará gran-
de passo a construção, prestes a iniciar-se, das nossas primeiras 
usinas destinadas ao tratamento dos minérios uraníferos brasileiros. 

A necessidade da retenção dos preciosos materiais radioativos 
oriundos do tratamento das areias monazíticas certamente inspi-
rará ao Congresso Nacional a adoção das medidas que o interêsse 
nacional aconselha com a concessão dos recursos necessários à 
sua aquisição para nosso próprio uso. 

Quanto ao urânio, em grau de pureza que permita seu emprêgo 
nos reatores atômicos, em breve estará em andamento a montagem 
da usina que nô-lo há de fornecer, pondo em prática a delicada 
tecnologia por essa operação. (Pág. 155). 



MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL - 1955  

Presidente CAFÉ FILHO  

ENERGIA ATÔMICA  

NO tocante às pesquisas destinadas à energia atômica e suas 
múltiplas aplicações, foram encaminhadas providências no 

sentido de se obter o concurso dos vários f atôres que se fazem ne-
cessários, tais como: a existência de cientistas e engenheiros es-
pecializados; as matérias-primas; o reator; as indústrias subsidiá-
rias; e, finalmente, os recursos financeiros suficientes. 

Através do Conselho Nacional de Pesquisas, o Govêrno vem 
empreendendo a tarefa de atacar os problemas ligados à formação 
do pessoal técnico e à obtenção dos meios materiais, adequados ao 
aproveitamento da energia atômica. 

O problema do pessoal técnico e científico, por sua natureza, 
sobreleva todos os demais. Por isso, durante os anos de 1952 a 1954, 
foram enviados bolsistas a Universidades norte-americanas e eu-
ropéias, com o objeto de formar um núcleo de cientistas e peritos 
especializados nos variados setores da nova tecnologia, que exige 
tamanha diversidade de conhecimentos teóricos e práticos. 

Não fôssem as restrições impostas, a partir de março de 1953, 
pelas dificuldades na obtenção de divisas estrangeiras, mais am-
plos teriam sido os resultados alcançados. 

Nos Estados Unidos, os esforços dos bolsistas foram em parte 
orientados diretamente para o estudo dos reatores. Acontece, po-
rém, que os cursos oficiais daquele país amigo, até o momento, 
continuam inacessíveis aos estrangeiros. 

É com satisfação que registramos terem sido aceitos alguns 
brasileiros na Escola de Reatores de Harwell, até agora só fran-
queada a súditos inglêses . 
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Em França, químicos brasileiros se têm dedicado, com sucesso, 
ao estudo do tratamento químico dos minérios uraníferos, havendo 
um dêles criado processo próprio, que permite recuperar de 80 a 
90 % do ácido sulfúrico empregado, motivo pelo qual fêz jus a es-
pecial elogio do Govêrno (Exposição de Motivos n. 0 4, do C. N. Pq., 
de 5/2/54). 

:a:sses químicos estão, ademais, estudando a metalurgia do 
urânio nuclearmente puro, isto é, apropriado a uso em reatores 
nucleares. 

Na Alemanha, químicos brasileiros, especialmente seleciona-
dos, ultimam o seu treinamento no manejo de aparelhos moder-
níssimos, que dentro de alguns meses estarão montados no Brasil, 
em laboratório que vai ser construído em terreno cuja doação ao 
Conselho Nacional de Pesquisas é objeto de lei no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Cientistas de renome universal e notáveis personalidades es-
trangeiras têm sido convidados pelo Conselho Nacional de Pesqui-
sas para fazer Cursos e Conferências, cuja utilidade e rendimento 
justificam plenamente tal iniciativa. · 

:a:sses representantes da mais alta cultura científica têm dei-
xado, entre nós, indelével traço da sua sabedoria e levado para 
os grandes centros mundia~s o testemunho do esfôrço que o Brasil 
vem realizando em tão sigp.ificativa e útil esfera de atividade. 

O problema da matéria-prima reveste-se, ôbviamente, de ca-
pital importância e, para sqilucioná-lo, o Govêmo se tem empenha-
do na medida do possível. 

Para o levantamento dos recursos atômicos, sobretudo de 
urânio, foi encetado vigoro:~o trabalho de prospecção de minérios 
radioativos. 

O Setor de Pesquisas <~eológicas teve ensejo de introduzir no 
Brasil o uso dos mais eficieptes processos de prospecção dos miné-
rios, empregando na aerog:eofísica os cintilômetros apropriados, 
que denunciam a presença de materiais radioativos, e os magne-. 
tômetros especiais, que pernp.item estudar a estrutura geológica, ao 
mesmo passo que a aerofotogrametria fixa as áreas interessantes. 

Acha-se em execução um contrato para a construção das 
primeiras usinas destinada~ ao tratamento químico e à produção 
de urânio metálico nuclearmente puro, estando o início das obras 
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na dependência dos resultados de estudo completo do tratamento 
químico do minério, em escala semi-industrial, que acaba de ser 
ultimado, e, também, da instalação de serviços racionais de mine-
ração. 

O Govêrno já autorizou o contrato dêstes serviços, mas as 
dificuldades decorrentes da situação cambial têm demorado a exe-
cução do trabalho planejado. 

Nos têrmos do § 3.º do art. 5.0 da Lei n.o 1.310, de 15 de 
janeiro de 1951, vêm sendo adotadas providências que estimulam 
as indústrias que possam contribuir para o aproveitamento de 
matérias-primas. 

Tem sido incentivada também a industrialização do berilo, 
para o que já existe uma fábrica, prestes a inaugurar-se, em Re-
sende. 

Resultados altamente promissores, na prospecção aérea de 
minerais de urânio e tório, foram registrados em Araxá e em São 
João del Rei. Pesquisas recentes, levadas a efeito nessa última 
região, acabam de confirmar essas esperanças: uma das zonas ra-
dioativas ali estudadas, a de Onças, é, neste momento, a mais 
intensa até hoje observada e abrange uma extensão de mais de 
300 km2. 

Estudos que não deixam dúvidas sôbre a riqueza do Nordeste, 
em materiais radioativos, acabam de ser executados pelo Depar-
tamento Nacional da Produção Mineral, com assistência de um 
dos geólogos do Conselho Nacional de Pesquisas. 

O Estado do Rio Grande do Norte talvez possua as jazidas 
de monazita de maior teor em óxido de tório até hoje exploradas, 
alcançando 13% de óxido de tório certos minérios do município 
de São Rafael. Minérios de urânio também têm sido ali localizados, 
assim como na Paraíba do Norte. 

Em São Paulo, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul vêm-se 
realizando trabalhos de especial interêsse. No Estado do Espírito 
Santo, cuja riqueza em areias monazíticas é conhecida, os estudos 
geológicos e aerogeológicos permitiram o levantamento de mapas 
de grande significação. 

No litoral da Bahia também se encontram areias monazíticas, 
mas o que nesse Estado assume realmente particular expressão é 
o fato de se haver verificado que as minerações de ouro da zona 

2 - 28.514 
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de Jacobina contêm um teor de urânio de 2 a 20 vêzes superior 
ao das minas de ouro da União Sul-Africana. 

No momento, o Conselho Nacional de Pesquisas mantém na 
Bahia uma equipe incumbida de prospecção geológica e aerogeo-
Iógica. Na região de Brumado, também na Bahia, foi assinalada 
a ocorrência de rico minério de urânio (uraninita). 

Pelos dados já conseguidos, é de esperar que não nos faltará 
a base física da indústria da energia atômica, que são os minérios 
dos quais haveremos de extrair os combustíveis nucleares para ali-
mentar os reatores. 

INDUSTRIALIZAÇÃO DOS MINÉRIOS ATôMICOS 

É do maior interêsse para o Brasil a crescente industrialização 
de seus minérios atômicos dentro do país. Tal industrialização 
torna-se desejável não apenas de um ponto de vista econômico, 
pois representa considerável valorização da matéria-prima em re-
lação aos minérios in natu,ra, ou simplesmente concentrados, mas, 
também, do ponto de vistia do desenvolvimento da tecnologia no 
Brasil, e, sobretudo, por motivos de natureza estratégica, pois a 
existência dessas indústrias, no território nacional, constitui ga-
rantia de produção de m~teriais de alto valor econômico, como 
fontes de combustíveis nuf!leares. 

Promover e estimular a instalação, no país, das indústrias 
destinadas ao tratamento dos minérios de urânio e tório e de 
quaisquer materiais apropriados ao aproveitamento da energia 
atômica, constitui não só u,ma política sensata, mas um verdadeiro 
imperativo legal, pois é determinação expressa da lei que criou o 
Conselho Nacional de Pesquisas (§ 3.0 do art. 5.º da Lei n.0 1.310, 
de 15/1/1951) . 

:&:ste é um dado de fupdamental importância e que não pode 
ser esquecido na apreciação de quaisquer entendimentos entre 
nações amigas, que visem aos interêsses recíprocos nesse terreno. 

SITUAÇÃO ATUAL 

Além das indústrias primárias de concentração da monazita, 
a partir dos depósitos aluvionais litorâneos, já possui o Brasil ins-
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talações equipadas para o tratamento químico dêsses minérios, pe-
las técnicas mais modernas, em usinas localizadas no Estado de 
São Paulo, permitindo a separação dos sais de cério e de terras 
raras, dos sais de tório e dos sais de urânio, tecnicamente puros. 
Como é sabido, a monazita brasileira, além de terras raras e tório, 
contém ainda pequenas percentagens de urânio. Usinas menores, 
utilizando outro tipo de processo químico, existem também no Es-
tado do Espírito Santo. 

A industrialização dos minérios zirco-uraníferos, do planalto 
de Poços de Caldas, acha-se já na fase inicial de sua implantação. 

Estudos químicos em escala semi-industrial permitiram o de-
senvolvimento de processos adequados ao tratamento dos tipos de 
minérios que se podem empregar e forneceram elementos para o 
projeto das usinas iniciais, destinadas à extração do urânio dêsses 
minérios e à sua purificação em grau suficiente para ser utilizado 
em reatores nucleares. 

Os depósitos estano-uraníferos de São João del Rei estão sendo 
explorados para extração da cassiterita, que é utilizada pelas in-
dústrias do ferro em Volta Redonda. Os concentrados tântalo-
-uraníf eros estão sendo estudados em instalações de separação 
magnética e de separação electrostática, para a obtenção da djal-
maíta, mineral de urânio que há de ser oportunamente utilizado 
como reserva para extração química dêsse metal. 

A industrialização dos nossos minérios de berilo também já 
foi iniciada, achando-se em vias de conclusão a primeira usina 
para produção de óxido de berilo, localizada em Resende, no Estado 
do Rio. 

O Brasil presentemente está envidando esforços no sentido 
de desenvolver as suas fontes de energia. 

:í!:ste problema é vital para o nosso país, pois nos encontramos 
em fase de transição de uma economia fundamentalmente agrí-
cola para uma economia de base industrial. Justamente neste 
período inicial de desenvolvimento das indústrias, a demanda da 
energia cresce em ritmo acelerado. No período de 12 anos, com-
preendido entre 1940 e 1952, o consumo total de energia no Brasil 
chegou quase a triplicar. 
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Os economistas e o Govêrno preocupam-se com o fato de que 
uma parte apreciável dêsse consumo de energia é alimentada por 
combustíveis importados sob a forma de carvão e óleo, cuja aqui-
sição no exterior agrava sobremaneira a nossa balança comercial. 

Daí o interêsse vital com que o país deve desenvolver suas 
próprias reservas de energia e descobrir novas fontes de supri-
mento. 

Apesar dêsse enorme esfôrço, os recursos, atualmente conhe-
cidos, de carvão e de petróleo, são ainda insuficientes para atender 
às exigências crescentes do nosso desenvolvimento econômico. E 
as maiores reservas de energia hidráulica acham-se, em grande 
parte, afastadas dos centros de concentração demográfica e indus-
trial. 

Tais circunstâncias colocam o Brasil em situação especial 
quando comparado com países como os Estados Unidos e outras 
nações, dotadas de amplas fontes e grandes reservas naturais de 
energia, em face do problema da industrialização da fôrça atômica. 

Dadas as condições aqima indicadas, o custo médio do kWh 
de energia elétrica, entre nps, é superior àquele que as estatísticas 
registram para as áreas iDrdustriais dos Estados Unidos e da Eu-
ropa. l!J provável que os cµstos previstos para o kWh de energia 
elétrica, produzida em usinas térmicas, alimentadas por meio de 
reatores nucleares, sejam compatíveis com os que estamos pagando 
no Brasil pelo kWh produzido em instalações hidráulicas e térmi-
cas do tipo convencional. 

É, pois, com o maior empenho que o Govêrno está procurando 
d~envolver programas que visem à produção de energia por meio 
de reatores atômicos. l!:sses programas incluem-se no quadro geral 
dos esforços destinados a ampliar as fontes naturais de energia. 
E a existência, no territór~o nacional, de apreciáveis reservas de 
minérios, de onde se poden,1 extrair combustíveis nucleares, cons-
titui poderoso estímulo nesse sentido. 

A fim de se ter uma idéia do que significam, para nós, os 
minerais atômicos, basta dizer que, tomando-se como base apenas 
as reservas inferidas para os nossos depósitos atualmente conhe-
cidos e estudados, de minerais de urânio e tório, é lícito avaliar 
os combustíveis nucleares r+êles contidos como equivalentes a uma 
quantidade de energia térmica, cêrca de dez vêzes maior do que 
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a resultante de tôda a reserva brasileira de carvão, calculada 
para os depósitos dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS 

De acôrdo com a lei que o criou, o Conselho Nacional de 
Pesquisas, além da finalidade geral de promover o desenvolvimen-
to da investigação científica e tecnológica, tem como objeto espe-
cífico "a adoção das medidas que se fizerem necessárias à inves-
tigação e à industrialização da energia atômica e de suas apli~ 
cações". 

~sse esfôrço tem-se concentrado principalmente em três se-
tores primordiais: obtenção das matérias-primas; formação de 
pessoal técnico-científico especializado, e progressiva execução de 
um programa atômico bem definido. 

COLABORAÇÃO COM O EXTERIOR 

Não pode o Brasil prescindir da colaboração das nações ami-
gas, onde a ciência e a tecnologia já alcançaram progressos consi-
deráveis. Seria insensato refazer tôdas as etapas primitivas e in-
termediárias antes da realização e das conquistas mais recentes, 
mas, por outro lado, não nos pode satisfazer a posição de meros 
importadores de máquinas feitas. 

Urge criar uma equipe de técnicos e especialistas capazes de 
aplicar os princípios e os resultados já obtidos em outros países 
às condições próprias e peculiares ao nosso país, e dar-lhes ele-
mentos básicos para que consigam realizar no Brasil as tarefas 
necessárias ao nosso próprio engrandecimento. 

Os entendimentos que porventura se venham a realizar nesse 
terreno devem basear-se numa apreciação elevada dos interêsses 
recíprocos, dentro do princípio de compensações específicas, que 
tragam justos e razoáveis benefícios ao país no próprio terren~ 
da energia atômica, sem esquecer, naturalmente, os postulados da 
solidariedade continental, da defesa da civilização comum 
e das tradições brasileiras no terreno das relações internacio-
nais. (Pág. 104) 

..........................................................  
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PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

O Conselho Nacional de Pesquisas, criado pela Lei n.º 1. 310, 
de 15 de janeiro de 1951, tem pôsto o seu maior empenho em dar 
cumprimento, dentro dos recursos concedidos, à finalidade que 
inspirou a sua instituição, que é "promover o desenvolvimento da 
investigação científica e tecnológica em qualquer domínio do co-
nhecimento". 

Assim, desde a sua instalação, vem concedendo numerosos au-
xílios a laboratórios e instituições de pesquisas, para aquisição de 
equipamentos, e bem assim numerosas bôlsas de estudo e de pes-
quisa~ no país e no exterior, visando à formação e ao aperfeiçoa-
:m,ento de técnicos e especialistas. :G:sses auxílios e essas bôlsas têm 
sido . distribuídos pelos diversos setores em que se subdividem as 
atividades técnico-científicas do Conselho, verificando-se que os 
setores da Biologia e da Física são aquêles que têm obtido maior 
contribuição. 

Tal fato resulta da prppria situação do país, com referência 
à pesquisa científica. Com efeito, a pesquisa biológica já tem larga 

• 1 . 

tradição no Brasil e conta pumerosos pesquisadores e laboratórios 
de. comprovada capacidade de investigação, bastando lembrar no-
mes como os de Osvaldo C1.:uz e Carlos Chagas, e entidades como 
o Instituto Osvaldo Cruz e e) Instituto Biológico de São Paulo. 

Com relação à Física (ieve-se levar em conta, de um lado, o 
impressionante surto de investigações verificado no Brasil, nos do-
mínios da .Física Experimental e da Física Teórica, a partir de 
1935, data da criação das ~.,acuidades de Ciências, em São Paulo e no Distrito Federal e, dy outro lado, a circunstância de que, 
além de suas finalidades g1~rais de auxílio à pesquisa desinteres-
sada, tem o Conselho, segundo exposição feita em outro capítulo 
desta Mensagem, atribuições específicas no sentido de promover o 
desenvolvimento dos estudos referentes ao aproveitamento da ener-
gia atômica, o que está intimamente relacionado com o progresso 
das investigações e a formação de técnicos e especialistas no campo 
da Física Nuclear. 

Os primeiros resultado? da ação positiva do Conselho sôbre 
o desenvolvimento da pesq4isa científica no Brasil podem ser evi-
denciados pelo acréscimo acentuado, a partir de 1951, do número 
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de trabalhos originais, publicados nos periódicos especializados do 
país e do exterior por pesquisadores nacionais ou que estão tra-
balhando nos institutos do Brasil. 

Outro índice objetivo da eficiência do amparo à pesquisa cien-
tífica é o elevado número de trabalhos e memórias, publicados 
nos Anais da Academia Brasileira de Ciências e nos volumes de 
simpósios e reuniões realizados no Brasil nos últimos anos, com 
referência expressa de seus autores ao auxílio recebido do Conselho 
Nacional de Pesquisas, quer sob a forma de equipamentos, quer 
sob a forma de bôlsas de estudo e de pesquisas, quer ainda sob a 
forma de contratos de especialistas e de pessoal auxiliar para os 
trabalhos de campo e de laboratório. 

Grande parte dos resultados da ação do Conselho não se 
tornará conhecida senão com o correr do tempo, quando começa-
rem a produzir frutos as novas equipes de cientistas, formadas 
graças às bôlsas de estudo e de pesquisa, e que puderam ser cons-
tituídas e preservadas pelo estímulo concedido por êsse órgão. 

Paralelamente, o Conselho tem promovido o incremento da 
cultura e da pesquisa em nosso país e, dentre os Institutos cuja 
criação patrocinou, nas Universidades, citam-se os Centros de Pes-
quisas Físicas de Pernambuco e do Rio Grande do Sul e o Instituto 
de Pesquisas Radioativas de Minas Gerais. 

Foram ainda criados, na própria estrutura do Conselho, de 
acôrdo com sua Lei orgânica, e se acham em plena produtividade, 
o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Bra-
sileiro de Bibliografia e Documentação e o Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada - três instituições cuja projeção na vida nacional 
há de se fazer sentir de modo brilhante e fecundo. 

APERFEIÇOAMENTO DE PESQUISADORES. BôLSAS DE 
ESTUDO 

O Conselho Nacional de Pesquisas tem encarado como um dos 
problemas mais relevantes para o desenvolvimento das investiga-
ções científicas no país a ampliação dos quadros do pessoal de 
pesquisa, pela sua formação e pelo seu aperfeiçoamento. 

Visando a êsse objetivo, tem concedido numerosas bôlsas de 
estudo e de pesquisa, bem como auxílios para aquisição de equi-
pamentos. 
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O critério adotado para a seleção dos candidatos às bôlsas, 
no país e no exterior, baseou-se sempre no exame e parecer dos 
responsáveis pelos setores especializados da Divisão Técnico-Cien-
tífica do Conselho, levados em conta os respectivos títulos, as ati-
vidades científicas e técnicas anteriores, o pronunciamento de pes-
quisadores ou especialistas de renome sôbre os méritos dos candi-
datos, a idoneidade dos professôres ou cientistas que indicam os 
candidatos ou solicitam as bôlsas, o parecer das Comissões especiais 
do Conselho Deliberativo e, sobretudo, o interêsse apresentado pela 
formação ou especialização de técnicos e especialistas, para as 
atividades incluídas nos programas específicos do Conselho, par-
ticularmente no tocante às pesquisas e ao aproveitamento da ener-
gia atômica. 

Inicialmente, foram baixadas normas para a concessão de 
bôlsas e auxílios. Em maio de 1952, o Conselho Deliberativo apro-
vou Instruções que, revistas em 1953, por numerosa Comissão, in-
tegrada de especialistas nos diferentes setores de pesquisa e das 
diversas regiões do país, receberam várias alterações, que estão 
sendo progressivamente submetidas à experimentação, antes de 
serem definitivamente aprqvadas pelo Conselho Deliberativo. 

Em 1958 foi também organizada na Divisão Técnico-Cientifica 
do Conselho uma Seção qe Bôlsas, com amplas atribuições de 
articulação e contrôle. 

REUNIÕES CIE~TfFICAS E INTERCAMBIO 

Durante o ano de 1954, o Conselho Nacional de Pesquisas par-
ticipou das seguintes reunié5es ou as patrocionou: III Conferência 
Internacional sôbre Aplica~;ões de Energia Atômica à Indústria, 
nos Estados Unidos; I Cong;resso de Engenharia Nuclear, nos Esta-
dos Unidos; Simpósio Sôbr~i Venenos Animais, em Berkeley, Cali-
fórnia; II Congresso Intern,acional de Beneficiamento de Carvão, 
em Essen, Alemanha; I Reunião de. Estudos de Catalogação, no 
Distrito Federal, por intermédio do Instituto Brasileiro de Biblio-
grafia e Documentação; VIII Congresso Brasileiro de Geologia, em 
Recife; VI Reunião da SocJedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, em Ribeirão Prêto; V Reunião do Comitê Científico Inter-
nacional para pesquisas s;ôbre Trypanosomiases, em Pretória, 
Africa do Sul; III Congres~:o Internacional de Cristalografia, em 
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Paris; Conferência Internacional de Energia, em Petrópolis; Con-
ferência Internacional de Física Nuclear em Glasgow, Inglaterra; 
VIII Congresso Internacional de Botânica, em Paris; XI Congresso 
Brasileiro de Química, em São Paulo; VIII Assembléia Geral da 
UNESCO, em Montevidéu; Reunião de Diretores de Institutos de 
Tecnologia, em Copenhague; II Reunião Latino-Americana de Fi-
togeneticistas e Fitoparasitologistas, em Campinas, São Paulo; 
V Congresso Internacional do Solo, em Leopoldville - Congo Belga 
- Africa; Simpósio Sôbre Hematologia, em New York; Comitê de 
Consejeros Sobre Laboratorios de Investigación Científica, no Chile. 

Em outubro de 1954, o Govêrno autorizou o estabelecimento 
de um convênio entre o Brasil e a Itália, para intercâmbio de 
cientistas e pesquisadores, idêntico ao assinado entre esta e a Fran-
ça, com a vantagem de evitar dispêndio de divisas estrangeiras. 
É matéria significativa para o desenvolvimento científico e tecno-
lógico do país. A cultura italiana é fonte notória de altos e expres-
sivos valores . 

EMPREENDIMENTOS DIVERSOS 

Dentre os órgãos cuja criação o Conselho Nacional de Pesqui-
sas promoveu, nos têrmos do art. 13 da Lei n.0 1.310, de 15 de 
janeiro de 1951, foram instalados, em julho e agôsto de 1954, res-
pectivamente, o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documenta-
ção e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

Ambos êsses organismos estão em pleno funcionamento e pres-
tam inestimáveis serviços, fornecendo, o primeiro, aos pesquisa-
dores, a informação científica ou técnica que lhes é tão necessária, 
e promovendo, o segundo, o encaminhamento e solução de proble-
mas de interêsse das populações amazônicas, tão necessitadas de 
medidas que atendam ao levantamento do seu precário padrão de 
vida. 

Já chegaram a resultados auspiciosos as experiências levadas 
a efeito na França, sob os aupícios do Estado do Amazonas e do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o nôvo processo 
eletrolítico "Isogrand", para preparo de celulose e fabrico de papel, 
em que foram utilizadas mais de dez espécies de madeira daquela 
região. 
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O diário parisiense "Le Monde", de 12 e 13 de setembro de 1954, 
imprimiu as suas páginas 3 e 4 com papel assim obtido, podendo-se 
por elas verificar quão bem sucedidas foram as experiências rea-
lizadas. 

Encaminha também o INPA os estudos iniciados para o pla-
nejamento de uma usina-pilôto de celulose, que deverá fornecer 
indicações sôbre a utilização de matéria-prima da região e sôbre 
os métodos mais aconselháveis para o seu processamento. 

A 30 de setembro de 1954, na cidade de Belém, o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia assinou um Convênio com a 
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazô-
nia, para a organização em Manaus de um Serviço de Estudos 
Florestais. 

Também foram aprovadas pela Congregação do Colégio Esta-
dual do Amazonas as bases de um convênio com o INPA, mediante 
.a qual será cedida a êste parte da Biblioteca daquele estabeleci-
mento que lhe interessar, e que é representada pelos remanescentes 
do antigo Museu Botânico Amazonense. São também postos à 
disposição do Instituto os' Laboratórios de Física, Química e His-
tória Natural do mencion~do colégio. 

Em compensação, o I11stituto Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia reequiparará a biblioteca daquele estabelecimento de ensino 
com livros didáticos, completando e utilizando os laboratórios que 
ficam à sua disposição. 

Dos cursos projetados pela Diretoria do INPA, foi aberta ins-
crição para o de Auxiliares de Laboratório, sendo encerrada com 
mais de uma centena de candidatos. 

Sob a direção do Sr. francis Ruellan, Diretor do Laboratório 
de Geomorfologia da Escola de Altos Estudos de Paris e Professor 
contratado da Faculdade rfacional de Filosofia, foi organizada uma 
expedição que vai explorar uma área do Território do Rio Branco 
situada dentro de quinze quilômetros de um e outro lado do para-
lelo de 4.0 54' N. 

Para os estudos de interpretação aerofotogramétrica relativos 
a essa área e para tomar parte na expedição, veio especialmente 
de Paris a Assistente do Laboratório de Geomorfologia citado, a 
Srta. Yvonne Beibbeder. Participaram da expedição geógrafos, 
geólogos, geoquímicos, bot;lnicos e zoólogos, do Instituto Agronô-
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mico do Norte, da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal e do Depar-
tamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricul-
tura. 

O plano de fundação de um Instituto de Tecnologia, que de-
verá ser instalado em Petrópolis, teve o seu andamento ativado 
com o projeto de doação de um terreno, constante de mensagem 
do Governador à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro. :t!::sse projeto já se transformou em lei. 

Deverá êsse Instituto trabalhar em conexão com as institui-
ções culturais, tecnológicas e industriais dos Estados do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, especialmente com a Escola Fluminense 
de Engenharia, à qual fornecerá o devido campo de treinamento 
para os futuros engenheiros formados por esta recém-criada Es-
cola, destinada a prestar relevantes serviços, não só ao Estado do 
Rio de Janeiro, mas à própria Capital da República. Como se 
sabe, as Escolas de Engenharia não são suficientes para atender 
ao número de matrículas, que cresce cada ano, em conseqüência 
do desenvolvimento dos setores da vida nacional, que exigem o 
concurso de engenheiros em suas várias especialidades. 

ESTRUTURA DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS 

Compõe-se o Conselho de uma Divisão Administrativa, que 
tem a seu cargo os Serviços de Administração, Contabilidade e 
Documentação, e de uma Divisão Técnico-Científica, encarregada 
de elaborar os planos gerais de pesquisas e composta dos setores 
necessários a atender ao desenvolvimento de suas atividades. 

O art. 17 do Regulamento estabeleceu a seguinte estrutura 
da Divisão Técnico-Científica: a) Setor Técnico; b) Setor de Pes-
quisas Físicas; c) Setor de Pesquisas Matemáticas; d) Setor de 
Pesquisas Químicas; e) Setor de Pesquisas Biológicas; f) Setor de 
Pesquisas Geológicas; g) Setor de Pesquisas Agronômicas; h) Setor 
de Pesquisas Tecnológicas. 

Permite o art. 18 do mesmo Regulamento a criação de novos 
setores. 

A estruturação atual inclui alguns acréscimos, quer na Divi-
são Administrativa, quer na Divisão Técnico-Científica, que a 
prática vai justificando e que serão objeto de alterações oportunas 
do Regulamento e Regimento vigorantes. 
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Cabe ao Conselho Deliberativo fixar a orientação anual das 
atividades. 

Em face, porém, da envergadura dos planos inicialmente ela-
borados, a delonga de execução de alguns, motivada por obstáculos 
imprevisíveis, e o andamento de outros, que ainda seguem o seu 
ritmo normal, permitem indicar que as tendências relativas a 1955 
e anos seguintes serão o prosseguimento dos trabalhos já progra-
mados. 

Além disso, o problema de formação de pesquisadores e técnicos 
e os meios de orientar para investigação científica e tecnológica 
os elementos de real capacidade, a proteção social e moral aos 
que se devotam a essas tarefas, serão uma constante preocupação 
do Conselho Nacional de Pesquisas. 

APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO 

A lei básica. do CNPq continua a. revelar que, dentro de seus 
dispositivos, sempre é poss~vel encontrar soluções para as questões 
que se vão apresentando. 

Já teve o Conselho ocasião de encaminhar medidas de caráter 
legislativo e regulamentar, visando, com um projeto de lei em 
andamento, a facilitar a aplicação dos créditos destinados aos ins-
titutos de pesquisa, de m~Jdo que beneficiem o desenvolvimento 
da investigação científica e tecnológica, e empenhando-se, median-
te entendimentos com o c:;~overnador de São Paulo, pela regula-
mentação de dispositivos da Constituição Estadual .ao fundo de 
pesquisas. 

No que respeita ao próprio Regulamento do Conselho, a ex-
periência dos anos anteriores continua demonstrando a necessi-
dade de revisão de algumas de suas disposições, por conterem res-
trições que dificultam o a:q:damento dos trabalhos ou estarem em 
desarmonia com a letra e o espírito da lei que instituiu o CNPq. 
Oportunamente, serão propostas as alterações que a prática veµi 
indicando. 

Finalmente, convém registrar as referências feitas à organi-
zação e às atividades do Conselho Nacional de Pesquisas, por ilus-
tres sábios que têm visitado o país. 
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Dentre estas referências merece especial relêvo a do eminente 
Professor Robert J. Oppenheimer, físico nuclear norte-americano 
de reputação internacional, graças a seus trabalhos fundamentais 
sôbre a utilização da energia atômica, o qual, após demorada visita 
ao Brasil, escreveu a 28 de julho de 1953: 

"Todavia, antes de falar especialmente sôbre qualquer 
assunto, quero fazer uma declaração irrestrita: se tivesse 
visitado o Brasil há três anos atrás e me fôsse dado percorrer 
o mesmo itinerário, teria vindo aos Senhores para implo-
rar-lhes que criassem um Conselho Nacional de Pesquisas 
pràticamente idêntico ao que ora existe. Por tôda parte 
encontrei provas de intervenção hábil, precisa e construtora 
do Conselho: sob a forma de equipamento visivelmente ne-
cessário, impossível de ser obtido doutro modo; sob a forma 
de informações de pessoas regressando de estudos no es-
trangeiro, ou de visitantes chegando de tôdas as partes do 
mundo, diàriamente e quase que em todos os lugares; sob 
a forma de novos programas para estudos avançados; sob 
a forma de instalações necessárias e de bibliotecas contendo 
publicações periódicas atualizadas e tôda sorte de requisitos 
que ultrapassam a capacidade dos orçamentos normais das 
instituições". 

Sôbre o problema da energia atômica no Brasil, afirmou ainda, 
Robert Oppenheimer: 

"Considero o problema da energia atômica para o 
Brasil, neste momento, como sendo, não uma questão de 
"se", e sim uma questão de "como" . Não posso admitir 
que assumam uma atitude de desinterêsse pela energia 
atômica. . . Sou de opinião que se deve partir do princípio 
de que a energia nuclear é importante e necessária ao de-
senvolvimento industrial do país. O problema que se apre-
senta, então, não é "vamos fazer isso"?, mas "como podemos 
fazer isso?'', isto é, que medidas são necessárias para con-
segui-la". 

São ainda do mesmo cientista as seguintes expressões: 
"Ao discutir aqui com o Senhores, quase como se 

fôsse eu próprio um membro visitante do Conselho, êstes 



- 30 -

problemas de difícil solução, não perdi de vista a grande 
afirmativa com que comecei, isto é, a certeza de que a 
criação dêste Conselho de Pesquisas foi a maior coisa que 
se poderia ter feito em prol da ciência no Brasil. Estou 
convencido da boa orientação que os Senhores têm seguido 
e, tanto quanto eu posso julgar, do acêrto, em todos os de-
talhes, das decisões e execuções dêste Conselho". 

De forma análoga se tem referido ao Conselho Nacional de 
Pesquisas homens como Izidoro I. Rabbi, Prêmio Nobel de Física 
e Professor da Universidade de Colúmbia; Sir George Thomson, 
Prêmio Nobel de Física e Professor da Universidade de Cambridge, 
Inglaterra; Professor H. Hill, Prêmio Nobel de Fisiologia e Pro-
fessor da Universidade de Londres; Professor J. Arvid Hedwall, 
Diretor do Instituto de Físico-Química da Universidade de Gotten-
burgo, na Suécia, e criador da química das reações entre sólidos; 
Professor Glusius, da Universidade de Zurich, na Suíça; Professor 
Francis Perrin, Alto Comissário da Energia Atômica de França e 
Membro do Instituto de França; Professor Gaston Dupouy, Mem-

'bro do Instituto e Diretor do Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique, de França; Professor Wilheim Groth, Diretor do Ins-
tituto de Físico-Química da Universidade de Bonn, na Alemanha; 
Professor Paul Harteck, Reitor da Universidade de Hamburgo e 
atual "Distinguished ProfeSisor" do Rensselser Polytechnic Insti-
tute; Professor Paul C. Asb:ersold, Diretor da Divisão de Isótopos 
do Laboratório de Oak Ridge da Comissão de Energia Atômica 
dos Estados Unidos e numerosas outras personalidades do mundo 
científico e cultural . 

DIRETRIZES GERAIS DA POLtTICA DE PESQUISAS 

No desempenho de suas atribuições, o Conselho Nacional de 
Pesquisas obedecerá às seg11intes diretrizes gerais nos têrmos da 
proposição apresentada pelo seu Presidente: considerará a pesquisa 
das ciências de base indispe;nsável à consecução dos objetivos vi-
sados, inclusive da tecnologi13-; controlará as atividades concernen-
tes ao aproveitamento da eI1.ergia atômica, ou quando se fizer ne-
cessário, essa atribuição cop1petirá ao Estado-Maior das Fôrças 
Armadas ou a outro órgão, a critério do Presidente da República; 
adotará as medidas necessárias às investigações e à preparaçã<> 



-31-

do aproveitamento industrial da energia nuclear; incentivará, com 
a concessão de favores previstos em lei, a fundação das indústrias 
destinadas ao tratamento químico dos minérios atômicos, visando 
ao aproveitamento oportuno da energia nêles contida; instituirá 
prêmios para a descoberta de jazidas de urânio, tório, berilo, gra-
fita, zircônio e outros materiais utilizáveis no aprovei'bamento da 
energia atômica; defenderá a liberdade da pesquisa; desenvolverá 
a descentralização de investigações nas principais regiões cultu-
rais; empenhar-se-á pela não limitação da pesquisa, que deve es-
tender-se a todo o domínio do conhecimento; dará preferência aos 
temas mais urgentes ou de mais fácil execução; diligenciará a 
formação de técnicos, a organização de tf.>lsas de estudo e o con-
trato de técnicos; procurará acelerar o advento da indústria atô-
mica; ativará a mobilização do potencial econômico, na parte que 
lhe compete; organizará comissões de homens de ciência para o 
estabelecimento do plano de pesquisas; estudará os meios de des-
pertar e investigar as vocações dos pesquisadores; instituirá o se-
guro social e outras garantias assecuratórias do amparo, estabi-
lidade e tranqüilidade indispensáveis ao inteiro devotamento à 
pesquisa; efetuará o levantamento das necessidades imediatas das 
atuais instituições de pesquisa e providenciará para que as mesmas 
sejam convenientemente atendidas; favorecerá o aparelhamento 
dos institutos existentes; procederá ao levantamento do cadastro 
dos recursos atuais em pessoal especializado e material; estabe-
lecerá ligação entre as instituições de pesquisa do país, para in-
tercâmbio de informações e, quando possível, de técnicos; entrará 
em ligação com determinadas instituições científicas do estran-
geiro com o referido objetivo; manterá ligação permanente com 
o ·Estado-Maior das Fôrças Armadas, para estudo das questões que 
interessem à segurança nacional; providenciará a montagem de 
campo de prova; realizará entendimentos imediatos para cooperar 
com as autoridades na prospecção de materiais atômicos e outros; 
e promoverá a articulação e a cooperação dos vários setores cien-
tíficos, no sentido do bem comum. (Pág. 110) 

.........................................................  



MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL - 1956 

Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK 

V - Energia Atômica 

1. COMISSÃO DE ENERGIA ATOMICA 

TODAS as atividades referentes ao aproveitamento da energia 
atômica foram subordinadas, pela Lei n.0 1. 310, de 15/1/51, 

ao contrôle direto do Estado, cabendo ao Conselho Nacional de 
Pesquisas, órgão orientador do Govêrno, papel da maior relevância 
na execução dêsse contrôle 1 

PROGRA~~ DE ATIVIDADES 

A 27 de janeiro de 1955 foi instituída a Comissão de Energia 
Atômica que, integrada na estrutura do Conselho Nacional de 
Pesquisas, se incumbe de €~quacionar e resolver os problemas re-
lativos à investigação e à utilização da energia atômica. A referida 
Comissão desenvolveu amplo programa de trabalho, colimando os 
seguintes objetivos princip~Lis: 1) pesquisa e avaliação de reservas 
de minérios atômicos; 2) eaitudo pormenorizado de métodos de tra-
tamento dos minérios atômicos brasileiros; 3) instalação de fá-
bricas de sais de urânio e tório e de urânio e tório metálicos; 
4) instalação de reatores die pesquisa e de reatores industriais. 

PROSPECÇÃO 

Os trabalhos de locali~ação das áreas potencialmente capazes 
de conter reservas de ur8fnio e tório vêm sendo realizados, há 
quatro anos. Essa fase preliminar de prospecção está a cargo de 
duas companhias nacionais, equipadas com moderna aparelhagem: 
a Levantamentos Aéreos Ltda. e a PROSPEC. 
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Levantamentos aerocintilométrlcos e aeromagnetoJ.q_~!lcos 
permitiram assinalar a existência de doze áreas merecedo'i'al . .;•,, 
minucioso estudo geológico, com possibilidades de produção e;;o:.· , 
nômica de urânio e tório. Dentre elas, foram selecionadas, como 
mais promissoras, as seguintes: 1) jazidas de zircónio uranífero 
e de tório e terras raras, do planalto de Poços de Caldas, em Minas 
Gerais; 2) jazidas estano-tântalo-uraníferas e de minérios de lítio, 
do Vale do Rio das Mortes, com base na cidade de São João dei Rei, 
em Minas Gerais; 3) depósitos de areias monaziticas e terras raras, 
no litoral da Bahia, Espirita Santo e Rio de Janeiro; 4) pegmatitos, 
jazidas filonares e depósitos do Nordeste (Rio Grande do Norte, 
Paraiba, Pernambuco e Ceará). 

Para o melhor conhecimento das disponibilidades de recursos 
minerais radioativos, foram realizados estudos geoquímicos e pe-
trográficos dos depósitos já localizados nas áreas de São João del 
Rei, Poços de Caldas e Araxá e na bacia do Ribeirão Jaburu, no 
Estado de Minas Gerais. 

INDUSTRIALIZAÇAO DE MINÉRIOS ATôMICOS 

A doutrina, sempre defendida pelo CNPq tem sido a da in-
dustrialização, no território nacional, dos minérios de interêsse 
atômico. Nesse sentido, realizaram-se os estudos indispensáveis à 
produção de urânio metálico nuclearmente puro, contratando-se 
com firma francesa a elaboração dos projetos de duas usinas, uma 
para a obtenção de uranato de sódio, a partir dos minérios zircono-
-uraníferos do planalto de Poços de Caldas; e outra, para a me-
talurgia do urânio, a partir do uranato de sódio, e obtenção do 
combustível nuclear, com o grau de pureza necessário à sua uti-
lização em reatores atômicos. Tais projetos foram elaborados com 
a colaboração de químicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 
de São Paulo, e do Instituto de Tecnologia Industrial, de Minas 
Gerais, que estudaram um nôvo processo de tratamento químico 
industrial, especialmente adaptado ao tipo de minério zircono-ura-
níf ero daquela região do Estado de Minas Gerais. 

Com o propósito de incrementar a industrialização dos miné-
rios atômicos vêm sendo apoiadas as inciativas particulares de 

3 - 28.514 



-34-

aproveitamento de monazita, com a separação de sais de cério e 
terras raras e a produção de sais de tório e urânio, a partir do 
tratamento químico daquele minério. 

No momento, encontra-se interditada a exportação de urânio, 
havendo a Comissão de lj.:nergia Atômica adquirido e estocado tôda 
a sua produção. Em relação ao tório, não há preocupação de man-
ter estoques no Brasil, porque a indústria tem capacidade para 
produzir a quantidade requerida, logo que necessário. A exporta-
ção de minério ou produtos de tório, todavia, não deve ser com-
pensada, apenas, pelo pagamento da base do seu valor comercial. 
O CNPq tem sempre insistido em que se obtenha, paralelamente, 
a colaboração necessária ao desenvolvimento do programa de ener-
gia atômica do Brasil. 

A fim de dar prosseguimento às investigações que vêm sendo 
realizadas, a Comissão de Energia Atômica empenhou-se na aqui-
sição de uma instalação-pilôto para experiências de enriquecimen-
to isotópico, pelo método de ultracentrifugação, já estando ulti-
madas as negociações eml?reendidas com êsse objetivo. 

REATQR EXPERIMENTAL 

Procedeu-se, igualmente, à elaboração de especificações e à 
realização de concorrêncil.:i. para a instalação do primeiro reator 
atômico experimental a ~ier adquirido e montado no Brasil. O 
local para a instalação dê~se reator atômico foi objeto de acurados 
estudos, considerando-se principalmente os seguintes fatôres: 
1) existência do maior número possível de técnicos especializados 
nos diferentes ramos de conhecimentos correlatos com o funcio-
namento de reatores, de preferência já ligados a algum instituto 
de pesquisas; 2) existêncil:i., nesse local, de laboratórios bem equi-
pados para trabalhos de física experimental geral, física nuclear, 
oficinas mecânicas adequ31das e laboratórios químico-tecnológicos; 
3) nível de remuneração conveniente, de modo que atraia e man-
tenha os pesquisadores em seus serviços, em regime de tempo in-
tegral; 4) facilidades ofer,~cidas pelos governos locais. 

A escolha fixou-se, fir~almente, no Departamento de Física da 
Universidade de São Paulp, com a qual foi estabelecido convênio, 
criando-se o Instituto de l~nergia Atômica. 
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REATOR INDUSTRIAL 

Paralelamente com o programa do reator de pesquisas, estu-
dou o CNPq a possibilidade de instalar, logo após, um reator in-
dustrial capaz de gerar uma potência da ordem de 10 a 20 000 kW, 
para o que será necessário incluir dotação correspondente a ... 
US$ 18. 000. 000,00 (dezoito milhões de dólares), no Plano Nacional 
de Eletrificação . 

PREPARAÇÃO DE ESPECIALISTAS 

A Comissão de Energia Atômica procurou, ainda, estimular 
trabalhos sôbre minérios radioativos e metalurgia dos materiais 
atômicos, concedendo auxílio para a manutenção do Instituto de 
Pesquisas Radioativas da Escola de Engenharia, da Universidade· 
de Minas Gerais. Outros auxílios foram concedidos a laboratórios, 
instituições de pesquisas e a pesquisadores, para a realização 'de 
trabalhos sôbre física nuclear, aceleração de corpúsculos e quím1c3: 
de radioisótopos. 

Da preparação de pessoal técnico especializado cuidou a Co-
missão, promovendo a organização de cursos avançados de físiê~ 
de reatores, em colaboração com professôres das Universidades de 
São Paulo e do Brasil, e concedendo bôlsas de estudo, no estran..: 
geiro, para aperfeiçoamento em engenharia nuclear, tecnologia. de 
reatores atômicos, química e radioisótopos, ação biológica das ra:. 
diações, tratamento químico de minérios radioativos e assuntos 
correlatos. 

CONFER1:NCIA DE GENEBRA 

O Brasil fêz-se representar na Conferência Internacional sôbre 
Aplicações Pacíficas da Energia Atômica, realizada em Genebra, 
no período de 8 a 20 de agôsto de 1955. A contribuição brasileira 
constou de treze trabalhos originais, sendo cinco dêles escolhidos, 
pelo Secretário Científico daquela reunião, para apresentação oral 
e debates. Dentre as setenta e duas nações presentes à Conferência, 
foi o Brasil distinguido com uma das seis vice-presidências, cabendo 
ao chefe da delegação brasileira, em conseqüência, presidir a uma 
das sessões plenárias, que versou sôbre o uso de isótopos radioati"'. 
vos. Outros delegados brasileiros ocuparam a presidência da sessão 
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relativa a ocorrências de urânio e tório e a vice-presidência da 
referente a reatores nucleares. 

A importância dessa Conferência, reconhecida unânimemente 
como o maior congresso científico já realizado, decorreu, sobre-
tudo, da livre troca de informações, realizada, pela primeira vez. 
nesta década de desenvolvimento das pesquisas sôbre a energia 
nuclear. Foram apresentados, debatidos e distribuídos, a todos os 
participantes, dados minuciosos sôbre reatores de pesquisas e de 
energia, à base de neutrons térmicos. 

ACôRDOS COM OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Em julho de 1955 realizaram-se reuniões entre representantes 
do Conselho Nacional de Pesquisas e da Comissão de Energia 
Atômica dos Estados Unidos da América e de outros órgãos da 
administração pública norte-americana, para a discussão de as-
suntos relacionados com a energia atômica. 

Dessas reuniões resultaram dois acôrdos, celebrados entre os 
Governos do Brasil e dos 1 Estados Unidos da América, com as se-
guintes finalidades: 1.ª) troca de informações sôbre projeto, cons-
trução e funcionamento ~e reatores de pesquisa e sua utilização; 
problemas de saúde e de ~iegurança, relacionados com o funciona-
mento de reatores de pesquisa; uso de isótopos radioativos na pes-
quisa física e biológica, na terapia médica, na agricultura e na 
indústria; arrendamento, ao Brasil, de urânio enriquecido com 
isótopos U - 235; e venda ou arrendamento, ao Brasil ou a pes-
soas autorizadas, sob sua jurisdição, de materiais para reatores, 
equipamentos e aparelhos; 2.ª) cooperação dos Governos do.Brasil 
e dos Estados Unidos da América, num programa de investigações 
geológicas e mineralógica:~ dos recursos uraníferos do Brasil, com 
a finalidade de descobrir, estimar e avaliar tais recursos; forneci-
mento de urânio aos Estai.dos Unidos da América, em têrmos mu-
tuamente acordados e sop condições compatíveis com as necessi-
dades brasileiras de urânio, para fins de energia nuclear. 

:S:sses acôrdos permitirão substancial progresso no programa 
de atividades da Comissãq de Energia Atômica, de modo que ficará 
o Brasil em posição de relêvo, no campo das pesquisas atômicas, 
sem, por outro lado, qu1:1-lquer compromisso lesivo aos interêsses 
nacionais. 
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2. CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS 

SUMARIO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 1956 

O Conselho Nacional de Pesquisas tem como finalidade prt-
mordial favorecer o desenvolvimento de investigações científicas 
e tecnológicas e coordenar a execução de programas específicos 
de energia atômica. 

Cuidar da formação de técnicos e especialistas e incentivar 
investigações científicas, nos setores das pesquisas matemáticas, 
físicas, químicas, geológicas, biológicas, agronômicas, tecnológicas 
e outros, são as tarefas que cabem à Divisão Técnico-Científica 
do CNPq. 

A consecução dêsse objetivo se processa através da concessão 
de bôlsas e auxílios, beneficiando universitários e técnicos que 
demonstrem decidida vocação para a ciência, pesquisadores cate-
gorizados e instituições cientificas. Estas podem receber recursos 
para complementar o equipamento de seus laboratórios; contratar 
pesquisadores nacionais ou estrangeiros, serviços de natureza téc-
nica ou especializada, indispensáveis à execução de seus planos de 
pesquisas; realizar expedições científicas; imprimir publicações 
diversas (especialmente livros científicos, periódicos especializados 
e monografias) ; ampliar suas bibliotecas. 

O programa de atividades para 1956, além de prever a conces-
são de auxílios e bôlsas, cogita do desenvolvimento de uma política 
de pesquisas, a ser executada de forma que assegure prioridade 
ao estudo dos problemas de maior interêsse para a economia na-
cional. A atuação do CNPq tornar-se-á mais dinâmica, procurando 
as instituições e pesquisadores credenciados para a execução de 
determinados planos de pesquisas, e não limitando-se a receber 
e julgar solicitações de interessados. Na formação de especialistas, 
pretende-se dar maior ênfase à realização de cursos no Brasil, 
ministrados por prof essôres estrangeiros. 

Dêste modo, será maior o número de técnicos beneficiados, 
com menor dispêndio de divisas, já que as bôlsas, concedidas para 
aperfeiçoamento no exterior, se estão tornando, em face da situa-
ção cambial, muito onerosas para o CNPq. 
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SíNTESE DO PROGRAMA DA COMISSÃO DE ENERGIA 
ATôMICA (C.E.A.) PARA 1956 

As atividades previstas pela C. E . A. , no seu campo específico 
de atuação, podem ser resumidas nos seguintes itens: 1 - pes-
quisas de minérios atômicos; 2 - industrialização de minérios 
atômicos; 3 - incremento de investigações científicas; 4 - ins-
talação do primeiro reator experimental no pais; 5 - formação 
de especialistas. 

PESQUISA DE MINÉRIOS ATÔMICOS 

Não seria razoável cogitar-se da instalação de um reator, 
mesmo do tipo experimental, relegando a segundo plano o supri-
mento de materiais fissionáveis. 

O planejamento da prospecção sistemática e racional de ja-
zidas minerais, necessário à produção da energia nuclear, para que 
seja realizada a prospecção' da maneira mais econômica, deve ficar 
adstrito a razões de ordem geológica, subordinando-se aos atuais 
conhecimentos dos processos de mineralização. Sabido que os fo-
cos de mineralização inten~;iva guardam estreita correlação com as 
.grandes linhas de fratura ou faixas geotectônicas, estas deverão 
ser cuidadosamente investigadas, em primeiro lugar. 

O primeiro passo para a exploração das regiões mais promisso-
ras. consistirá na determinação, tanto quanto possível exata, da 
extensão, do volume e da capacidade de industrialização dos depó-
si.tos. Para êsse fim, o CNPq contará com a colaboração de técnicos 
norte-americanos, na con~ormidade do Acôrdo recentemente ce-
lebrado entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos da 
América. 

INDUSTRIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS ATôMICOS 

A principal fonte de urânio, atualmente, é a monazita, encon-
trada em depósitos no litoral dos Estados da Bahia, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro, e já em franca exploração por particulares. 

O CNPq cogita, entre·~anto, da industrialização de outros mi-
nérios. Com êsse objetivo, a e.E.A. encomendou a uma concei-
tuada firma francesa - c:omo referido anteriormente - a elabo-
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ração dos projetos de duas usinas: uma, para obtenção de uranato 
de sódio, a partir do minério zircono-uranífero, encontrado em 
Poços de Caldas (Minas Gerais); outra, para a produção de urânio 
metálico, pelo tratamento do uranato de sódio. 

INCREMENTO DE INVESTIGAÇÕES CIENT:tFICAS. 
INSTALAÇÃO DE REATOR EXPERIMENTAL 

Também deverá ser instalado, no corrente ano, um reator de 
pesquisa, já estando ultimada a concorrência para sua aquisição, 
entre sete firmas norte-americanas. 

Dado o vulto das investigações que deverão ser realizadas com 
êsse reator, a e.E.A. decidiu criar o Instituto de Energia Atômica, 
em centro universitário, que já dispusesse de pessoal altamente 
especializado e de laboratórios bem aparelhados. A escolha fixou-
-se no Departamento de Física, da Universidade de São Paulo, com 
a qual foi celebrado o necessário convênio, em 11 de janeiro de 
1956. As atividades do Instituto deverão orientar-se, previamente, 
em abreviar os trabalhos de sua instalação. Assim, atê agôsto 
próximo, deverá estar concluído o edifício em que funcionarão o 
reator experimental e os laboratórios de física nuclear; a monta-
gem do reator e os testes preliminares, atê potências de 100 kW, 
deverão ficar encerrados em novembro; atê o fim do ano, estarão 
concluídas: a montagem de uma oficina mecânica, anexa ao rea-
tor; a organização de um laboratório de eletrônica; o planejamento 
do laboratório de separação e concentração de isótopos, a fim de 
permitir a produção de isótopos radioativos no pais, a partir de 
julho de 1957; bem como o projeto de construção de uma ala para 
o laboratório de metalurgia de materiais altamente radioativos, 
destinados a reatores . 

Jt fato reconhecido que a maioria das instituições científicas 
do País, oficiais ou particulares, que se dedicam à investigação 
de problemas de física, não dispõe nem de equipamento, nem de 
pessoal adequado. Tornou-se imperativo, em conseqüência, um 
programa de auxílios, destinado a dotar êsses centros de facilidades 
indispensáveis a investigações de alto nível científico - o que 
constitui ponto de fundamental importância para qualquer pro-
grama atômico. 
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O programa de auxílios a essas instituições, para subvencionar 
a aquisição e montagem de equipamento e a realização de pesqui-
sas, deverá despender a importância de Cr$ 10. 000. 000,00. 

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS 

A execução de um programa de energia atômica exige apre-
paração de uma equipe de técnicos em várias especialidades, prin-
cipalmente em física atômica teórica e experimental, em engenha-
ria nuclear e engenharia química aplicada à técnica atômica. 

Com êsse propósito, a e.E.A. envidará todos os esforços a 
fim de: a) incentivar a formação de físicos, nas faculdades de 
filosofia, através da concessão de bôlsas de estudo; b) organizar 
cursos sôbre a física de reatores, nas faculdades de filosofia, onde 
já existam condições adequadas; c) organizar, mediante coopera-
ção entre escolas de engenharia e faculdades de filosofia, cursos 
para a formação de engenheiros nucleares; d) promover o levan-

'tamento do nível de ensino, mediante contrato de professôres es-
trangeiros; e) enviar pesquisadores aos centros mais avançados 
de pesquisas atômicas, :gara aperfeiçoamento. (Pág. 345) 

Parte 4 

POLiTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO 

1 - Indústrias de Mineração 

1. A SITUAÇÃO BRASILEIRA 

PRODUÇÃO MINERAL 

......................................................... 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Consideram-se os d~pósitos de urânio e tório de Taguari e 

Morro do Ferro, em Mi:qas Gerais, como dos maiores do mundo. 
No distrito mineralógico de São João del Rei, do mesmo Estado, 
descobriram-se minerais altamente radioativos. As areias mona-
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zíticas do litoral do Espírito Santo e Rio de Janeiro, embora explo-
radas em larga escala, ainda constituem uma reserva expressiva. 
Existe monazita em grande parte do sertão e do agreste nordesti-
nos, além de pegmatitos radioativos de que se pode extrair urânio 
ou tório, em quantidades econômicamente interessantes. 

Como detentor de tais riquezas, o Brasil tem grande responsa-
bilidade internacional. A falta de recursos materiais e de técnicos 
suficientes para o desenvolvimento de um largo programa de in-
dustrialização da energia atômica tem obstado ao melhor apro-
veitamento dêsses recursos minerais no País. Estamos na fase 
da prospecção e pesquisa dos depósitos, que deve ser extraordinà-
riamente dinamizada. Os trabalhos já realizados nesse campo pre-
cisam ser imediatamente orientados no sentido industrial e prá-
tico. (Pág. 356) 

•••••••••••••••••••••••••••••• ·- Ir •••••••••••••••••••••••••• 

.................................. . ........... . .......... 
PESQUISAS DE JAZIDAS 

Na zona de incidência de minerais no Nordeste Ocidental, de 
crescente interêsse para a pesquisa de minerais radioativos, pro-
cedeu-se, também, a uma série de levantamentos aeromagnetomé-
tricos, que já cobrem área superior a 90. 000 km2 de extensão. 

Dentre as investigações de campo, visando à localização. e me-
dição de jazidas minerais, tiveram tratamento preferencial, em 
1955, as pertinentes a substâncias radioativas. 

Uma das áreas de maior concentração de minerais nucleares 
do País, a região de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, 
foi detidamente investigada, obtendo-se informações completas 
acêrca de jazidas de urânio e tório, de grande interêsse, como as 
de Morro do Ferro, Taguari, Serrote e Ponte Alta. Uma série de 
sondagens, que em 1955 atingiram 1.100 metros de profundidade, 
testemunhou a existência, só na jazida de Morro do Ferro, de 
6. 300. 000 toneladas de minério, que devem conter 36. 000 tone-
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Iadas de óxido de tório; considere-se êsse depósito radioativo um 
dos maiores, senão o maior do mundo. As reservas medidas na 
jazida de Taguari elevam-se a mais de 3. 000. 000 de toneladas. 

Recentes investigações, nas zonas xerófitas do Nordeste Oci-
dental, demonstraram o potencial mineral de quase tôda a região 
e a existência de substâncias radioativas de fácil extração e ele-
vado teor. As prospecções, durante o exercício de 1955, localiza-
ram-se, principalmente, nas áreas de maior concentração dêsses 
minérios, tais como os municípios de Florânia e São Rafael, no 
Rio Grande do Norte, e Picuí, na Paraíba. 

Prosseguiram as pesquisas na faixa litorânea do Espírito San-
to, para a avaliação dos depósitos remanescentes de areias mona-
zíticas. Com base nas indicações fornecidas por levantamentos 
aerocintilométricos, selecionaram-se as áreas de maior interêsse, 
para a realização de sondagens e a conseqüente medição das re-
servas (Pág. 359) 

.................. \' ..................................... .  



MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL - 1957 

Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK 

Energia Nuclear . 

AS atividades do Govêrno, em 1956, no domínio da energia 
nuclear, consistiram fundamentalmente em trabalhos de 

pesquisa e avaliação de reservas de minérios atômicos; em estudo 
pormenorizado dos métodos de tratamento dos minérios atômicos 
brasileiros; na instalação de fábricas de sais de urânio e tório e 
de urânio e tório metálicos de pureza nuclear; na instalação de 
reatores de pesquisa e de reatores industriais; e no estímulo à 
pesquisa científica sob as formas de concessão de bôlsas de estudos, 
de auxílios a instituições de pesquisas, bem como de cursos reali-
zados em colaboração com as Universidade do Brasil e da Bahia. 

Havendo os problemas relacionados com a energia nuclear 
crescido em vulto e complexidade, o Govêrno decidiu criar um 
órgão específico, a que se atribuíssem as atividades pertinentes à 
matéria. Foi, assim, instituída, pelo Decreto n.0 40 .110, de 10 de 
outubro de 1956, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

PESQUISA E AVALIAÇÃO DE RESERVAS DE MINERAIS 
ATÔMICOS 

O levantamento das reservas brasileiras de minerais atômicos 
foi, em 1956, objeto de cuidado especial, havendo-se procurado, 
mediante esfôrço progressivo, reduzir o tempo necessário ao eo-
nhecimento de nossas reais possibilidades. Tarefa como esta exige 
a organização de um sistema de operações que envolvem desde o 
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trabalho preliminar de reconhecimento das zonas dotadas de pers-
pectivas favoráveis, até a complementar investigação direta de 
campo, pelo estudo da amostragem em laboratório especializado. 

Organizadas as equipes de trabalho e articulado seu funcio-
namento, resultados animadores foram obtidos, seja no conheci-
mento dos depósitos de minerais de tório e de zircônio uranífero 
de Poços de Caldas; das jazidas do Vale do Rio das Mortes com 
minerais uraniferos de estanho e tântalo; dos pegmáticos do Nor-
deste, além da faixa litorânea que se estende do Rio de Janeiro 
à Bahia com seus depósitos de areias monazíticas; seja pela loca-
lização de novas áreas promissoras quanto à existência de minerais 
atômicos. 

Constituem testemunho eloqüente dos nossos progressos, no 
campo da prospecção, os números correspondentes à investigação 
aerofotográfica e aerocintilométrica, como suporte a posteriores 
trabalhos de campo. Totalizou-se em 1956 a cobertura, por êsses 
meios de pesquisa, de 4reas com extensão já bem expressiva, con-
forme a discriminação que se segue: 

Cobertura aerof otográfica ............. . 
Levantamentos aeFocintilométricos ..... . 
Mosaicos aerof otográficos compilados cor-

respondentes a ,..................... . 

7 .927,1 km2 

21. 318,6 km2 

10.726,1 km2 

Os trabalhos de qampo, conduzidos de forma vigorosa, já 
permitiram assinalar novas e promissoras ocorrências de minerais 
atômicos. Assim é que convergem no momento as atenções para 
a bacia carbonífera do Paraná, onde foi verificada a existência de 
urânio; para os depósitos uraníferos de Jacobina, e, ultimamente, 
para os terrenos adjac1Fntes às estâncias hidrominerais do Prata, 
cujos minérios estão sendo cuidadosamente estudados, dentro do 
plano de intensificaçãq das pesquisas dessa natureza. 

INSTALAÇÃO DE FABRICAS 

Entre os depósito~ que possivelmente terão significado eco-
nômico, os de zircônio uranífero de Poços de Caldas mostram-se 
de interêsse para um estudo químico-tecnológico que, realizado, 
pôde sugerir a instalaç~o fabril conveniente ao processamento das 
operações necessárias à recuperação do metal nuclear. Completada 
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a fase preliminar, foi em seguida realizado exaustivo estudo eco-
nômico-industrial, que permitiu encarar o assunto com o realismo 
exigido em iniciativas dêsse gênero. Em conseqüência, decidiu a 
Comissão Nacional de Energia Nuclear a instalação da usina para 
beneficiamento do minério, e levá-lo à forma de uranato de sódio, 
ponto de partida para obtenção do urânio metálico nuclear, a 
processar-se em uma segunda usina. Esta já tem, para alimentá-la, 
quantidade substancial de uranato obtido e estocado no País, e 
eventualmente tratará a reserva ponderável de óxido de tório até 
hoje conseguida. 

A Comissão estuda, no momento, as operações de financia-
mento à concretização do empreendimento. 

INSTALAÇÃO DE REATORES ATôMICOS 

Salvo imprevisto, deverá estar em pleno funcionamento, no 
mês de junho próximo, o primeiro reator atômico instalado na 
América Latina, que se erguerá nos terrenos da Cidade Universi-
tária de São Paulo, onde será operado pelos técnicos do Instituto 
de Energia Atômica. 

O empreendimento se realiza mediante trabalho de cooperação 
entre o Conselho Nacional de Pesquisas e a Universidade de São 
Paulo, encontrando-se avançadas as construções necessárias. Será 
um reator de pesquisas do tipo "piscina", cujo combustível é urâ-
nio enriquecido, dissipando uma potência de cinco "megawatts" 
em funcionamento contínuo. Graças a êste reator, não só se de-
senvolverão as pesquisas nucleares e a produção de radioisótopos, 
como também ficarão ampliadas, de imediato, as possibilidades de 
formação de técnicos especializados nos diversos setores dos assun-
tos nucleares . 

Estuda a Comissão Nacional de Energia Nuclear acôrdo, para 
fornecimento ao Brasil, de combustível nuclear indispensável à 
implantação de reatores industriais, que funcionarão como gera-
dores de energia, suplementando, assim, o parque energético do 
País. As negociações se processam em rápido andamento, deixando 
antever a possibilidade de resultados auspiciosos. (Pág. 182) 

.........................................................  
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A Pesquisa como Base de Ação 

Na era tecnológica em que ingressa a sociedade brasileira, o 
progresso se avalia em têrmos de evolução científica e da rápida 
utilização dos resultados obtidos. 

Dêsse modo, as etapas concretas do desenvolvimento, defini-
das pelo Govêrno como alvos imediatos que atingir, são, em boa 
parte, tarefa de nossos cientistas e tecnologistas. Somente através 
dos esforços dêsses investigadores, poderão ser devidamente for-
muladas as metas por alcançar. Em razão disso, vem o Govêrno es-
timulando a ação dos órgãos a que incumbe proceder a investiga-
ções científicas, sobretudo o Conselho Nacional de Pesquisas e as 
instituições de formação e aperfeiçoamento de pessoal qualifica-
do para esta ordem de trabalhos. Os anseios por mais alto nível de 
vida, por maior produtividade do trabalho, por mais amplas opor-
tunidades de educação, por maior riqueza e segurança nacional só 
se concretizarão na medida em que os nossos cientistas se interes-
sarem mais vivamente pelos' problemas da produção e atenderem 
aos apelos que lhes vêm de tpdos os setores. 

A agricultura e a indústria necessitam vitalmente da pesqui-
sa para desenvolver-se. Na eiapa em que nos encontramos, já não 
nos é permitido adquirir máquinas e matérias-primas no Exterior 
para apenas processá-las, deptro de nossas fronteiras, segundo es-
quemas importados. As máqttinas terão de ser fabricadas aqui mes-
mo, sob a orientação de tecnologistas nacionais; nossas matérias-
-primas deverão ser especificamente estudadas e cumpre descobrir 
e aperfeiçoar processos apropriados para tratá-las, como já o fi-
zemos em relação ao coque qu à fabricação do cimento. 

Assim também, devem as ciências sociais devotar-se a inves-
tigações da estrutura e da dinâmica da sociedade brasileira, que 
proporcionem base sólida aos planos de desenvolvimento econô-
mico e social do País. 

Em cada setor de ativid;ades e em cada campo de especializa-
ção, vem o Govêrno oferecendo mais amplas oportunidades de 
pesquisas e de aperfeiçoamento de pessoal, na expectativa de que 
o trabalho científico alcance, prontamente, o nível e a orientação 
social convenientes. 
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É de esperar-se que, com o desenvolvimento das fôrças pro-
dutoras do País que mais diretamente se beneficiam com as des-
cobertas científicas e tecnológicas, venham elas a concorrer, de 
maneira apreciável, para o financiamento das operações de pes-
quisas. 

Nas escolas de nível superior, reúnem-se as melhores con-
dições para, ao mesmo tempo, preparar o pessoal científico de 
alto padrão e realizar pesquisas livres. As pesquisas dirigidas são 
mais da alçada de institutos de pesquisas, organismos que devem 
ser criados, junto a tôdas as escolas que os comportem, para servir 
de elo entre os professôres e as atividades produtoras da região 
onde a escola exerça a sua influência. Tal interação é indispen-
sável para que o ensino esteja sempre atualizado, e, simultânea-
mente, possam as atividades produtoras receber, no devido tempo, 
a assistência técnica necessária a um alto nível de produtividade. 

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS 

Dentre os programas de pesquisas que se devem organizar, 
destacam-se por sua importância, em relação ao progresso do 
Brasil e à segurança nacional, aquêles que dizem respeito à energia 
atômica. 

Um programa para imediata utilização desta nova modali-
dade de suprimento energético, formulado pela Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear, deu lugar a uma ampla atividade de pes-
quisas de prospecção das nossas reservas de minerais radioativos 
e de estudos para a exploração industrial e aproveitamento prático 
dos mesmos. Paralelamente, foi elaborado um projeto de aperfei-
çoamento do pessoal técnico-científico. A execução prática de 
ambos ficou a cargo do Conselho Nacional de Pesquisas. 

Formação de Técnicos para Energia Nuclear 

No campo de energia nuclear, mais do que em qualquer outro. 
os problemas de qualificação profissional requerem especial aten-
ção, em vista do caráter altamente especializado dessa atividade. 

Já de algum tempo, vêm sendo realizados, com caráter intro-
dutório, cursos relativos à tecnologia nuclear que, ascendendo pro-
gressivamente de nível, permitirão criar verdadeiros cursos de for-
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mação sistemática de engenheiros nucleares e d~mais técnicos da 
mesma categoria. 

Entidades universitárias, amparadas para tanto pelo Conselho 
Nacional de Pesquisas, planejaram, para o ano corrente, intensas 
atividades de ensino que permitirão acompanhar a marcha das 
realizações nesse campo. 

Amparo e Estímulo às Pesquisas e  
Atividades Científicas e Tecnológicas  

Nesse setor, a ação do Conselho Nacional de Pesquisas se 
exerce mediante a concessão de bôlsas e de auxílios. As bôlsas 
destinam-se à seleção de vocações para a pesquisa, ao aperfeiçoa-
mento técnico-científico e à execução de projetos de investigação. 
Em 1956, foram concedidas 403 bôlsas, assim distribuídas pelos 
vários setores da Divisão Técnico-Cientifica do Conselho Nacional 
de Pesquisas: matemáticas (48), físicas (44), químicas (86), geo-
lógicas (36), biológicas (133), agronômicas (52), tecnológicas (4). 

A especialização de p~ssoal no estrangeiro também foi sub-
vencionada pelo Conselho Nacional de Pesquisas que, para êsse 
fim, custeou 92 bôlsas nos Estados Unidos da América, Alemanha, 
França, Inglaterra, Itália e outros países, com a seguinte distri-
buição pelos seus setores: piatemáticas (5), físicas (19), químicas 
(13), geológicas (1), biolópicas (24), agronômicas (10), tecnoló-
gicas (20). 

Além das bôlsas concedidas, o mesmo órgão procurou eliminar 
obstáculos que tolhem as ?-tividades dos pesquisadores e institui-
ções científicas públicas e privadas, dedicadas a pesquisas, ampa-
rando-os com auxílios adeq_uados e possibilitando a aquisição de 
aparelhagem técnico-científica, a instação ou montagem de equi-
pamentos, a realização de serviços, excursões de estudo, trabalhos 
de campo, etc. O número Çle auxílios prestados em 1956 elevou-se 
a 214, beneficiando 92 inst:ituições e 29 pesquisadores isolados. As 
instituições que receberam auxílios distribuem-se por 14 Unidades 
da Federação. Outros auxí.lios foram concedidos para a vinda, ao 
Brasil, de 18 eminentes cientistas estrangeiros, a fim de ministra-
rem cursos e realizarem conferências e trabalhos de pesquisa. O 
Conselho Nacional de Pesquisas patrocinou, outrossim, a realização 
de cursos e seminários e copcorreu para a ida de 19 representantes 
brasileiros a vários congres:~os, simpósios e reuniões científicas rea-
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lizadas no exterior. Como fruto dessas atividades, foram publi-
cados cêrca de 150 trabalhos originais, por pesquisadores assistidos 
pelo Conselho Nacional de Pesquisas, aos quais serão acrescentados 
muitos outros em fase de conclusão. 

Perspectivas para 1957 

A experiência dos anos anteriores recomenda sejam introdu-
zidas algumas alterações na forma por que se presta assistência à 
pesquisa cientifica e tecnológica entre nós. Assim, doravante, não 
se limitarã o Conselho a atender às solicitações dos pesquisadores, 
mas organizará programas próprios, tendo em vista atender aos 
setores em que se observem maiores deficiências. 

Prevê-se, para 1957, a realização de projetos relacionados com 
a assistência técnico-científica à utilização das riquezas do Pais 
e ao fomento das atividades produtoras. Com êste propósito fo-
ram realizados encontros de técnicos e cientistas, nos setores de 
Pesquisas Físicas e de Pesquisas Tecnológicas, a fim de que pu-
dessem discutir problemas comuns e elaborar um plano de distri-
buição mais racional de recursos e melhor articulação de esforços. 
Outras reuniões haverá em 1957, congregando Matemáticos, Geó-
logos, Agrônomos, Químicos e Biologistas. Promover-se-á, êste 
ano, cooperação mais estreita entre o Conselho Nacional de Pes-
quisas e a Indústria, a fim de avaliar as dificuldades técnicas com 
que luta esta e investigar a forma hábil de vencê-las. Exigirá es-
pecial atenção o problema de formação do pessoal técnico-cienti-
fico especializado. Procura, ainda, o Conselho Nacional de Pesqui-
sas melhor definir os critérios de ação, com respeito à pesquisa 
livre e à aplicada. 

Quanto à pesquisa livre, o problema consistirá em, de um lado, 
selecionar os cientistas capazes de realizá-la e, de outro lado, reunir 
em tôrno dêles pessoal competente, bem como recursos que faci-
litem a sua ação. Quanto à pesquisa dirigida, cuida-se, preliminar-
mente, de definir os problemas mais importantes para a agricul-
tura, a indústria, a administração, a economia e a defesa nacional. 
Em seguida, estabelecer-se-á uma ordem de prioridade para o 
estudo dos projetos e, então, reunir-se-á o pessoal capacitado para 
executá-los, assegurando-lhe os meios necessários para o êxito do 
empreendimento. (Pág. 420) 

4 - 28.514 



MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL - 1958 

Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK 

INTRODUÇÃO 

PROSSEGUEM as inciativas empreendidas a fim de que o País 
se beneficie dos avanços técnico-científicos, no campo da 

energia nuclear. Centros de pesquisas foram instalados e estimu-
lam-se projetos de iniciativa privada, para montagem de usinas 
átomo-elétricas. Em 196p, deverá entrar em funcionamento uma 
usina de 10.000 kW, em Areal, no Estado do Rio. Duas fábricas 
para produção de urânio estão em fase inicial de instalação. 
Três ultracentrífugas elevem começar a operar no corrente 
ano. (Pág. 16) 

ATOS E CONGRESSOS INTERNACIONAIS 

Com os Estados Unidos da América assinou o Brasil, em 
Washington, o Acôrdo die Cooperação para Usos Civis da Energia 
Atômica. Anteriormente firmara-se, com a Comissão de Energia 
Atômica dos Estados Unidos, um contrato de arrendamento de 
material físsil especial. (Pág. 59) 

.........................................................  
ENERGIA NUCLEAR 

o esfôrço do Govêrno, neste importante setor, não se tem 
limitado o aparelhar centros de pesquisas de energia nuclear, mas 
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também a apoiar a inciativa privada, em seus projetos da insta-
lação de usinas átomo-elétricas. Com o apoio do Executivo, as 
Emprêsas Elétricas Brasileiras deverão construir em Areal, no Es-
tado do Rio de Janeiro, uma usina elétrica nuclear, com a capa-
cidade de 10.000 kW, que entrará em funcionamento no ano de 
1960. 

Com referência ao setor químico-metalúrgico,· estão adianta-
dos os planos de construção de duas usinas de beneficiamento: 
uma em Poços de Caldas, que produzirá uranato de sódio puro, 
e outra em São Paulo, que converterá êste produto em urânio 
natural, para emprêgo de reatores. Para êsse fim, foi ajustado 
com a Compagnie Industrielle et Agricole de Vente à l'Etranger, 
um financiamento de 4,8 milhões de dólares, para fornecimento 
dos equipamentos à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esta 
comissão concluiu negociações para a importação de três ultra-
centrífugas, destinadas ao beneficiamento do urânio natural. Pre-
vê-se sua instalação para 1958. (Pág. 159) 

BASES E DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO 

No campo das pesquisas físicas, merece especial destaque a 
instalação, na Cidade Universitária de São Paulo, de um reator 
atômico experimental, com potência de 5 megawatts, cuja utili-
zação, para fins científicos, está assegurada aos físicos, químicos, 
biologistas e tecnologistas brasileiros. (Pág. 260) 



MENSAGEM PRESIDENCIAL AO CONGRESSO - 1959 

Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK 

Energia Atômica 
1 -

AS preocupações do Govêrno Federal neste domínio se con-
centraram, em 1958, na formação de técnicos e cientistas, na 

estocagem de matérias-primas, na industrialização para aproveita-
mento da energia nuclear e na utilização dêsse tipo de energia, 
bem como no estabelecimento de relações internacionais indispen-
sáveis ao maior progre~iso da ciência em nosso País . 

PROSPECÇÃO 

Os trabalhos de p;rospeção, em 1958, foram confiados, quer 
diretamente à Comissã<> Nacional de Energia Nuclear, quer a or-
ganizações estaduais subvencionadas total ou parcialmente pelo 
Govêrno Federal, quer a emprêsas privadas, (aerocintilometria e 
magnetometria de peqqenas regiões) . Realizaram-se conhecimen-
tos geológicos em diversas regiões dos Estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Percorreram-
-se 43.800 km e despenc~eram-se cêrca de 20,3 milhões de cruzeiros. 
Aplicaram-se, em 1958, recursos quase três vêzes superiores aos 
do ano anterior. 

MAT1:RIAS-PRIMAS 

Em obediência à sua política de energia nuclear, a ação do 
Govêrno, relativamente à aquisição de matérias-primas, visou, em 
1958, à compra de miné;rios de produção nacional, abrangendo uma 
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quantidade mínima indispensável à manutenção de rentabilidade 
das indústrias de mineração e beneficiamento. Incentivou..,se, 
outrossim, a extração de determinados minérios, como a caldasita, 
de Poços de Caldas, no interêsse do programa a cargo da Comissão 
Nacional de Energia Atômica. 

Com as aquisições feitas no curso do ano, os estoques ·de 
matérias-primas sob a guarda da referida Comissão atingiram 
10 mil toneladas, em números redondos, no valor aproximado de 
485- milhões de cruzeiros. 

Ainda relacionados com a obtenção de matérias-primas, rea-
lizaram-se estudos sôbre os meios de incentivar a prospecção e a 
lavra de minérios utilizáveis bem como a produção de detectores 
de radiação no País. 

Foram elaborados dois projetos relevantes: o. de um Iat>oJ,"a-
tório de pesquisas para as análises de extração de 1,lrânio e . tótiQ 
dos minérios, complementando com uma usina-pilôto..capaz ® 
traduzir, em escala semi-industrial, os processos experimentadps 
em laboratório, e o de uma instalação de purüicação dos resldµos 
de tório (slugàes). . . 

INDUSTRIALIZAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR 

Quanto a êste setor, o programa desenvolvido, em 1958, pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear sofreu severas limitações, 
em virtude da ausência de legislação adequada às suas fina'lidades; 
Seria de tôda conveniência que o Congresso Nacional· desse prib .. 
ridade ao exame do substitutivo ao projeto n.º 944, -de 1956, ·já 
estudado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. sôbre Ener.gia 
Nuclear. 

As atividades da Comissão Nacional de Energia Nuclear vêm• 
-se ressentindo da insuficiência de recursos financeiros, pois êsse 
órgão só dispõe de verbas concedidas através de créditos especiais, 
cuja tramitação pelo Congresso tem sido demorada. 

Dentre as atividades de 1958, destacam-se os estudos para uti-
lização do rejeito do beneficiamento do minério aurífero de Jaco-
bina e do pirocloro de Araxá, além dos relativos ao enriquecimento 
do urânio. 
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Completou-se o projeto de instalação e edificação das usinas 
destinadas a beneficiar o minério de zircônio uranífero de Poços 
de: Caldas. 

Ultimada a instalação de três centrífugas no Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, efetuaram-se os trabalhos 
complementares, de montagem do espectrômetro de massa. 

Baseados no acôrdo de cooperação que mantemos com os Es-
tados Unidos da América, efetuamos negociações para forneci-
mento de hexafluoreto de urânio necessário aos primeiros meses 
.de estudos. 

UTILIZAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR 

A instalação de reatores de potência, no País, apresenta dois 
objetivos distintos mas conciliáveis, quais sejam: fornecer elemen-
tos· de estudo da operação, manutenção, tecnologia e construção 
àêsses equipamentos complexos; e resolver o problema da ener-
ghl. de certas regiões do ~?aís, onde a energia nuclear se apresenta 
sénão como solução ecor.tômica por excelência, pelo menos, como 
solução que pode condu:zir a um menor dispêndio de divisas, se 
se prete~der, como é imperativo, a produção do combustível na-
cional. 
1. . , Os problemas ligadc>s à instalação de uma central nuclear 
,sãO, contudo, no mome:qito, mais complexos do que os de insta-
lação. de uma. usina termoelétrica convencional. Uma central nu-
dear :depende, entre out~·as coisas, de acôrdos internacionais para 
1fornecimento do reator ~~ garantia do suprimento do combustível, 
seu processamento e recµperação - pelo menos enquanto o País 
não estiver em condições; de produzir, reprocessar e recuperar ele-
mentos combustíveis u~;ando matérias-primas nacionais. Além 
dis8o, a instalação de uma central nuclear obriga o Govêrno a 
assumir sérios compromissos relativos à segurança das instalações 
e ao seguro contra acid11mtes, particularmente no que respeita a 
terceiros. 
· · "··Dos projetos até agora considerados pela Comissão Nacional 

'de Energia Nuclear; mencionam-se os reatores da American Foreign 
& Power, da Companhia Paulista de Energia Nuclear de Brasília, 
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e da região Centro-Sul do País. Tem sido objeto de exame o projeto 
de um laboratório de estudos de aplicação das radiações à conser-
vação de alimentos. (Pág. 144) 

Ciência e Tecnologia 

Vive a sociedade brasileira uma época de rápidas e profundas 
transformações, cujo ritmo tende a acentuar-se, à medida que 
avançam os processos de industrialização e urbanização. Tôdas as 
regiões do País, sobretudo aquelas em que tais processos operam 
mais profundamente, experimentaram, nos últimos anos, modifica-
ções sensíveis, não só na distribuição demográfica pelas áreas ur-
banas e rurais, como nos modos de vida e nos costumes. 

O cotejo, entre a situação presente e a de dez ou vinte anos 
atrás, evidencia o progresso alcançado: as cidades cresceram; a 
produção e a riqueza nacional aumentaram; mais amplas e melho-
res oportunidades de trabalho se oferecem à população; os serviços 
sociais desenvolveram-se; novas e melhores escolas se abriram. 
Por isto mesmo, nunca foi tão aguda, como agora, a consciência 
dos nossos problemas. Situações de penúria, típicas do subdesen-
volvimento, - que, noutros tempos, passavam quase despercebi-
das, pelo hábito de as vermos e sentirmos - tornaram-se, de súbito, 
objeto de debate, para um público vigilante e reivindicador, im-
paciente pela extirpação do atraso e da pobreza, onde quer que 
êles se apresentem. 

Essa tomada de consciência e esta reação constituem o traço 
mais característico da passagem do estado de subdesenvolvimento 
- a pobreza e a ignorância, inconscientes, conformadas e passivas 
- para o de desenvolvimento, que vamos alcançando, à medida 
que despertamos para os problemas do País, e os definimos, dis-
pondo-nos a lhes dar solução. Quanto mais progredimos, tanto 
mais conscientes nos tornamos da gravidade das nossas deficiên-
cias. E cada etapa de desenvolvimento vencida, se por um lado 
descortina novas tarefas, que impõem esforços redobrados, por 
outro lado provê o País de motivações e recursos para defrontá-las . 
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O mesmo se passa com os problemas do desenvolvimento cul-
tural. Jamais as escolas, em todos os níveis, cresceram tanto como 
nos últimos anos e, entretanto, nunca a Nação estêve tão cônscia 
de suas carências, nesse domínio: a massa de analfabetos a lhe 
embaraçar os passos para o progresso; a insuficiência da formação 
elementar que se oferece à juventude; a carência de operários 
especializados e de técnicos de grau médio; a falta de cientistas 
e tecnólogos capazes de encontrar soluções específicas para os 
nossos problemas. 

Até agora, tem o Brasil dependido quase completamente da 
colaboração de técnicos estrangeiros, que aqui vêm implantar e 
operar processos tecnológicos desenvolvidos em países mais adian-
tados. As despesas, com a importação dêsses especialistas e com 
os pagamentos de patentes e outros produtos da tecnologia alie-
nígena, sobem a cifras consideráveis, que, aplicadas no País, nos 
permitiriam criar e manter um corpo de tecnólogos e cientistas 
brasileiros à altura de nossas necessidades. 

Por outro lado, a n~.o perfeita adequação dos procedimentos 
industriais importados à matéria-prima nacional, e às nossas con-
dições ambienciais e cult·µrais, nos condena a uma produtividade 
necessàriamente menor. ponsiderando estas desvantagens e aque-
las despesas, teremos o c1uanto está custando, ao País, o atraso 
científico e tecnológico. Cumpre assinalar, ainda, que se torna 
cada vez mais difícil obte;r o concurso de especialistas estrangeiros 
de alto nível. De um lSfdo, há que enfrentar a competição de 
outros mercados de tra~1alho, de outro, há que vencer as difi-
culdades opostas à migração dêsses técnicos, pelos países de onde 
procedem; tendo feito gr~ndes investimentos na educação e trei-
namento dos mesmos, nãp lhes interessa facilitar a sua evasão. 

Nos primeiros passos da industrialização, era inevitável a 
nossa dependência. Persistindo agora, ela nos seria fatal: o atraso 
da implantação, no Brasil, de uma ciência apta a realizar pesquisas 
criadoras, em todos os campos do conhecimento e da tecnologia, 
significará funesto retard~mento no ritmo do progresso econômico 
e social do País. 

Não se pode esperar que uma ciência e uma tecnologia de alto 
padrão surjam, no Brasil1 como produto natural e espontâneo do 
desenvolvimento econômiif!o. Ao contrário, para que êste se pro-
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cesse sem deformações que o comprometam, é indispensável se ins-
talem, entre nós, serviços de capacitação e aperfeiçoamento de 
especialistas, altamente qualificados em todos os ramos do saber, 
e ao mesmo tempo se assegurem a êsses especialistas condições e 
estímulos indispensáveis à atividade científica e tecnológica. 

O Govêrno Federal realiza vigoroso esfôrço neste sentido, 
através da ampliação, do aparelhamento e da diversificação do 
sistema do ensino superior. Embora ainda não se observe a dese-
jável correlação entre a ampliação da rêde escolar e a melhoria 
da qualidade do ensino, sensíveis progressos têm sido alcançados 
através da atuação de órgãos como a Campanha Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a Comissão Su-
pervisora do Plano dos Institutos. 

É sabido, porém, que o pesquisador só se forma através da 
atividade científica, e que êle constitui, mesmo, o produto mais 
nobre da pesquisa. É das equipes de cientistas adequadamente ins-
taladas, fruindo condições convenientes de trabalho e de estímulo, 
que se deve esperar a f armação das novas gerações de especialistas, 
capacitados para dar continuidade ao labor científico e ampliá-lo, 
segundo as necessidades nacionais. Sem êsses núcleos básicos, per-
manecerá o País na dependência de especialistas estrangeiros. E 
os brasileiros qualificados para as tarefas da ciência procurarão, 
em outros países, como já o vêm fazendo, condições de trabalho 
que aqui não encontrem. 

Já foi proposta ao Legislativo a providência imediata, capaz 
de melhor contribuir para se organizar a atividade científica no 
Brasil - isto é, a instituição do regime de tempo integral, para 
cientistas e técnicos qualificados. Muitos de nossos especialistas 
mais capazes são compelidos, para perfazer um salário satisfatório, 
a realizar o trabalho científico em condições quase amadorísticas, 
dedicando o melhor do tempo a outros encargos, em prejuízo das 
tarefas da ciência. 

Além do mais, pela sua natureza, o labor científico exige re-
gime e condições especiais de trabalho. Em geral, nossas institui-
ções científicas vêem a sua atividade tolhida, em parte, por terem 
de obedecer a normas instauradas para outros setores do serviço 
público. 
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É principalmente através do Conselho Nacional de Pesquisas 
que se desenvolve a ação do Govêrno Federal, com o fim de am-
parar e estimular as atividades científicas, bem como encaminhá-
-las aos campos da produção que maior assistência requerem. 

Em 1958, foram concedidas, por êsse órgão, 443 bôlsas no 
País e 76 no estrangeiro, para formação e aperfeiçoamento de 
pesquisadores no campo da matemática, da física, da química, da 
geologia, da biologia, da agronomia e, ainda, de vários setores da 
tecnologia . 

Através dos institutos subordinados ao C. N. Pq. foram aten-
didos, em 1958, diversos campos de atividade científica. O Instituto 
Brasileiro de Bibliografia e Documentação prosseguiu no levanta-
mento dos recursos bibliográficos do País, para a elaboração do 
Catãlogo Nacional de Livros e Periódicos, bem como de bibliogra-
fias especializadas que visam a assegurar, a estudiosos e pesquisa-
dores, os instrumentos essenciais de trabalho. O Instituto de Ener-
gia Atômica, com a instalação e o funcionamento do reator atô-
mico, junto à Universid~de de São Paulo, pôde intensificar suas 
atividades. O Instituto c.:le Matemática Pura e Aplicada promoveu 
uma série de conferências e seminários, com a participação de es-
pecialistas estrangeiros de renome mundial. Está empenhado, 
também, em dar assistêpcia a diversas universidades, para a rea-
lização de cursos avanç~dos, de formação de matemáticos. O Ins-
tituto Nacional de PesqlJ!isas da Amazônia, atuando em vastíssima 
área, com enorme diversidade de problemas, tem-se devotado a 
pesquisas botânicas, geplógicas e antropológicas e de patologia 
tropical, através do seu centro, em Manaus, e do Museu Emílio 
Goeldi, em Belém do P~rá. O Instituto de Pesquisas Rodoviárias 
empenhou-se num programa de estudos e experimentação visando 
ao aperfeiçoamento das técnicas de construção rodoviária e . sua 
adaptação às condições cio Pais. 

O Conselho Nacion11l de Pesquisas dedicou especial atenção 
ao aprimoramento dos processos de cultivo do trigo, do cacau, da 
cana-de-açúcar e à melqoria das pastagens, tendo em vista elevar 
o nível de produtividade de nossa agricultura. 

Programas particul;:1.res de pesquisa tecnológica foram elabo-
rados e estão sendo postos em execução, tais como os relativos à 
de fertilizantes potássicps para as organizações salineiras; à tec-
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nologia do couro para a respectiva indústria; à biologia marinha 
com vistas à racionalização da pesca; a de química básica, para 
formar os especialistas reclamados pelo advento da petroquímica 
no Brasil; e, ainda, ao aproveitamento da energia solar, na meta-
lurgia. 

Procurou o Govêrno, ao mesmo tempo, incentivar a formação 
de técnicos das várias especialidades ligadas ao desenvolvimento 
econômico, seja por meio de convênios com outros países, seja pela 
assistência, no âmbito nacional. Esta última traduziu-se, de modo 
amplo, no auxílio financeiro a entidades de ensino e pesquisa, para 
instalações, aparelhamento e ampliação dos seus cursos, e, mais 
estritamente, na concessão de bôlsas de estudo a profissionais e es-
tudantes. 

Foram, também, incrementados os estudos referentes à energia 
nuclear, havendo o Govêrno proporcionado, às instituições de en-
sino superior e de pesquisa, auxílios no valor de 31,5 milhões de 
cruzeiros, não só para a manutenção de cursos de engenharia nu-
clear e de metodologia de rádioisótopos, como para a realização 
de . estudos e a aquisição de aparelhamento e instalações. Para 
avaliar-se o esfôrço feito, basta mencionar que, com o mesmo fim, 
foram despendidos, em 1957, apenas 1,5 milhões de cruzeiros. 

Ainda em 1958, inaugurou-se o reator de pesquisa do Instituto 
de Energia Atômica, na Cidade Universitária de São Paulo, o pri-
meiro a entrar em funcionamento na América Latina. Com uma 
potência de 5. 000 kW classificava-se, na época, entre os 13 maiores 
dêsse tipo, no mundo. Vem sendo utilizado por professôres e 
alunos de vários cursos, bem como por pesquisadores particulares, 
e possivelmente será pôsto também à disposição de pesquisadores 
estagiários de países latino-americanos. 

Foi, também, contratada a aquisição de dois reatores, tipo 
universitário, um destinado ao Instituto de Pesquisas Radioativas 
de Minas Gerais, e outro, à Universidade do Brasil. Para atender 
às necessidades dêsses novos reatores, obteve-se o aumento, de 6 
para 15 quilos, da quantidade de urânio-235, de que o País dis-
punha, nos têrmos do Acôrdo firmado a 3 de agôsto de 1955, com 
os Estados Unidos. 

Relativamente a novos entendimentos internacionais, no cam-
po da energia nuclear, mencionem-se com destaque, a assinatura 
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de um acôrdo de colaboração, entre o Brasil e a Itãlia, a 6 de 
setembro de 1958, e a ultimação das negociações para ajuste a ser 
firmado em breve, com o Reino Unido e com a França. 

Ainda no que respeita à formação de geólogos, promoveu-se, 
sob os auspícios do Ponto IV, a vinda, ao País, de professôres nor-
te-americanos, para colaborar com a Campanha de Aperfeiçoa-
mento de Geólogos. Espera-se que, ao terminarem êles a sua mis-
são, haja pelo menos 600 brasileiros f armados em geologia, quando 
atualmente possuímos apenas 100. :msses professôres deverão le-
cionar nas Universidades de Recife, São Paulo e Pôrto Alegre. 

Com os recursos do Ponto IV, ficou assegurada a necessária 
assistência ao setor aerqnáutico e a matérias relacionadas com a 
engenharia. Em 1959 -- além da assistência técnica à educação 
brasileira e à organizaçY,o de uma universidade-modêlo de enge-
nharia, no Brasn··- plaµeja o Ponto IV trazer maior número de 
professôres norte-americ:ianos, para aperfeiçoamento dos estudos 
relativos a desenhos aerpnáuticos, casas de fôrça, inclusive turbi-
nas e foguetes, energia iriuclear, técnicos de produção e desenho.s 
de fábrica. (Pág. 232) 



OUTROS DOCUMENTOS 

Em 26 de novembro de 1948 

Senhor Embaixador: 

Tenho a honra de acusar o recebimento da nota n.º 303, desta 
mesma data, na qual Vossa Excelência se refere às conversações 
realizadas entre as autoridades brasileiras e os representantes do 
Govêrno dos Estados Unidos da América, a respeito do prossegui-
mento do programa de cooperação, estabelecido em 1940, para o 
estudo dos recursos minerais do Brasil, por meio de pesquisas geo-
lógicas, localização das jazidas, ensaios de beneficiamento e pro-
jetos correlatos, e com o fim de impulsionar a colaboração cien-
tifica entre geólogos, engenheiros e metalurgistas brasileiros e 
americanos, nos diversos projetos relacionados com a economia 
mineira dos dois países. 

2. Observa Vossa Excelência que das mencionadas conver-
sações resultou mútuo acôrdo sôbre o estabelecimento de um pro-
grama de estudo conjunto dos recursos minerais do Brasil, a ser 
levado a efeito por intermédio do Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral do Ministério da Agricultura, por parte do Govêrno 
dos Estados Unidos do Brasil, e por intermédio do "Bureau of 
Mines", e do "Geological Survey" do Departamento do Interior, 
por parte do Govêrno dos Estados Unidos da América, de confor-
midade com os seguintes princípios e processos: 

1. Objetivos Gerais - O Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil. por meio do Departamento Nacional da Produção Mineral 
do Ministério da Agricultura, e o Govêrno dos Estados Unidos da 
América, por meio do "Bureau of Mines" e do "Geological Survey" 
do Departamento do Interior, acordam em: 

a) Fazer estimativa das reservas minerais do Brasil, por 
meio de estudos geológicos e mineralógicos, e, com especial relêvo, 
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as dos principais minerais que fazem parte do comércio entre o 
Brasil e os Estados Unidos da América, e dos minerais que, embora 
não produzidos, até o presente, em grande quantidade, no Brasil, 
possam vir a ser incluídos nesse comércio, no futuro; 

b) Estabelecer as bases científicas para o desenvolvimento 
daqueles recursos, inclusive o preparo de mapas geológicos, to-
pográficos e outros que se tornem necessários; 

c) promover a troca de conhecimentos científicos e de téc-
nicas especiais entre os dois países sobretudo no que se refere ao 
jlevantamento geológico aéreo, ao levantamento topográfico, à 
geologia econômica e às pesquisas mineralógicas e sôbre água sub-
terrânea; 

d) Fazer pesquisas técnicas relativas à utilização industrial 
dos minérios brasileiros destinados ao consumo interno e à expor-
tação; 

e) estudar, em seus pormenores, os problemas ligados à lo-
calização das jazidas, à pesqu~sa, à mineração, ao beneficiamento 
e à combustão dos carvões br~sileiros . 

2. Designação de TécnicQs - O Govêrno dos Estados Unidos 
do Brasil, por intermédio do IJ/epartamento Nacional de Produção 
Mineral, designará técnicos habilitados para trabalhar nos Estados 
Unidos da América e no Brasil, em colaboração com os técnicos 
indicados pelo "Bureau of Min~s" e pelo "Geological Survey''. 

O Govêrno dos Estados t.;rnidos da América, por intermédio 
do "Bureau of Mines" e do "Geological Survey", designará técnicos 
habilitados para realizar, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos 
da América, os estudos a que se refere o parágrafo 1. 

Ambos os Governos proporcionarão amplas facilidades àque-
les técnicos, a fim de que os Illj.esmos possam realizar suas respec-
tivas tarefas, em cada um dos dois países. 

3. Projetos - O têrmo "projeto", tal como é empregado ne 
presente acôrdo, significará Ulllj.a investigação a ser levada a efeito 
dentro de um prazo determinado. 

Os projetos específicos serão acordados mediante consultas 
entre o Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mi-
neral e representantes da Embaixada dos Estados Unidos da Amé-
rica no Brasil. 
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Tais projetos serão traçados de forma flexível, capaz de per-
mitir as modificações de objetivo e de métodos que se tornem 
necessárias para satisfazer as condições locais, na medida em. que 
se desenvolverem os trabalhos. As revisões de maior importância 
serão acordadas por meio de consultas entre o Diretor-Geral do 
Departamento Nacional da Produção Mineral e os representantes 
da Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil. Os pro-
jetos não serão elaborados em base anual, mas continuarão pelo 
período de tempo necessário ao seu término. 

4. Relatório - As investigações feitas de conformidade com 
o presente acôrdo serão comunicadas para efeito de publicação pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral, pelo "Bureau of 
Mines" e pelo "Geological Survey" ou por qualquer dos órgãos 
interessados. Os relatórios em questão destinar-se-ão ao uso ex-
clusivo dos respectivos Governos até que ambos os Governos con-
sintam na mencionada publicação. 

Dado êsse consentimento, serão anunciados os locais ou o 
local no qual tais relatórios poderão ser examinados, ou onde 
terão sido publicados. 

O Departamento Nacional da Produção Mineral, o "Bureau 
of Mines" e o "Geological Survey" prepararão e fornecerão, para o 
uso exclusivo dos órgãos interessados dos dois governos, relatórios-
-memoranda sucintos sôbre depósitos minerais ou determinadas 
questões de feição especial. 

Os relatórios serão normalmente preparados, em colaboração 
pelos técnicos dêles encarregados. Poderão ser preparados no 
Brasil ou nos Estados Unidos da América. Os meios de trabalho 
de laboratório e de escritório serão proporcionados, no Brasil, pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral e, nos Estados Unidos 
da América, pelo "Bureau of Mines" e pelo "Geological Survey". 

A distribuição de relatórios aos órgãos oficiais competentes 
do Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e ao público dêste país 
estará a cargo do Departamento Nacional da Produção Mineral. 

A distribuição de relatórios aos órgãos oficiais competentes 
do Govêrno dos Estados Unidos da América e ao público do mesmo 
país estará a cargo do "Bureau of Mines" e do "Geological Survey". 

5 . Condições financeiras - Os salários e as despesas dos 
técnicos do Departamento Nacional da Produção Mineral e de 
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seus assistentes brasileiros, tais como desenhistas, balizadores, ma-
chadeiros, guias, ajudantes de campo, motoristas, mecânicos e 
assistentes de laboratório que possam ser necessários à execução 
de qualquer projeto, serão pagos por aquêle órgão. 

As despesas e os salários dos técnicos do "Bureau of Mines" 
e do "Geological Survey" serão pagos por êsses órgãos. 

O Departamento Nacional da Produção Mineral custeará o 
transporte, pelos meios comuns, dentro do Brasil, do pessoal dos 
Estados Unidos da América designado para o Brasil, nos têrmos 
do presente acôrdo. 

As despesas de laboratório feitas nos Estados Unidos da Amé-
rica e ligadas às pesquisas necessárias levadas a efeito no "Bureau 
of Mines" e no "Geological Survey" serão pagas por êsses órgãos. 

6. Compromissos específicos assumidos pelo Govêrno dos 
Estados Unidos do Brasil - O Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil concorda em: 

a) Conceder a livre 1entrada no Brasil dos técnicos do "Bu-
reau of Mines" e do "Geological Survey" designados para traba-
lhar nos projetos empreer+didos nos têrmos do presente acôrdo; 

b) Conceder a entr~da livre de direitos e a isenção do im-
pôsto de consumo e outro~ impostos ou taxas, dos apetrechos, ma-
teriais e equipamento de UfSO profissional e pessoal dos técnicos do 
"Bureau of Mines" e do "C:~eological Survey" que forem designados 
para o Brasil nos têrmos do presente acôrdo, e dos objetos de uso 
pessoal, vestuário, víveres e suprimentos dêsses técnicos; 

e) Conceder aos técpicos do "Bureau of Mines" e do "Geolo-
gical Survey" isenção de todos os impostos brasileiros que incidam 
sôbre salários; 

d) Permitir, livre de impostos, ou de quaisquer outros tri-
butos oficiais, a exportaçãq de apetrechos, materiais, equipamentos 
e objetos de uso pessoal trazidos para o Brasil com a aprovação 
do Departamento Nacional da Produção Mineral, nos têrmos do 
presente acôrdo; 

e) Permitir, livre de impostos ou de quaisquer outros tri-
butos oficiais, a exportação de equipamentos adquiridos no Brasil 
com a aprovação do Departamento Nacional da Produção Mineral 
e pagos pelo "Bureau of l14ines" e pelo "Geological Survey". 
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f) Permitir, livre de Impostos, a exportação de espécimes e 
amostras geológicas destinadas a estudos no "Bureau of Mines" 
e no "Geological Survey", em conexão com os projetos empreendi-
dos nos têrmos do presente acôrdo; 

g) Obter isenção de todos os tributos impostos pelos Go-
vernos estaduais sôbre a remessa de amostras sôbre o retôrno do 
equipamento destinado a ser usado em conexão com os estudos 
compreendidos no presente acôrdo; 

h) Prover, dentro dos limites impostos pelas condições locais, 
a utilização dos meios de transporte aéreo ou por automóvel que 
sejam necessários ou aconselháveis em relação aos projetos em-
preendidos nos têrmos do presente acôrdo. 

7. Duração - O presente acôrdo vigorará pelo prazo de dez 
anos a partir da data de sua entrada em vigor e poderá permane-
cer em vigor por um prazo adicional, mediante acôrdo, escrito, 
entre os dois Governos. Qualquer dêstes, poderá, porém, denun· 
ciá-lo por meio de notificação escrita, dirigida ao outro Govêrno, 
com 60 dias de antecedência. 

Fica entendido que a participação do Departamento Nacional 
da Produção Mineral, por parte do Govêrno dos Estados Unidos 
do Brasil e do "Bureau of Mines" e do "Geological Survey'', por 
parte do Govêrno dos Estados Unidos da América, nos projetos 
de que trata êste acôrdo, dependerão dos recursos orçamentários 
autorizados pelo Gongresso dos Estados Unidos do Brasil e pelo 
Congresso dos Estados Unidos da América. 

3. Em resposta, cabe-me levar ao conhecimento de V. Exa. 
que o Govêrno Brasileiro concorda com os princípios e processos 
acima estabelecidos, constituindo, em conseqüência, esta nota e 
a de V. Exa., a que a princípio me reporto, acôrdo entre os dois 
Governos, sôbre êste assunto, acôrdo que entrará em vigor nesta 
data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa . os protestos 
de minha mais alta consideração. Hildebrando Accioly. 

(Cópia do Diário Oficial - 5.ª feira 10-2-49, pág. 1927) 

CONFERE COM 0 ORIGINAL: (a) MARÍLIA DOS SANTOS LOUREIRO 
Datilógrafa 

5 ~ 28.514 







Em 22 de setembro de 1952 

Resoluções do Conselho refe-
rentes ao problema da exportação 
de monazita e produtos toríferos. 

· · · Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

É norma adotada pelo Conselho Nacional de Pesquisas, con-
forme deliberação em sessão plenária de 12 de junho de 1951, 
levar imediatamente ao conhecimento de Vossa Excelência as de-

1

cisões de caráter relevalflte tomadas no desempenho das atribui-
ções dêste órgão. 

2. De acôrdo com, êste critério, já tive oportunidade, em 
Exposição de Motivos n.0 252, de 3 de agôsto de 1951, de levar 
ao alto conhecimento de Vossa Excelência o texto da decisão unâ-
nimemente tomada pelo plenário do Conselho Deliberativo, a 7 de 
julho de 1951 (Documento n.0 1), a respeito da exportação de 
areias monazíticas, em virtude de consulta formulada pelo Itama-
raty. 

3. Sôbre assunto ~nálogo, e por solicitação do Itamaraty, 
o Conselho Deliberativo aprovou os textos dos documentos anexos 
por cópia (Resoluções de 3 de dezembro de 1951 e 16 de janeiro 
de 1952 - Documentos ~ls. 2 e 3). 

4. Em obediência :fl, mencionada diretriz, tenho a honra de 
encaminhar em anexo a Vossa Excelência o inteiro teor das Reso-
luções unânimes do plenário do Conselho Deliberativo, tomadas 
nas sessões secretas realizadas a 10 e 16 do corrente mês de setem-
bro. As decisões em apréço se referem ao problema da exportação 
de monazita e produtos toríferos, em conseqüência de Ajuste que, 
- nos têrmos do Aviso secreto do Itamaraty, dirigido a êste Con-
selho sob ficha DE/1323/844. 68 (22) ( 44), de 30 de agôsto de 1952, 
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a monazita declararam que lhes era de todo impossível dar cum-
primento ao item e da Resolução em aprêço, havendo uma das 
firmas interessadas encaminhado ao Presidente do Conselho a 
carta confidencial que vai anexa (Documento n.º 5). 

10. Nestas condições, em face do compromisso expressamen-
te assumido pelos industriais para consecução da desejada sepa-
ração do Urânio, do Tório e dos sais de terras raras (Documentos 
ns. 6 e 7), e, sobretudo, em face do art. 5.º. § 3.0 , da Lei 1. 310, 
de 1951, que dispõe: 

"§ 3.0 • o Poder Executivo adotará as providências que 
julgar necessárias para promover e estimular a instalação 
no País das indústrias destinadas ao tratamento dos mi-
nérios referidos no § 4.º do art. 3.0 e, em particular, à 
produção de urânio e tório e seus compostos, bem como 
de quaisquer materiais apropriados ao aproveitamento 
da energia atômica"; 

e levando ainda em conta a circunstância de que a quantidade 
de Urânio associada aos mencionados resíduos é bem menor do 
que a que corresponde a.o volume da monazita não tratada e ca-
i.ida nos têrmos do Ajus~e, - deliberou o Conselho, por unanimi-
dade, em sessão de 16 cio mês fluente, dar seu assentimento à 
Resolução cuja cópia vai anexa (Documento n.0 8), de molde a 
permitir a consecução, qentro de breve prazo, de mais uma im-
portante fase da indust:rialização da monazita, qual seja a da 
separação dos sais têcniQamente puros de Tório e de Urânio. 

11. Acresce que a ~esolução aprovada por êste Conselho se 
enquadra no previsto pelo item 11, letras A e B, da Exposição de 
Motivos n.0 361, de 3 de ~unho do corrente ano, do Excelentíssimo 
Senhor General Secretário-Geral do Conselho de Segurança Na-
cional, a qual foi aprovada por Vossa Excelência, devendo, de 
acôrdo com o item 12 d<> referido documento, constituir "pontos 
essenciais da política quei deva ser observada no assunto." 

12. Muito embora e.is aspectos essenciais da matéria, no que 
;e refere à política geral da energia atômica - de competência 
?rivativa do Presidente da República, nos têrmos do § 1.º do ar-
;igo 5.0 da Lei n.º 1.310 - já tenham sido objeto de deliberação 
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de Vossa Excelência, conforme o Aviso do Ministério das Relações 
Exteriores citado no item 4, êste Conselho, dada a relevância da 
matéria, julga necessário submeter ao alto conhecimento de Vossa 
Excelência os fundamentos e antecedentes das decisões em aprêço. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor 
Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 

(a) Contra-Almirante ALvARo ALBERTO 
Pres14ente 



CóPIA AUT.1!:NTICA - "Armas da República - Presidência da 
República - Conselho de Segurança Nacional - Secretaria-Geral 
- Despacho: Sim. (a) G. Vargas. N.º 696. Em 14 de outubro de 
1952 - Do Secretário-Geral. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República. Assunto: - Exportação de monazita e produtos torí-
ficos. Anexo: - Processo n. o 627/52. 1. Em vista do ajuste firmado 
pelo Itamaraty, em 21 de fevereiro de 1952, mediante troca de notas 
entre a Secretaria de Estado das Relações Exteriores e a Embaixada 
dos Estados Unidos da América, o Govêrno Brasileiro se compro-
metera a exportar, durante o período de três anos, os seguintes 
produtos: a) 2 . 500 toneladas de areias monazíticas; b) 2. 500 to-
neladas de sais de terras :raras; e c) produtos toríferos resultantes 
do beneficiamento, no p1~ís, de matéria-prima correspondente à 
produção de 2. 500 toneladas de sais de terras raras . 2 . Em conse-
qüência o Conselho Nacional de Pesquisas (C.N.Pq.), fixou em 
55% o teor dos óxidos t<>tais contido nas quantidades de areias 
monazíticas e concordou com a liberação dos resíduos brutos pro-
venientes de tratamento da monazita até o máximo de 250 tone-
ladas de conteúdo de óxido de tório. 3. Como compensação por 
parte do Govêrno Americ:mo, o C. N. Pq. julgou as mais adequa-
das: a) garantir a sobrevivência das indústrias nacionais de tra-
tamento da monazita; b) obter o fornecimento de pelo menos um 
reator nuclear destinado ~o treinamento do pessoal; e c) auxílio 
técnico para o tratamentq da monazita. 4. Diante da recusa for-
mal do Govêrno dos Esti:i.dos Unidos de fornecer ao Brasil um 
reator, apelou o C. N. Pq. para o fornecimento de planos e do ma-
terial, além do envio de técnicos para a construção e funciona-
mento de um reator no P1ús, bem como de outras "Compensações 
não especificadas", a critério do Govêrno. 5. Entretanto o C.N.Pq. 
foi cientificado pelo Itamaraty que motivos de alta significação 
para a segurança e econqmia nacionais, impeliam o Govêrno da 
República a adiantar as negociações relativas ao fornecimento de 
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monazita, sem levar em consideração as compensações específicas 
que foram objeto das recomendações do Conselho (Doe. n.0 3). 
6. Tendo Vossa Excelência encaminhado o Processo a esta Se-
cretaria-Geral, o fêz certamente para que o assunto fôsse reto-
mado, tendo em vista que as bases do acôrdo inicial estão agora 
alteradas em seus fundamentos, especialmente pelo fato das in-
dústrias nacionais terem assumido o compromisso de realizarem 
dentro de oito meses, a separação do Tório e Urânio em produtos 
tecnicamente puros, evitando-se, assim, a exportação do Urânio, 
que deverá ser adquirido pelo Govêrno para formação de nossos 
estoques. 7. Nestas condições, além das novas possibilidades que 
se abrem ao Brasil no campo da indústria nuclear, a separação 
química do tório e do urânio vêm assumir, agora, importância 
extraordinária para as indústrias nacionais, pelas aplicações prá-
ticas que êsses produtos têm na metalurgia, na indústria das 
cerâmicas, na fabricação de vidros especiais, na indústria dos per-
fumes, na desidratação dos óleos e em fotografia e, sobretudo, como 
base para formação dos indispensáveis estoques de combustíveis 
nucleares, para funcionamento dos reatores previstos no plano 
atômico do Govêrno. As terras raras encontram, por um lado, 
aplicação na indústria ótica, servem para o polimento das lentes, 
a fabricação de filtros para câmaras fotográficas e a fabricação 
dos elétrodos dos arcos elétricos e, principalmente, para a com-
posição de novas ligas metálicas consideradas de maior importân-
cia na construção de motores a jato e certas peças de estrutura 
dos reatores. 8. As jazidas de urânio, apesar de espalhadas por 
grande número de países, não são económicamente exploráveis 
em sua maioria. Essa exploração tem sido possível pelo fato do 
urânio encontrar-se associado a metais de valor comercial elevado. 
Atualmente, cinco grandes centros de produção de urânio estão 
sendo explorados: - no Canadá, na região dos Grandes Lagos 
dos Ursos; no Congo Belga, na região de Hant-Katanga; nos E& 
tados Unidos, no planalto do Colorado e na Tcheco-Eslovaquia em 
S. Joachimstal e na Africa do Sul, onde tomou recentemente 
enorme incremento o aproveitamento do urânio como subproduto 
da mineração aurífera. Entre os depósitos de monazita, conside-
ram-se os mais importantes os da índia e do Brasil, sendo que as 
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reservas brasileiras não foram ainda avaliadas com maior preci-
são. 9. Considerando que o Brasil já exportou cêrca de 102. 370 to-
neladas de areias monazíticas de seus depósitos mais ricos e que 
as reservas disponíveis não são excepcionais para assegurar uma 
exploração em volume, capaz de influir, significativamente, em 
benefício da economia nacional; não se torna, assim, conveniente 
a exportação da monazita bruta e dos produtos toríficos. Convém 
ainda acentuar que a acumulação de estoques de elementos indis-
pensáveis à fabricação do combustível nuclear, constitui, sem dú-
vida, patrimônio que vale como um lastro de valor crescente. 
10. Mas é preciso considerar que, conforme consta do oficio 51, 
anexo, do Presidente do C. N. Pq., o Itamaraty já firmou o Ajuste 
sôbre a exportação de monazita e produtos toríferos, mediante 
troca de notas entre a Secretaria de Estado das Relações Exteriores 
e a Embaixada dos Estados Unidos da América. Além disso, a 
"Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil fôra 
incumbida, em virtude de deliberação de Vossa Excelência, de dar 
execução ao aludido Ajl,11.ste ... " (Of. 51 do C.N.Pq.). Nestas con-
dições, e considerando que as Resoluções aprovadas pelo C.N .Pq. 
se se enquadram no pr:evisto pela nossa E. M. 361, de 3 de junho 
do corrente ano, aprovada por Vossa Excelência, parece que só nos 
resta cumprir o Ajuste1 arquivando-se a exposição anexa do Pre-
sidente do C. N. Pq. 1+. Entretanto, em face das considerações 
acima, que se enquad:ram na Exposição de Motivos n.0 361, de 
3 de julho de 1952, destie, Secretaria-Geral, aprovada por Vossa Ex-
celência e que passara:qi a constituir pontos essenciais da política 
a ser observada no assunto, uma vez cumprido o Ajuste, não mais 
deverá ser permitida a saída da monazita bruta e dos produtos 
toríficos, antes de novo$ estudos do C. N. Pq. e autorização expres-
sa de Vossa Excelência. Sugerimos, também, sejam recomendadas 
as seguintes providências: a) lembrar ao C.N.Pq., a aquisição de 
um avião para prospecção aérea do urânio em todo o território 
brasileiro; b) lembrar ao C. N. Pq. estudos hidrográficos e pros-
pecção ao longo do litor~l; c) incentivar as indústrias que exploram 
a monazita a realizarem a separação de todos os elementos prove-
nientes da monazíta e d,as terras raras; d) incentivar as indústrias 
nacionais que possam empregar os produtos do tratamento da 
monazita e das terras raras; e) recomendar ao Departamento da 
Produção Mineral a empregar todos os esforços, para avaliar mais 
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rápida e precisamente as reservas brasileiras de monazita. 12. Se 
Vossa Excelência estiver de acôrdo, o presente expediente poderá 
ter o seguinte andamento: a) enviar uma cópia desta informação 
ao C.N.Pq. para os fins do n.º 11; b) encaminhar o original com 
o despacho de Vossa Excelência ao Ministério das Relações Exte-
riores; e) arquivar na Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional, o expediente do C.N.Pq. (a) Gen. Div. Aguinaldo 
Caiado de Castro-Secretário Geral". CONFERE. Em 17 de novem-
bro de 1959. Jorge Wady Miguel Nazar Sáfady, Capitão Assistente-
Secretârio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 



CóPIA AUT:mNTICA- "Armas da República - Presidente da 
República - Conselho de Segurança Nacional - Secretaria-Geral. 
N. 0 ·361. Em 3 de julho de 1952. Do Secretário-Geral. Ao Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República. Assunto: - Lavra e ex-
ploração industrial das areias monazíticas. Anexo: - Processo 
n.0 420/52, desta Secretaria-Geral. O Senhor General Juarez Tá-
vora, em dias do mês de junho p. findo, dirigiu a esta Secretaria-
Geral carta em que expunha a situação a que chegara o nosso 
País, no que diz respeito "à exploração e exportação de nossa Mo-
nazita", parecendo exigir o problema "uma solução mais radical 
e urgente que o da exportação do manganês." 2. Dizia o ilustre 
oficial do nosso Exército: "As conclusões e sugestões constantes 
do Relatório do engenl1eiro Resk Frayha, do Departamento Na-
cional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura e publi-
cadas no Relatório anusr1 da Diretoria correspondente a 1947 (Doe. 
n.0 1, págs. 99, 100 e 101), completadas por estudos minuciosos, 
feitos recentemente pelos engenheiros Heitor Façanha da Costa, 
Sebastião M. Carneiro e Ernesto Bastos Poncain, daquele Depar-
tamento, nos depósitos localizados ao sul de Vitória (Estado do 
Espírito Santo) - já encaminhados às autoridades superiores (e 
cujo resumo está contido no doe. n.0 2), bastam, ao meu ver, para 
caracterizar a gravidade da matéria". 3. E depois de outras con-
siderações, explicava: "Tenho opinado, porém, de forma invariá-
vel, que tais exportações se façam sem prejuízo para nossa se-
gurança nacional" . 4. J~sta Secretaria-Geral, em face do problema, 
imediatamente convocoµ o antigo Diretor da Divisão do Fomento 
da Produção Mineral, Dr. Alberto Ildefonso Erichsen, em cuja 
administração fôra elaborado o Relatório de 1947, e que acabara 
de volta da América do Norte, em viagem de representação e reu-
niões de geólogos e de estudos. 5 . O Dr. Erichsen, reconhecendo 
a importância da maté;ria, sugeriu a convocação de uma reunião 
em que fôsse o assunto tratado e debatido pelos seguintes profis-
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siohais: 1.0 Dr. Avelino Ignácio de Oliveira, Diretor-Geral do De-
partamento Nacional da Produção Mineral; 2.º Dr. Irnack do 
Amaral, Diretor da Divisão do Fomento da Produção Mineral; 
3.0 Dr. Mário Pinto, antigo Diretor do Departamento Nacional da 
Produção Mineral e atualmente servindo em comissão do Minis-
tério das Relações Exteriores; 4.º Dr. Costa Ribeiro, Diretor Cien-
tífico do Conselho Nacional de Pesquisas. 6. Aceitando as indi-
cações, esta Secretaria-Geral fêz a convocação apontada e ainda 
mais dos senhores General Juarez Távora, autor da carta, do Ins-
petor Federal da Alfândega do Rio de Janeiro, Armindo Correia 
Costa, para questões fiscais relacionadas, e como assessôres, os 
Engenheiros Alberto Erichsen e Sebastião Carneiro, ambos do Fo-
mento Mineral . 7. Realizaram-se 3 reuniões, nos dias 18 e 25 de 
junho p. findo e dia 2, dêste mês corrente. 8. As reuniões, como 
era de esperar, foram as mais frutíferas, quer do ponto de vista 
do problema da monazita, como também do ponto de vista 
da formação e amparo pelo Govêrno dos engenheiros especializa-
dos para o Fomento Mineral . 9. De início, foram recordados os 
diversos passos tomados pelo Conselho de Segurança Nacional, 
desde a paralisação de outorgas de autorização para pesquisa e 
lavra de minerais radioativos, o que foi cumprido até 1951, quan-
do o ·Govêrno, em face do que ficou previsto na Lei n.0 1.310, de 
15 de janeiro de 1951, baixou o Decreto n.0 30.230, de 1.º de dezem-
bro de 1951, contendo o "Regulamento para as autorizações de 
pesquisa e lavra dos minerais de interêsse para a produção de 
energia atômica". 10. Nesse Regulamento, o Govêrno firmou o 
princípio de constituírem jazidas de interêsse para a produção de 
energia atômica aquelas que contenham "minérios de urânio", 
tório, cádmio, lítio, boro, berilo, zircônio e terras raras, bem como 
a grafita e outras substâncias que venham a ser discriminadas 
pelo Conselho Nacional de Pesquisas" (Decreto n.0 30.230, de 1951, 
art. 2.º). 11. E, partindo dos diversos pontos de vista apontados 
pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, desde 1947, até 
o momento presente, em que há o compromisso de fornecermos 
aos Estados Unidos da América o quatum de 15. 000 toneladas 
dentro de três anos, 30 % em areias monazíticas, e 50 % em pro-
dutos industriais do país, chegaram os técnicos que debateram a 
mlltéria, Drs. Mário Pinto e Irnack do Amaral e professor Costa 
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Ribeiro, à conclusão de que o Govêrno da República não poderã 
deixar de atender aos seguintes problemas em tôrno da monazí-
tica: A - conveniência de que o índice normal de produção de 
concentrados monazíticos se mantenha dentro da ordem de ... 
3 . 000 toneladas anuais, a fim de que a lavra e a indústria de 
separação dos sais de tório e de terras raras não venham acarretar 
um desfalque acelerado das nossas reservas; B - manutenção do 
compromisso firmado entre os dois Governos brasileiro e norte-
-americano, de um fornecimento global, em três anos, de 7. 500 
(sete mil e quinhentas) toneladas de concentrados de monazita 
e mais o equivalente em produtos monazíticos de outras sete mil 
e quinhentas toneladas do mesmo concentrado, durante o mesmo 
prazo, dentro, porém, do vulto das nossas reservas, como aliás 
consta do compromisso; C - fixação de um princípio de compen-
sações adequadas, visando sobretudo auxílio técnico e forneci-
mento dos materiais necess:ários ao início da implantação em nosso 
País de reatores nucleares, para aproveitamento da energia atô-
mica; D - intensificação ~as pesquisas e localização dos depósitos 
de monazita na faixa litorânea, com auxílio dos modernos métodos 
aero-cintilométricos; E - ~m face do programa adotado pelo Go-
vêmo de promover a aquisição de resíduos toríf eras ou de sais de 
tório provenientes da indqstrialização da monazita e diante dos 
nossos compromissos inter;nacionais, tais sejam os resultados ob-
tidos, serão revistos os limttes de lavra e de exportação; F - for-
mação intensiva de um corpo de engenheiros e geólogos para o 
Departamento Nacional da. Produção Mineral, que se vem desfal-
cando constantemente, pela solicitação de particular, e pelas au-
tarquias, com pagamento de honorãrios vãrias vêzes superior ao 
que recebem presentemen~;e, como funcionãrios da União; G -
necessidade da reestrutur~tção urgente das carreiras técnicas e 
científicas do Departamento Nacional da Produção Mineral a fim 
de que tal órgão possa dispor de um número suficiente de elemen-
tos capazes, para a execuçã.o dos trabalhos de pesquisa; H - apoio 
ao Projeto n.0 1.082-A, de 1950, na redação de substitutivo apre-
sentado pela Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, 
em 13 de junho p. findo, especialmente, no que diz respeito ao 
texto dos arts. 1.0 e 4.0 • 12. Parece a esta Secretaria-Geral, se 
assim determinar Vossa E:Kcelência, que as conclusões acima ex-
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postas sejam comunicadas aos Ministérios da Agricultura e das 
Relações Exteriores e ao Conselho Nacional de Pesquisas, para 
constituírem pontos essenciais da política que deva ser observada 
no assunto. (a) Gen. Bda. Aguinaldo Caiado de Castro, Secretá-
rio-Geral". CONFERE: Rio de Janeiro, DF. em 17 de novembro de 
1959: Jorge Wady Miguel Nazar Sàfady, Capitão Assistente-Secre-
tário da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 



CóPIA AUT.1!:NTICA-Armas da República - Presidência da 
República - Conselho de Segurança Nacional - Secretaria-Ge-
ral. Em 18 de agôsto de 1953. N.0 522 - Do Secretário-Geral -
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República - Assunto: -
Resolução sôbre normas para aquisição de materiais de interêsse 
para a produção de energia atômica. Anexo: - Processo n.º 582 
53, desta Secretaria-Geral. 1. O Conselho Nacional de Pesquisas 
submete à consideração de Vossa Excelência a Resolução de 24 de 
junho de 1953, que institui normas para a aquisição de minerais 
radioativos e respectivos produtos industrializados, de interêsse 
para o aproveitamento da energia atômica. 2. A Resolução em 
aprêço no seu § 1.0 , lettas a, b, e e d disciplina os critérios que 
deverão ser seguidos na;s respectivas aquisições. 3. No § 2.º fixa 
a disponibilidade até 30 milhões de cruzeiros a ser despendida 
anualmente com as aqui.sições de urânio e tório, e no § 3.º regula 
a aplicação dOs recursos, por parte do Conselho Nacional de Pes-
quisas nas seguintes porcentagens: 60% para aquisição de urânio, 
30% para aquisição de tó~·io, e no 10% para construção de depósitos. 
4. No § 4.0 o Conselho ;Nacional de Pesquisas sugere não alterar 
de momento, o limite de 3. 000 toneladas anuais para a lavra de 
monazita no País, sendo que nesse limite não se inclui o material 
que tem sido objeto de acôrdos internacionais. 5. Finalmente no 
§ 5.0 , regula a maneira de calcular os preços, os quais não deverão 
ser baseados nas cotações internacionais e sim de acôrdo com as 
condições econômicas internas do país, levando em conta o teor 
dos minérios, o custo do tratamento, a presença de elementos no-
civos e a rentabilidade i;conômica das indústrias. 6. A presente 
resolução enquadra-se n~s disposições desta Secretaria-Geral, apro-
vadas por Vossa Excelêr~cia na Exposição de Motivos n.º 361, de 
3 de julho de 1952, satisfazendo assim a orientação que vem sendo 
seguida pelo govêrno na política relativa a energia atômica no 
país. 7. Caso Vossa Excelência aprove as sugestões apresentadas 
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pelo Conselho Nacional de Pesqllisas, o presente processo deverá 
ser arquivado nesta Secretaria-Geral. (a) Gen. Div. Aguinaldo 
Caiado de Castro - Secretãrio-Geral. CONFERE. Rio de Janeiro, 
DF., em 17 de novembro de 1959: Jorge Wady Miguel Nazar Sàfady, 
Assistente-Secretário da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional. 

6 /' 28.514 
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Carlos Muniz, Chefe da Delegação do Brasil, na ONU, relata o 
Almirante Alvaro Alberto, circunstanciadamente a árdua defesa 
dos interêsses do Brasil, perante a Comissão de Energia Atômica 
das Nações Unidas. 

Cogitava então, essa Comissão, da organização do órgão In-
ternacional do Contrôle, que em benefício da Segurança Mundial 
supervisionaria em todos os países a produção e o uso da energia 
atômica. 

Os trabalhos aprovados pela Comissão acham-se sintetizados 
em dois relatórios: o primeiro de 30 de dezembro de 1946 e o 
segundo de 11 de setembro de 1947. 

Após o último Relatório as divergências mundiais entre os 
Americanos e os Russos paralisaram as negociações, mas é vital 
para o Brasil o correto entendimento das teses que, vitoriosamente, 
então circularam na citada Comissão, e vamos resumir. 

Sendo 58 os membros das Nações Unidas, só quatro países: 
índia, Brasil, Canadá e Bélgica, eram mais diretamente prejudi-
cados pelo monopólio internacional, como detentores das jazidas 
conhecidas de tório e urânio. 

Quando do 1.0 Relatório, à idéia inicial da expropriação das 
minas, reagiu o representante do Brasil, mostrando que a Cons-
tituição Brasileira, assegurava à Nação a posse do subsolo e que 
qualquer Acôrdo Internacional só seria válido, após a sua ratifi-
cação pelo Congresso. A imprensa de Nova York registrou esta 
atitude (Herald Tribune de 27-XII-1946). 

No decorrer de 1947, continuando a ser debatido, sem protesto 
dos demais detentores das jazidas, na reivindicação de cotas pre-
ferenciais de matérias-primas, para os países possuidores das ja-
zidas, passou a defender, já agora apoiado pelas delegações inglêsa 
(índia) e australiana, as cotas preferenciais de combustíveis nu-
cleares, levantando a questão das compensações. 

As compensações propostas pelo Representante do Brasil, em 
1947 (Relatório de 19 de julho) foram as seguintes: 

a) "preço remunerador, como base necessária, porém, não 
suficiente; 

b) representação permanente no órgão Internacional do 
Contrôle; 
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Embora houvesse omissão do representante da Secretaria-
-Geral do Conselho de Segurança Nacional entre os componentes 
da Comissão definidos pelo artigo 1.0 , fica bem claro no aludido 
Decreto, caber ao Conselho de Segurança Nacional não só a qua-
lificação permanente dos materiais estratégicos, de origem mine-
ral ou vegetal, mas ainda que a Comissão atenderá nas vendas, que 
constituem a sua precípua atribuição, "aos interêsses superiores 
da segurança nacional, à necessidade de manutenção de estoques 
exigidos por aquela segurança e às instruções do Conselho de 
Segurança Nacional". 

Tendo em vista que o órgão permanente, fiel das decisões 
do Conselho de Segurança Nacional e seu estado-maior, é a Secre-
taria-Geral, tudo aconselha fôsse por decreto executivo, suprida 
está lacuna pela inclusão de um representante da Secretaria-Geral 
naquela Comissão. 

Isto é tanto mais justificável, quanto já foi exposto, que o 
primeiro órgão governamental interessado na política dos minerais 
estratégicos, foi a Secret1:i.ria-Geral, através da Comissão de Fisca-
lização criada por Decre~o de 20 de fevereiro de 1947. 

Então, como atuallllfente, é constante o interêsse da Secre-
taria-Geral por tudo que piga respeito às fontes de energia nuclear. 

E a própria Comissã,p de Exportação sentiu tanto esta neces-
sidade, que solicitou um representante da Secretaria-Geral para, 
como observador, acomp~nhar as suas deliberações. 

Assim, caso Vossa E~;::celência aprove estas considerações, dig-
nar-se-ia submetê-las ao exame do Senhor Ministro das Relações 
Exteriores que, como membro do Conselho de Segurança Nacional 
e Presidente da Comissãc> de Exportação, melhor poderia pronun-
ciar-se sôbre o seu mérito . 

6. Os artigos 4.0 e 5.º dessa lei, Senhor Presidente, inte-
ressam particularmente, ao rumo da política do govêrno no setor 
da energia atômica. 

Trata-se da "definiçijo do processo de exportação do urânio e 
do tório, e seus compostos e minérios apenas por acôrdos negocia-
dos de "govêrno a govêrno", ouvidos os órgãos competentes" (ar-
tigo 4.0), do "contrôle dp Estado sôbre tôdas as atividades refe-
rentes ao aproveitamento da energia atômica" e da "competência 
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11. Infelizmente, Senhor Presidente, conforme esta Secreta-
ria-Geral só veio tomar conhecimento pela Exposição n.0 51 do 
Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, dirigida a Vossa 
Excelência em 22 de setembro de 1952, o Acôrdo foi negociado 
com os Estados Unidos, em 21 de fevereiro de 1952, sem que fôssem 
consideradas as compensações julgadas adequadas pelo Conselho 
Nacional de Pesquisas . 

O ofício secreto do Presidente do Conselho Nacional de Pes-
quisas n.° C/91, de 17 de janeiro de 1952, dirigido ao Senhor Mi-
nistro das Relações Exteriores, indica que motivos superiores "im-
peliram o Govêrno da República a adiantar as negociações rela-
tivas aos fornecimentos da monazita ao Govêrno Americano, sem 
entrar, nesta altura, no terreno das compensações específicas que 
foram objeto das recomendações do Conselho". 

Esta constituiu pela primeira vez no Govêrno de Vossa Exce-
lência, a quebra da política defendida pelo Conselho Nacional de 
Pesquisas e pelo Conselho de Segurança Nacional, no tocante à 
exportação dos minerais atômicos. 

12. Entretanto, no mesmo ano, esta Secretaria-Geral, con-
vocando uma Comissão de técnicos constituída pelos Senhores 
Costa Ribeiro, do Conselho Nacional de Pesquisas; Avelino Inácio 
de Oliveira, Diretor do Departamento Nacional da Produção Mi-
neral; Irsnack do Amaral, Diretor do Fomento da Produção Mineral 
e Mário Pinto, pôde ver aprovada por Vossa Excelência, a Exposi-
ção de Motivos n.0 361, de 3 de julho de 1952, que indica os pontos 
essenciais do que veio a constituir a política governamental sôbre 
o problema das areias monazf ticas, destacando-se a letra e, em 
que se reafirma mais uma vez a necessidade da exigência de com-
pensações adequadas pela cessão de minerais atômicos: 

"n.º 11, letra e - fixação de um princípio de compen-
sações adequadas visando sobretudo auxílio técnico e 
fornecimento dos materiais necessários ao início da im-
plantação em nosso pais de reatores nucleares para apro-
veitamento da energia atômica". 

13. Nas negociações do contrato para a execução do acôrdo, 
surgiram alguns novos problemas solucionados pelas Resoluções 
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real benefício, no progresso industrial da Orquima, principal in-
dústria que já hoje com aparelhagem moderna, faz a separação 
dos resíduos de tório e urânio. 

15. Desconhece, esta Secretaria-Geral, as negociações leva-
das a efeito pelo Itamaraty, junto ao Govêrno americano para 
obtenção dos resíduos de urânio, citados na letra e do número 12. 

16. Um nôvo aspecto tomou êste Acôrdo, Senhor Presidente, 
conforme se verifica na cópia de ata da 170.ª sessão do Conselho 
Deliberativo, em 11 de setembro passado, quando se tratou da 
renovação dos contratos iniciais, visto como inicialmente "os repre-
sentantes credenciados pelo Govêrno Americano declararam, que 
só tinham recebido instruções para firmar contratos pelo prazo 
de um ano, incluindo nos mesmos uma cláusula de renovação me-
diante a qual, por entendimento prévio entre as partes contratan-
tes, poderia ser acertada a respectiva prorrogação" . 

Da consulta formulada nessa sessão pelo Representante do 
Itamarati, Conselheiro Barbosa da Silva, depreende-se, que o Go-
vêrno Americano passou a não se interessar pela renovação dos 
contratos. 

Essa atitude é tanto menos conveniente ao Brasil, quando 
se sabe que no contrato inicial foi incluída uma cláusula pela qual 
o Govêrno Americano poderia adquirir imediatamente - o que não 
deixou de fazer - a quantidade dos resíduos toríferos e óxido de 
tório prevista para o período total de três anos. 

17" Parece, que a explicação do óbice reside em que ao Go-
vêmo .Americano interessava apenas a aquisição do tório, uma 
vez que os sais de cério e as terras raras necessárias à principal 
indústria interessada, segundo consta, já são obtidos, por contratos 
firmados pelo grupo Lindsay, na Africa do Sul, após as aparentes 
restrições impostas à exportação pelo nosso Govêrno. 

Como se vê desta exaustiva Exposição, o problema é dema-
siado complexo e os interêsses em jôgo são muito fortes. 

18. Caso o Itamaraty não consiga a renovação dos contratos, 
além de havermos entregado a parcela total dos resíduos toríferos 
e do óxido de tório, teremos perdido também a única compensação 
não específica, resultante do Acôrdo, isto é, "a aquisição pelo Go-
vêrno Americano dos sais de cério e de terras raras, visando ao 
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aumento de nossas divisas e ao mesmo tempo o apoio econômico 
às emprêsas que industrializam a monazita no território nacional". 

19. Um outro aspecto importante e multifário dessa Política, 
está na aquisição e guarda pelo Govêrno dos minerais e dos pro-
dutos industrializados de interêsse para a energia atômica. 

Ao aprovar a Exposição de Motivos desta Secretaria-Geral 
n.0 522, de 18 de agôsto de 1953, Vossa Excelência homologou a 
Resolução tomada, sôbre o assunto, pelo Conselho Nacional de 
Pesquisas em sessão de 24 de junho passado. 

Após disciplinar os critérios a serem seguidos nas aquisições, 
foi então fixada para as mesmas, cota anual até 30 milhões de 
cruzeiros (60% para aquisição de urânio, 30% para o tório e 10% 
para a construção de depósitos). 

Foi ainda mantido o limite de 3. 000 toneladas anuais para 
a lavra de monazita no país, sendo que, no mesmo, não se inclui 
o material objeto dos Acôrdos Internacionais. 

Finalmente, ficou r~gulada a maneira de calcular os preços, 
que não deverão ser baseados nas cotações internacionais e sim 
estabelecidos de acôrdo ~:om as condições internas do país, levando 
em conta o teor dos mipérios, o custo do tratamento, a presença 
de elementos nocivos e :.:i. rentabilidade econômica das indústrias. 

20. Ora, Senhor Presidente, as quantidades de sais de tório, 
que poderiam ser adquir1idas pelo Conselho Nacional de Pesquisas, 
para o seu programa de .,energia atômica e constituição de estoques, 
representam apenas um;a parte da capacidade das indústrias exis-
tentes. 

· Considerando-se que está o Brasil ainda no limiar do aprovei-
tamento das amplas e :n:i:agníficas oportunidades criadas pela ener-
gia atômica, lamenta e:.:ita Secretaria-Geral não poder concordar 
com a parte da Resolução tomada na 170.ª sessão, pelo Conselho 
Nacional de Pesquisas, ao examinar o processo 2. 013/53, resul-
tante da comunicação da Orquima ao Ministério das Relações 
Exteriores, em que diz: "uma vez porém, satisfeitas as exigências 
de nosso programa atô111ico, dentro do critério de regulamentação 
acima referido, {o das compras pelo nosso Govêrno) não haveria 
razões que militassem contra a disponibilidade do excedente da 
produção nacional, pari:t o atendimento de Acôrdos, que porven-
tura viessem a ser firm,ados ... " 
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Parece a esta Secretaria-Geral que sendo inicialmente inci-
piente o nosso programa atômico, há fortes razões, que desacon-
selham, a privação imediata de materiais preciosos, que grande 
falta poderão vir a fazer ao progresso do país. 

Como se vê, Senhor Presidente, é um outro aspecto da com-
plexidade da Política, que cabe a Vossa Excelência, a responsabi-
lidade de estabelecer, em que se evidencia a contradição entre o 
interêsse nacional e a simples obtenção de divisas por meio da 
venda de minerais atômicos. 

Sugere esta Secretaria-Geral a Vossa Excelência, que o estudo 
seja retomado pelo Conselho Nacional de Pesquisas, a fim de que 
seja encontrada uma outra solução, que melhor harmonize o ne-
cessário e indispensável apoio às indústrias de minerais atômicos 
e os interêsses da Segurança Nacional. Aliás, parece a esta Secre-
taria-Geral, que êste parecer coincide com a política sempre de-
rendida pelo Conselho Nacional de Pesquisas subordinando a ques-
tão das exportações às das compensações específicas. 

21. Quando o Senhor Almirante Alvaro Alberto, de partida 
para os Estados Unidos solicitou ao Ministério das Relações Exte-
riores orientação para a missão, que ia desempenhar, tendo em 
vista "os aspectos políticos que transcendem da competência do 
Conselho Nacional de Pesquisas" esta Secretaria-Geral, em ofício 
Secreto-Urgente n.º 283, de 12 de maio de 1953, dirigido ao Minis-
tério das Relações Exteriores, mostrando absoluta harmonia com 
o ponto de vista do ilustre Presidente do Conselho Nacional de 
Pesquisas, quanto "à indispensável manutenção, em qualquer hi-
pótese da tese, sempre por nós defendida, de serem satisfeitas as 
compensações necessárias, como condicionante de qualquer enten-
dimento, que venha a ser estabelecido, ·porquanto só o preço do 
material atômico, não deve ser condição suficiente" assim definiu, 
sob o ponto de vista da Segurança Nacional, e de acôrdo com 
a orientação de Vossa Excelência, a nossa Política de utilização dos 
minerais nacionais radioativos: 

"de um lado, consentir na exportação dêsses minérios e 
seus derivados, quando isso se impuser e na medida que 
o imponha - para fomentar o desenvolvimento científico, 
tecnológico e industrial das questões nucleônicas; 
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- do outro lado, restringir tôda exportação dos referidos 
elementos exclusivamente a esta forma de retribuição 
conexa, pelo menos enquanto não houver decisão contrária 
do Conselho de Segurança Nacional". 

22. De uma rápida análise que em seguida faremos sob o 
ponto de vista da Segurança Nacional, das Exposições de Motivos 
citadas no item ·l, veremos que esta política deverá de certa forma 
receber uma nova ampliação. 

23. A Exposição de Motivos n.0 29, é um relato circunstan-
ciado da visita do Almirante Alvaro Alberto aos Estados Unidos, a 
convite do Senhor Gordon Dean, então Presidente da USA E C, 
e dos entendimentos mantidos com as autoridades americanas da 
mesma Comissão entre 28 de abril e 20 de agôsto. 

24 Cumpre observar, entretanto, que nas conversações ini-
ciais mantidas em meados de maio, em reunião plena da U S A E C, 
presente o Embaixador Moreira Sales, mostrou o Almirante como 
era vital para o Brasil o desenvolvimento do seu programa atômico 

1 

face à qualidade do seu carvão e ao afastamento dos potenciais 
hidráulicos dos grandes centros de consumo, usando dados do 
próprio relatório Abbink. Ficou logo evidenciado, ao lado do per-
manente interêsse ameri(~ano para a compra do urânio, o recuo 
do Senhor Gordon Dean, em relação às conversações realizadas 
em 1951, quanto às compensações específicas a serem dadas ao 
Brasil. (Basta ver a Expc1sição do Conselho Nacional de Pesquisas 
n.º 639, de 30-VI-1952 e posteriormente a 829, de 25-IV-1953). 

Ainda nesse primeiro contato com a USAEC, o Senhor Gordon 
Dean julgou conveniente a apresentação pelo Govêrno Brasileiro 
de um Memorandum, qu~ consubstanciasse os pontos básicos da 
política atômica do Brasil. Não obstante prosseguissem as con-
versações com os órgãos técnicos, parece que o Senhor Gordon 
Dean, já aguardando a sua substituição pelo Almirante Lewis 
Strauss, não queria encaminhar novas negociações sôbre êsses as-
suntos de tal relevância para o Brasil. 

Aguardando a chegaqa do Memorandum dirigiu-se o Almiran-
te Álvaro Alberto a Europia a fim de prosseguir nos entendimentos 
já em curso com a indústria francesa e com os sábios alemães. 

25. A chegada do l'l,femorandum brasileiro, datado de 17 de 
agôsto passado, quase coincidiu com o regresso do Almirante da 
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H:uropa e permitiu nôvo contato com a USAEC, já presidida pelo 
!\!mirante L. Strauss. 

Compreendia o Memorandum brasileiro, destinado às conver-
~ações com a USAEC os seguintes aspectos principais: 

"Memorandum - O Embaixador do Brasil tem a satisfa-
ção de expressar ao Senhor Almirante Lewis Strauss, Pre-
sidente da United States Atomic Energy Commission, o 
seu agrado pela troca de vistas iniciadas no dia 21 de 
maio último, em tôrno dos problemas de interêsses recí-
procos dos Estados Unidos e do Brasil, no terreno da 
energia atômica; e reafirma o propósito de seu Govêmo 
de prosseguir em tais entendimentos, com o mesmo es-
pírito de integral cooperação que oriente os dois países 
na solução dos problemas fundamentais de suas relações". 
"2 . Para fins de refe:rlência, pode-se resumir o atual 
plano de desenvolvimento atômico, cujo objetivo final é 
o aproveitamento industrial da energia nuclear, no se-
guinte programa: 

I - intensificação da pesquisa, prospecção, minera-
ção e concentração dos minerais de urânio, tório e 
outros materiais utilizáveis nesse programa; 

II - obtenção de sais de urânio, tecnicamente puros, 
a partir dos minérios; usina já projetada cuja 
construção será brevemente iniciada; 

III - obtenção de urânio (e outros metais) utilizáveis 
nos reatores atômicos e, para êsse fim, nuclear-
mente puros; usina já projetada e cuja constru-
ção deverá ser iniciada brevemente; 

IV - instalação de reatores de tipo experimental, des-
tinados ao treinamento de pessoal e à pesquisa; 

V - instalação de reatores industriais: 

a) do tipo "power package"; 
b) do tipo de "duplo efeito". 

"3 . A realização dêsse programa requererá, como é na-
tural, um largo prazo e deverá ser realizada por etapas 
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dentro das possibilidades técnicas e econômicas do pais. 
A cooperação dos Estados Unidos da América em tal pro-
grama poderá, sem dúvida, facilitar-lhe a execução e, em 
troca de tal auxílio técnico e facilidade para obtenção 
de material e equipamento, o Govêmo brasileiro estaria 
pronto a ceder ao Govêmo americano, mediante acôrdo 
entre os dois Governos, parte dos estoques que viesse a 
acumular de minérios concentrados, de urânio e tório me-
tálicos e de plutônio, êste último quando se viesse a 
atingir um adiantado estado de desenvolvimento". 
"4. No planejamento acima indicado, o reator industrial 
de duplo efeito é considerado com muita ênfase porque o 
mesmo poderia eventualmente prover, a um tempo, ener-
gia industrial, fôrça e luz, de que tanto carece o Brasil, 
e plutônio, metal cuja venda viria facilitar o financia-
mento do programa atômico". 
"5 . As autoridades brasileiras competentes consideram 
que o aprovei~amento industrial das reservas nacionais 
de matérias-p~·imas atômicas é essencial ao desenvolvi-
mento do paí~ e a elevação do padrão de vida de sua 
população." 
"6. A cooper,ação brasileiro-americana nesse terreno en-
contra certam~nte obstáculos legais nos Estados Unidos. 
O Govêrno br;asileiro espera, todavia, que uma vez esta-
belecidas baseiS sólidas de um programa de cooperação 
que possa res1.lltar em vantagens concretas para ambas 
as partes, as dificuldades porventura encontradas, seja 
nos Estados Unidos, seja no Brasil, poderiam ser eventual-
mente afastad,as de modo a propiciar os mais altos in-
terêsses dos dois países. Washington, 17 de agôsto de 
1953. (a) Walther Moreira Salles". 

26. Na reunião plena realizada pela USAEC a 20 de agôsto, 
cumpre salientar, como ponto alto da mesma, a análise do item 3, 
quando satisfazendo a curiosidade dos seus interlocutores ame-
ricanos esclareceu o Almirante Alvaro Alberto que: 

"nesse trecho se continha o princípio essencial da reci-
procidade em condições de propiciar aos Estados Unidos 
a colaboração por êles desejada, tanto assim que o Senhor 
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Gordon Dean foi ao Brasil pleiteá-la e depois nos convidou 
vir a êste grande país amigo, onde nos encontramos com 
igual finalidade" . 

"Pareceu-nos nitidamente que aos Americanos muito 
interessará adquirir urânio metálico, dada a insistência 
com que nos formularam perguntas a respeito". 
"19. Ao respondermos a essas perguntas, dissemos que 
nossa atitude era, como sempre, da mais perfeita fran-
queza, não deixando sombra de dúvida sôbre a indispen-
sável observância, de parte a parte, do princípio de reci-
procidade". 

27. Mais uma vez ficou assim claramente defendida perante 
as autoridades americanas de USAEC, a política aprovada por 
Vossa Excelência, sôbre a necessidade do estabelecimento de com-
pensações específicas para que fôssem cedidos os nossos minerais 
atômicos. 

28. A resposta americana ao M emorandum brasileiro de 17 
de agôsto (Doe. n.0 6) encontra-se anexada à Exposição n.º 29, 
sob a forma de uma cópia enviada por intermédio do Coronel Du-
bois Ferreira ao Conselho Nacional de Pesquisas. Não julga esta 
Secretaria-Geral oportuna a ocasião para fazer uma análise do 
que nos é proposto, reservando-se para isto, quando o assunto fôr 
submetido à consideração do Conselho de Segurança Nacional pelo 
Ministério do Exterior. 

29. Entretanto desde já sugere esta Secretaria-Geral a Vossa 
Excelência seja a "proposta de um programa conjunto entre o 
Brasil e os Estados Unidos para investigação de urânio no Brasil" 
submetida à apreciação do Conselho de Minas e Metalurgia e do 
Departamento da Produção Mineral. 

30. Outrossim sugere seja a carta de 24 de setembro passado, 
do Almirante Lewis Strauss, dirigida ao Encarregado de Negócios 
em Washington, submetida à consideração do Conselho Nacional 
de Pesquisas, para ser apreciada nos aspectos correlatos as suas 
atividades e dentro da diretriz política aprovada por Vossa Exce-
lência, mas particularmente tendo em vista examinar objetiva-
vamente a sugestão de que 

"sejam designados vários técnicos membros do Conselho 
Nacional de Pesquisas do Brasil para tomar contacto com 

7 - 28.514 



-98-

elementos da Comissão de Energia Atômica âos Estados 
Unidos, a fim de analisar e especificar os tipos de contri-
buição que poderiam ser mais efetivamente levadas a 
cabo". 

31. Parece a esta Secretaria-Geral que a ocasião não deve 
ser encarada com pessimismo para o prosseguimento das negocia-
ções. 

No entendimento realizado com o Almirante Alberto, Gordon 
Dean foi explícito em declarar que o Congresso americano estava 
estudando a conveniente modificação da legislação atômica, "como 
o pleiteia a indústria particular desejosa de partilhar da explo-
ração da energia atômica, que se aproxima". 

Em outubro de 1951, o Congresso, como lhe observou o Almi-
rante Alvaro Alberto, já a modificara permitindo trocas de infor-
mações com os países, que oferecessem "vantagens substanciais" 
aos Estados Unidos. 

Se a substituição 
1 

do Senhor Dean pelo Almirante Strauss 
determinou ele inicio "11ue as restrições legais em tôrno das ques-
tões referentes à cham~da Security Information se tornassem sen-
sivelmente mais estritas" indicam as informações telegráficas pu-
blicadas nos jornais qe 7 e 11 do corrente, que o Presidente 
Eisenhower deu um grande passo no sentido de facilitar a divul-
gação científica. 

Aliás o sábio Prof~ssor Oppenheimer em sua palestra, reali-
zada em julho no Cons~lho Nacional de Pesquisas, foi muito claro: 

"Não me é permitido abordar o assunto sem reservas. 
Há cousas secretas em jôgo e, por vêzes, esqueço quais 
são elas exat~mente, o que me obriga a usar de maior 
discreção. Entretanto, esta questão de franqueza é rela-
tivamente sôbre quase todos os pontos de interêsse. 
Assim, se na discussão advier algo que lhes pareça rele-
vante, mas qµe não me seja possível abordar, declará-
-lo-ei simplesr,nente, esclarecendo, porém, se êsses pontos 
que tenho de manter em segrêdo são ou não de real 
importância para o caso em aprêço. 
Não é difícil descobrir as causas para êsse segrêdo. 
Há, na realidi1de, apenas duas espécies de reatores: rea-
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tores que produzem material para a bomba atômica, e rea-
tores que usam o material da bomba atômica. Podem 
êles, entretanto, apresentar características comuns e com-
binar as duas propriedades. Os reatores estão sempre in-
timamente relacionados com os explosivos atômicos. 
Os regulamentos respectivos ora em vigor nos Estados 
Unidos foram ainda feitos em 1945 e 1946, quando se 
esperava que a paz do mundo poderia ser preservada 
desde que o inimigo fôsse mantido na ignorância dêsses 
conhecimentos; necessàriamente esta legislação visava 
impedir a divulgação de como se faz um reator, porque 
êste se destinaria a fabricar material para bombas ou a 
utilizar as propriedades dêsse material. Estou certo de 
que, com o tempo, essa política mudará. Há poderosos 
fatôres nos Estados Unidos no sentido de ser adotada 
atitude mais liberal e menos secreta quanto a informações 
relacionadas com a energia atômica. 
Primeiro, a admissão de que, do ponto de .vista geral 
da estrategia mundial, a situação relativamente ao átomo 
tenderá a mudar de maneira acentuadamente desfavo-
rável para nós, dentro dos próximos dez a vinte anos. 
É coisa que o povo norte-americano precisa compreender, 
a fim de que decisões acertadas possam ser 'tomadas e 
apoiadas. A imprensa divulgou que o Presidente Eise-· 
nhower já se pronunciou, até certo ponto, sôbreO assunto· 
expressando a opinião de que estamos prejudicando a 
ação de um govêrno razoàvelmente democrático ao inSis-
tirmos em guardar segrêdo sôbre um número demasiado· 
de coisas importantes". 
"O segundo fator é que, também nos Estados Unidas; .. é,. 
público tende a mostrar certa impaciência com: respei:.. 
to à energia nuclear: quer ser informado sôbre o estadó 
em que se encontra o seu desenvolvimento, e as indús-
trias procuram saber se há algo promissor nesse terreno,. 
Chegou-se a um ponto em que a única solução é fazer 
experiências; e a única maneira de realizá-las é divulgar 
maiores detalhes, permitindo uma iniciativa mais variada 
e intensa do que seria lícito esperar sob um regime de 
monopólio. E finalmente existe indubitàvelmente, a cer-
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teza de que a União Soviética já progrediu bastante no 
terreno do átomo que já conhece e está explorando". 
"Acredito que nos próximos anos, o segrêdo exagerado 
que vem cercando êste terreno seja um tanto diminuído 
que muitos fatôres que prejudicam atualmente a nossa 
colaboração venham a ser removidos. Quero acrescentar 
que quase tôda a física nuclear e uma grande parte da 
respectiva tecnologia já são do domínio público; poucos 
são os pontos ainda sigilosos, mas sei que isto causa em-
baraço a todos nós ao chegarmos aqui: nunca temos bem 
certeza daquilo que nos é permitido ou não discutir". 
"Aplicação prática da energia atômica é um trabalho 
maciço de setor especializado da engenharia química. 
Mas as principais dúvidas sôbre os problemas difíceis não 
competem própriamente à física nuclear, cabem antes a 
uma nova espécie de tecnologia química. 
Fundamentalmente, o problema da energia atômica é igual 
aos problem~ de outras fontes de energia em todos os 
seus aspectos ~portantes, excetuando um: a necessidade 
de se ter rea~ores adequados a fim de se obter energia 
atômica". 

Mesmo dentro das limitações atuais diz o próprio Almirante 
Strauss em sua carta, "há assistência considerável que vos pode-
mos dar no campo da ~ecnologia dos reatores''. 

32. O elevado esçopo dessa política, terreno comum aos in-
terêsses do Brasil e dps Estados Unidos pode ser definido pela 
nossa cooperação no p;rograma de defesa continental, mediante a 
cessão dos minerais atômicos, em troca do desenvolvimento inten-
sivo do nosso progralljla de energia atômica para fins pacíficos, 
moc;lo poderoso pelo qu;a,l será possível a elevação do ínfimo padrão 
d,e vida do nosso povo,, 

33. Entretanto, Senhor Presidente, não devemos deixar de 
prever a possibilidade, de que as negociações com os Estados Uni-
dos não venham a se concretizar da maneira auspiciosa, que 
desejamos, ou por outro lado que se prolonguem lentamente de 
modo menos conveniente ao Brasil. 

Assim julgamos justa, acertada e patrióticamente condizente 
com o interêsse da segurança nacional e orientação proposta e, 
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justificada, com abundância de detalhes pelo ilustre Presidente 
do Conselho Nacional de Pesquisas, na Exposição de Motivos n.º 321 

e que pode ser resumidamente definida: 

" - O Brasil para o desenvolvimento de sua política de 
energia atômica procurará a colaboração da ciência 
e da técnica dos países amigos, sem restrições, guia-
do apenas, pelo que lhe fôr mais conveniente, vi-
sando um progresso mais rápido". 

34. A Exposição de motivos n.0 32, Senhor Presidente, é 
um relato objetivo e claro das conversações mantidas com os sá-
bios alemães Paul Harteck, antigo Professor e Reitor da Universi-
dade de Hamburgo, atualmente dirigindo o ensino de Físico-Quí-
mica no "Rensselaer Polytechinie Institute", de Troy, Nova York, 
Wilhelm Greth, diretor do Instituto de Físico-Química da Univer-
sidade de Bonn e K. Beyerle, Diretor do Instituto para Instru-
mentos da "Sociedade Max Planck para o Progresso dai:; Çiências". 

Essas conversações visam com o auxílio da Ciência e da 
Tecnologia alemãs a produção do urânio enriquecido, em nosso 
País, para a construção dos reatores nucleares. 

As vantagens do emprêgo do urânio enriquecido nos reatores 
diminuindo o seu volume, utilizando como moderador ao em vez 
de água pesada, do grafite, ou do berilo, a própria água comum, 
são largamente salientadas. 

Justifica o Almirante Alvaro Alberto, após extensas considera-
ções técnicas, que escapam ao exame desta Secretaria, a plausibili-
dade do sucesso experimental do reator proposto por Groth, como 
o mais conveniente ao caso brasileiro. 

A quantidade de urânio realmente utilizada no nôvo reator 
seria de 100 kg de urânio levemente enriquecido a 1,2 % de Urâ-
nio-235, como combustível nuclear, mais 150 kg de urânio a 0,85%, 
como refletor. 

Esta última característica "que mais impressiona no reator 
tipo Groth, constitui inovação digna do mais detido exame". 

Quanto ao método para o enriquecimento do urânio, ao con-
trário da difusão gasosa, empregado nos Estados Unidos, e que 
parece o mais aconselhável para a produção em grande escala, -é o 
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da ultracentrifugação, empregando aparelhagem aperfeiçoada por 
Groth e Beyerle, as chamadas ultracentrífugas modêlo U Z III B. 
- o Almirante Alvaro Alberto justifica essa solução dizendo: 

"É nossa firme convicção que devemos prosseguir na pre-
sente política de procurar resolver com colaboração da 
Ciência e da Tecnologia Alemã o problema do enriqueci-
mento do urânio. 
Primeiro, porque assim procedendo daremos ainda um 
passo para a política da distribuição das tarefas por vá-
rios países, em lugar de dependermos de um ou dois, den-
tre os nossos amigos estrangeiros; segundo porque, con-
forme tudo indica, atualmente, além dos Estados Unidos, 
sómente a Rússia e a Inglaterra parecem possuidores de 
instalações para a produção de urânio enriquecido. Pondo 
de parte o caso da Rússia, que para nós é como se não 
existisse, a Inglaterra haveria de cobrar um preço dema-
siado alto por uma concessão pequena que fôsse de com-
bustível nuclear, e disso tivemos os mais positivos indícios 
quando da conversação que, em março de 1952, entre-
tivemos com o Presidente da Comissão Inglêsa de Energia 
Atômica, Sir :EfOHN COCKROFT, na Embaixada Inglêsa 
em Washington; quanto aos Estados Unidos da América, 
os seus Represe;ntantes têm repetidamente invocado o dis-
positivo legal que lhes proíbe formalmente fornecer com-
bustível nuclea;r, mesmo aos seus amigos e aliados mais 
íntimos, como ia Inglaterra e o Canadá. 
Não entrevejo outro caminho senão enfrentarmos tal 
problema com ~ cooperação aqui sugerida . 
Sem dúvida, trata-se de um problema árduo, mas não 
inacessível às IlfOSsas possibilidades, desde que mantenha-
mos firmeza d~ propósitos e que disponhamos de apoio 
que Vossa Exc~lência, aliás, nunca nos tem negado em 
casos semelhantes". 

35. Apesar da classificação "Secreto" dada à Exposição 
n.0 32, o Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, por três 
vêzes, às fls. 8, 15 e 16, insiste reiteradamente sôbre a necessidade 
de absoluto sigilo, a respeito das negociações entaboladas com os 
sábios alemães, para a produção do urânio enriquecido, no Brasil. 
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X - :mste reator, caso assim o indique a experiência, po-
derá ter prioridade sôbre aquêle a que se refere o 
item I alínea a destas conclusões; 

XI - Prosseguimento dos ensaios destinados à obtenção 
de hexafluoreto de urânio (UF6), a partir de miné-
rios de urânio; 

XII - Prover. de acôrdo com as condições que se fizerem 
mais favoráveis ao caso brasileiro, à instalação de 
reatores experimentais, para pesquisa e para trei-
namento do pessoal; 

XIII - Promover e estimular a instalação das indústrias 
destinadas ao tratamento dos minérios utilizáveis 
no aproveitamento da energia atômica. 

Trata-se de medidas que se enquadram perfeitamente na Lei 
n.º 1.310 e no Regulamento da mesma, devendo ser executadas 
"com os recursos do Fundo Nacional de Pesquisas, ou com as 
dotações orçamentárias pl'evistas para êste órgão, ficando o Con-
selho autorizado a despender com êsse programa uma importân-
cia que corresponda até US$ 500,000. 00, no primeiro ano da sua 
execução, e o Banco do Bq1sil a fornecer as necessárias cambiais". 

38. A ação governa:r;nental no setor da energia atômica, Se-
nhor Presidente, tem trilhado um longo caminho e embora as es-
peranças de futuro promissor sejam grandes, os objetivos coli-
mados são ainda muito modestos. 

Notável e patriótica tem sido a obra realizada pelo Conselho 
Nacional de Pesquisas, mas o sucesso da política encetada depen-
derá muito da ação coordenada e harmônica de todos os órgãos 
governamentais interessados. 

39. O presente Rela·~ório, se lograr ser aprovado por Vossa 
Excelência, deverá ser arquivado nesta Secretaria-Geral e remetido 
por cópia, ao Conselho N~,cional de Pesquisas, para execução das 
medidas ora aprovadas, e aos Ministros das Relações Exteriores, 
Agricultura, Fazenda e Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas 
como membros do Conselho de Segurança Nacional. mais direta-
mente interessados no assunto, quanto às medidas de execução 
necessárias à concretização da política aprovada. 
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40. Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência 
os protestos do meu alto aprêço, consideração e respeito . 
DORIVAL - 4-4-1960 --.- O.S. 28 514 - 10x390 - L-8. 

(a) Gen. Div. AGUINALDO CAIADO DE CASTRO 
Secretário-Geral 

CONFERE COM O ORIGINAL - Em 28/7/1959  
EDUARDO RÉGIS VIEIRA, Cel.  

Chefe da 1.ª Seção 



Em 25 de novembro de 1953 

Do Secretário-Geral 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPúBLICA 

ASSUNTO: Energia atômica 
Política governamental. 

1. Esta Secretaria-Geral, de ordem de Vossa Excelência 
e tendo em vista as Expos1ções de Motivos ns. 29 e 32 de 5 e 12 de 
outubro passado, do Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, 
retornou ao estudo da política governamental de energia atômica, 
sob o ponto de vista da Segurança Nacional. O Relatório n.0 771, 
de 25-11-1953, que acompanha esta Exposição, estuda as questões 
correlatas de 1947 até hoje. 

2. A política de energia atômica é da competência do Pre-
sidente da República. É empreendimento capaz, por si só, de 
consagrar um govêrno, tais as amplas possibilidades que se abrem 
para o nosso país nesse setpr, em conseqüência das grandes jazidas 
que têm sido descobertas. 

3. Não somos da corrente que apregoa não têrmos possibi-
lidades de sucesso nessa obra, em conseqüência do dispêndio exa-
gerado, porquanto é sabido que países de menor ou igual potencial 
econômico: como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, 
a Espanha e a Argentina e;stão realizando progressos reais. 

Por outro lado, a afirmação amiúde repetida de que as formas 
de energia excluem-se umas às outras não tem fundamento de 
acôrdo com a opinião de técnicos abalizados. Mesmo em nosso 
país, ainda em grande parte dependente da lenha de nossas matas 
- o que é lamentável - consumimos o carvão e o petróleo. Os 
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derá muito da ação coordenada e harmônica de todos os órgãos 
governamentais interessados. 

11. Os originais da presente Exposição de Motivos, e do Re-
latório anexo, se aprovados por Vossa Excelência, deverão ser 
arquivados nesta Secretaria-Geral e remetidos, por cópia, ao Con-
selho Nacional de Pesquisas, para execução das medidas aprovadas, 
e aos Ministérios das Relações Exteriores, Agricultura, Fazenda e 
Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas, como membros do 
Conselho de Segurança Nacional, mais diretamente interessados 
no assunto quanto às medidas de execução necessárias à concreti-
zação da política aprovada. 

(a) Gen. Div. AGUINALDO CAIADO DE CASTRO 
Secretário-Geral 

CONFERE COM O ORIGINAL - Em 28/7 /1959  
EDUARDO Rl!:GIS VIEIRA, Cel.  

Chefe da 1.ª Seyiio 



Fórmula -

Em 20 de agôsto de 1954. 

DE/CEME/CCT/DAI/355/842.11(42) (22)  
844.68(22) (42)  

Senhor Embaixador: 

Tenho a honra de informar Vossa Excelência de que, em 
aditamento às conversações iniciadas no Rio de Janeiro sôbre 
a série de notas trocadas entre nossos respectivos Governos e sôbre 
contratos que ambos concluíram, documentação essa referente à 
aquisição, pelo Govêrno dos Estados Unidos da América ao Govêmo 
dos Estados Unidos do Brasil, de areia monazítica, sais de t;erras 
raras e sais de tório, representantes dos dois Governos se reuniram 
em Washington e concordaram no que se segue: 

1 . O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, por intermédio 
de sua repartição competente, adquirirá imediatamente, pelos ca-
nais de comércio normais, nos Estados Unidos da América, cêrca 
de 100. 000 toneladas longas de trigo americano, tipo "Hard 
Winter" n.º 2, a serem embarcadas em portos do Gôlfo do México; 

2. O trigo procederá de estoques da "Commodity Credit 
Corporation", (CCC), e será vendido a exportadores norte-ameri-
canos, na base F. O. B. navio em portos dos Estados Unidos, pelo 
preço do mercado menos o subsídio à exportação, vigente na data 
da venda; 

3. O preço de exportação faturado ao comprador brasileiro, 
na base F.O.B. navio em portos dos Estados Unidos, será creditado 
pelo Banco do Brasil S. A. a uma conta em dólares, a ser aberta 
em nome da "Commodity Credit Corporation" (CCC), à sua ordem 
ou à ordem dos agentes que a Commodity Credit Corporation 
designar, nas datas de cada entrega da mercadoria aos exportado-
res, a bordo do navio em pôrto norte-americano. A referida conta 
não ficará sujeita a nenhuma taxa brasileira ou outras despesas. 

8 - 28.514 
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4. Os dois Governos encetarão imediatamente negociações, 
através de suas repartições competentes, no sentido de, após chega-
rem a um entendimento sôbre preços, especificações e tabelas de 
embarque, concluir contratos de venda, pelos Estados Unidos do 
Brasil, e de compra, pelos Estados Unidos da América, de iguais 
quantidades de monazita e sulfatos sódicos de terras raras até 
um volume global de 10. 000 toneladas métricas ou até um valor 
global C.I.F. de US$ 5. 000. 000,00, e, mais, um volume mínimo de 
sais de tório não inferior àquele resultante do processamento do 
volume Q.e sulfatos sódicas de terras raras acima mencionados; 

5. Os dólares creditados à mencionada conta serão utiliza-
dos para efetuar a compra em aprêço. Qualquer saldo remanes-
cente, após a compra dos referidos minerais, será transferido pelo 
Banco do Brasil S.A. , a pedido do Govêrno norte-americano, fi-
cando a referida conta encerrada; 

6. Caso os contratos ref eren~es à compra dos minerais não 
cheguem a ser concluídos, dentro de um prazo de um ano a partir 
da data dêste Ajuste, os qólares creditados na referida conta serão, 
pelo Banco do Brasil S. l~., transferidos um ano após o primeiro 
depósito. Em tal eventu~tlidade, os dólares depositados na conta 
venceriam os juros de 3,5 % a/a., pelo tempo que ficarem à mesma 
creditados. 

Esta nota e a resposti:i. de Vossa Excelência, pela qual notificar 
a aceitação das condições acima pelo Govêrno dos Estados Unidos 
da América, serão consideradas como um ajuste formal entre nos-
sos dois Governos e revog?-rão o Acôrdo de 21 de fevereiro de 1952, 
assim como todos os documentos posteriormente trocados sôbre o 
assunto. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
os protestos da minha mais alta consideração. 

Em nome do Ministro de Estado; 

(a) VASCO T. LEITÃO DA CUNHA 
Secretário-Geral 



ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA USOS CIVIS DE ENERGIA 
ATÔMICA ENTRE O GOV~RNO DOS ESTADOS UNIDOS DO 
BRASIL E O GOV~RNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA' 

···: •' 

Considerando que o uso pacífico de energia atômica apresenta. 
perspectivas promissoras para tôda a humanidade; '·.·:•.: 

Considerando que o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e 
o Govêrno dos Estados Unidos da América desejam cooperar, mu-
tuamente no desenvolvimento do uso pacífico de energia atômica;: 

Considerando que se encontram bem adiantados o projeto ,e 
o aperfeiçoamento de vários tipos de reatores de pesquisa, tal como· 
está definido no Artigo X dêste Acôrdo; 

Considerando que reatores de pesquisa são úteis para a. P~Çl~ 
dução de quantidades experimentais de isótopos radioativos, par~ 
a terapia médica e para numerosas outras atividades de pesquisa 
e que, igualmente, constituem meio de proporcionar valioso ades-
tramento e experiência em engenharia e ciências nucleares, apro-
veitáveis para o desenvolvimento de outros usos pacíficos de ener-' · 
gia atômica, inclusive de energia nuclear para fins civis; 

Considerando que o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil 
deseja levar avante um programa de pesquisa e aperfeiçoamento, 
tendo em vista a concretização do uso pacífico e humanitário de 
energia atômica. e obter assistência do Govêrno e da indústria 
dos Estados Unidos da América para êsse programa; e 

Considerando que o Govêrno dos Estados Unidos da América, 
representado pela Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos 
da América (doravante designada por "Comissão"), deseja auxiliar 
o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil em tal programa; 
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As Partes Contratantes resolvem acordar o seguinte: 

Artigo I 

Obedecidas as limitações do Artigo V, as Partes Contratantes 
trocarão informações sôbre os seguintes assuntos: 

.A. Projeto, construção e funcionamento de reatores de pes-
quisa e sua utilização como instrumento de pesquisa, de desenvol-
vim,ento. de engenharia e de terapia médica. 

B. Problemas de saúde e de segurança relacionados com o 
funcionamento e uso de reatores de pesquisa. 

C. O uso de isótopos radioativos na pesquisa física e bio-
lógica, na terapia médica, na agricultura e na indústria. 

Artigo 11 

A. A Comissão arrendará ao Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil, nos têrmos e condições estabelecidos neste instrumento, 
urânio enriquecido com 1 isótopo U-235, conforme as necessidades 
de combustível para início e subseqüente substituição para o fun-
cionamento dos reatores de pesquisa que o Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil, de acôrdo com a Comi.ssão, decidir construir, e 
conforme as necessidade~:; das experiências ajustadas relativas aos 
mesmos. Outrossim, a Ce>missão arrendará ao Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil, nos tê;rmos e condições estabelecidos neste ins-
trumento, urânio enriqu~cido com isótopo U-235, conforme as ne-
cessidades de combustível inicial e de substituição para a operação 
dos reatores de pesquisa, cuja construção e utilização forem auto-
rizadas pelo Govêrno brasileiro. de acôrdo com a Comissão, a in-
divíduos ou entidades privadas, sob sua jurisdição, desde que o 
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, em tôdas as ocasiões, man-
tenha suficiente contrôl~ do material e da operação do reator, 
dé modo a atender aos dispositivos dêste Acôrdo e às cláusulas 
~ertinentes do ajuste de arrendamento. 

B. A quantidade qe urânio enriquecido com isótopo U-235, 
transferida pela Comissão e sob custódia do Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil, nunca excederá o teor de seis (6) quilogramas 
de' tJ-235, em urânio enriquecido até um máximo de vinte por cento 
(20%) de U-235, acrescido da quantidade adicional que, na opinião 
da Comissão, fôr necessfiria para permitir o funcionamento efi-



-117 -

ciente e contínuo do reator ou reatores, enquanto os elementos 
combustíveis substituídos forem armazenados para a redução de 
sua atividade no Brasil, ou enquanto os elementos combustíveis 
estiverem em trânsito, sendo intento da Comissão possibilitar o 
aproveitamento máximo dos seis (6) quilogramas de tal materia). 

C. A medida que elementos de combustível contendo U-235, 
arrendados pela Comissão, tiverem de ser substituídos, deverão ser 
devolvidos à Comissão e, exceto nos casos estabelecidos de comum 
acôrdo, a forma e conteúdo dos elementos do combustível irra-
diado não serão alterados após sua remoção do reator ~ antes da 
entrega à Comissão. 

D. O arrendamento do urânio enriquecido com isótopo U-235, 
conforme êste Artigo, será efetuado pelos preços, têrmos e conc1~7 
ções, no tocante a embarque e entrega, como fôr mutuamente 
convencionado e atendendo ao estatuído nos Artigos VI e VII. 

Artigo III 

Sujeito à disponibilidade de oferta e como fô~. mutuamente 
convencionado, a Comissão venderá ou arrendará. pelos meios q-µf;} 
julgar apropriados, ao Govêrno dos Estados Unidos. do Brasil,..Q'Q 
a pessoas autorizadas sob sua jurisdição, materiais para reatores, 
exceto materiais nucleares especiais. que não possam ser obtidos 
no mercado comercial e necessários para a construção e operação 
de reatores de pesquisa no Brasil. A venda ou arrendamento dêsses 
materiais será efetuada nos têrmos acordados. pelas Partes Cm:Í~ 
tratantes. · 

.... i 

Artigo IV 
. ~ : 

Conforme o estipulado neste Artigo, será facultado a indi-
víduos e entidades privadas dos Estados Unidos da Améticâ ou dos 
Estados Unidos do Brasil negociar diretamente com indivíduos· ôü 
entidades privadas do outro país. Conseqüentemente, no tocante à 
troca de informações acordada no Artigo I, o Govêmo dos Estados 
Unidos da América permitirá a pessoas sob sua jurisdição trans· 
ferir e exportar materiais, inclusive equipamentos e aparelhas·, 
bem como executar serviços para o Govêrno dos Estados Unidos 
do Brasil e para pessoas que. sob sua jurisdição, estejam por êle 
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aútorizadas a receber e possuir tais materiais e utilizar tais servi-
ços, se forem observadas: 

· ' A. As limitações do Artigo V. 
·' ·B. As leis aplicáveis, regulamentos e condições de licencia-
mento do Govêrno dos Estados Unidos da América e do Govêrno 
.dos Estados Unidos do Brasil. 

: i .... · Artigo V 

Dados confidenciais não serão comunicados segundo êste 
'.Acôrdo. Também não serão transferidos materiais, equipamentos 
e aparelhos, nem serão fornecidos serviços, por êste Acôrdo, ao 
Góvêrno dos Estados Unidos do Brasil, ou a pessoas autorizadas 
·sob'sua jurisdição, se a transferência de tais materiais, equipa-
'fflentos· e aparelhos ou o fornecimento de tais serviços envolverem 
a comunicação de dados confidenciais. 

Artigo VI 

: " '·A. o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil concorda em 
itià'riter a8 precauções necessárias para assegurar que o urânio en-
riqu'.eCido com isótopo U-1235, arrendado pela Comissão, será uni-
carrie:hte usado dentro dos; propósitos convencionados neste Acôrdo 
:e'pará: assegurar a preseryação dêsse material.· 
': ····' · B ~ ' O Govêrno dos Estados . Unidos do Brasil concorda em 
:IIl:anier precauções capazes de as.segurar que todos os outros ma-
ieriáis de reator, inclusive equipamento e aparelhos comprados nos 
Estados Unidos da Amériipa, conforme êste Acôrdo, por si ou por 
pessoas autorizadas sob s;ua jurisdição, serão unicamente usados 
para o projeto, construção e operação de reatores e pesquisa que 
O• ,O;pvêrno brasileiro decidir construir e operar, e para pesquisas 
erq. conexão com os mesmos, a não ser que seja ajustado de outro 
m,odo.. 

C. . Em relação a reatores de pesquisa construídos nos têr-
mos dêste Acôrdo, o Govi~rno dos Estados Unidos do Brasil con-
corda em manter registros relativos aos níveis de potência e quei-
ma: de combustíveis atômicos e fazer relatórios anuais à Comissão 
sôbre êsses assuntos. Se ·esta o solicitar, o Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil permitirá que representantes da Comissão obser-
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vem ocasionalmente a condição e o uso de quaisquer materiais 
arrendados e as condições de funcionamento do reator no qual o 
material fôr usado. 

Artigo VII 

Garantias prescritas pela Lei de Energia Atômica dos Estados 
Unidos da América, de 1954. 

O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil garante que: 
A. As precauções estabelecidas pelo Artigo VI serão man-

tidas. 
B. Nenhum material, inclusive equipamento e aparelhos 

transferidos ao Govêrno dos Estados Unidos do Brasil ou a pessoas 
autorizadas sob sua jurisdição, nos têrmos dêste Acôrdo, por arren-
damento, venda ou qualquer outra forma, será usado para armas 
atômicas ou para pesquisas ou desenvolvimento de armas atômicas, 
bem como para quaisquer outros propósitos militares, e que tal 
material, inclusive equipamento e aparelhos. não poderá ser trans-
ferido a pessoas não autorizadas, ou fora da jurisdição do Govêrno 
dos Estados Unidos do Brasil, exceto no caso em que a Comissão 
concorde com a transferência a outra Nação e sômente se, na 
opinião da Comissão, tal transferência estiver dentro do âmbito 
de um acôrdo de cooperação entre os Estados Unidos da América 
e a outra Nação. 

Artigo VIII 

:aiste Acôrdo vigorará de 3 de agôsto de 1955 a 2 de agôsto 
de 1960, inclusive, sujeito a renovação por entendimento mútuo 
entre as Partes Contratantes. 

Com o término dêste Acôrdo, ou a sua prorrogação, o Govêrno 
dos Estados Unidos do Brasil entregará ao Govêrno dos Estados 
Unidos da América todos os elementos contendo combustíveis nu-
cleares e quaisquer outros materiais combustíveis nucleares arren-
dados pela Comissão. Tais elementos e materiais combustíveis 
nucleares serão entregues à Comissão, em um lugar dos Estados 
Unidos da América indicado pela mesma, à custa do Govêrno bra-
sileiro, e tal entrega será feita com as medidas de segurança apro-
priadas contra riscos de radiação. enquanto em trânsito. 
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Artigo IX 

É desejo e esperança das Partes Contratantes que êste Acôrdo 
inicial de cooperação conduza a um mais estreito entendimento 
no tocante ao projeto, construção e operação de reatores produ-
tores de energia. Conseqüentemente, as Partes Contratantes con-
sultar-se-ão mutuamente, de tempos em tempos, sôbre a exeqüi-
bilidade de um Acôrdo adicional de cooperação para a produção 
de energia em reatores nucleares no Brasil. 

Artigo X 

Para os propósitos dêste Acôrdo: 
a) "Comissão" significa a Comissão de Energia Atômica dos 

Estados Unidos da América, ou seus representantes devidamente 
autorizados; 

b) "Equipamento e Aparelhos" significa quaisquer instru-
mentos ou aparelhos e inclui reatores de pesquisa, como aqui 
definidos, e suas partes co;mponentes; 

e) "Reator de pesq1,1isa" significa um reator destinado à 
produção de neutrons e o·utras radiações para fins gerais de pes-
quisa e desenvolvimento, terapia médica ou treino em ciência e 
engenharia nuclear. O têrmo não inclui reatores de potência, rea-
tores experimentais de pptência, ou reatores projetados princi-
palmente para a produçãq de materiais nucleares especiais; 

d) Os têrmos "dados confidenciais", "arma atômica" e "ma-
terial nuclear especial" s~io usados neste Acôrdo na acepção da 
Lei de Energia Atômica d(>S Estados Unidos da América, de 1954. 

Em testemunho do que as Partes Contratantes firmaram êste 
Acôrdo que deverá ser exiecutado pelas autoridades devidamente 
constituídas. 

Feito no Rio de Janeirp, aos três dias do mês de agôsto del955. 

Pelo Govêrno dos Esb.tdos Unidos do Brasil: 
(a) RAUL FERNANDES. 

Pelo Govêmo dos Est~dos Unidos da América: 
(a) JAMES CLEMENT DUNN. 

(a) ..ALFONSO TAMMRO. 



PROGRAMA CONJUNTO DE COOPERAÇÃO PARA O  
RECONHECIMENTO DOS RECURSOS DE URANIO  

NO BRASIL  

1. Objetivo Geral 

Artigo I - O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e o 
Govêrno dos Estados Unidos da América, através de seus respec-
tivos órgãos responsáveis, concordam em cooperar num programa 
de investigações gerais, geológicas e mineralógicas, dos recursos 
uraníferos do Brasil, com a finalidade de descobrir, estimar e 
avaliar tais recursos. As investigações serão realizadas nas áreas 
do Brasil consideradas, de comum acôrdo, como geológicamente 
mais favoráveis à ocorrência do urânio. 

Artigo II - A pesquisa física minuciosa e o desenvolvimento 
dos depósitos específicos de urânio, que precedem à mineração, 
concentração, extração ou destino de minérios, concentrados, me .. 
tais ou compostos, não serão função do programa de estimativa. 
O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil assegura ao Govêrno dos 
Estados Unidos da América que está favoràvelmente disposto a 
fornecer urânio aos Estados Unidos da América em têrmos a serem 
mutuamente acordados e sob condições compatíveis com suas 
próprias necessidades internas de urânio para fins de energia nu-
clear. Caso sejam encontrados depósitos de urânio comercialmente 
exploráveis, os dois Governos, através de seus órgãos responsáveis 
respectivos, empreenderão negociações para a realização de um 
contrato mutuamente satisfatório que abranja o desenvolvimento, 
produção e venda de urânio aos Estados Unidos da América. 

Artigo III - Ambos os Governos poderão, por meio de consul-
tas periódicas e de comum acôrdo, ampliar, restringir bem como 
modificar os objetivos dêste programa. 
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2. Organização e execução do programa 

Artigo IV - A entidade que fôr autorizada pelo Govêrno dos 
Estados Unidos do Brasil terá a responsabilidade geral, adminis-
trativa e técnica, pela execução do programa. 

Artigo V A Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos 
da América, através dos podêres concedidos pelo Govêrno dos Es-
tados Unidos da América, terá a responsabilidade geral pela parti-
cipação dos Estados Unidos da América na execução do programa 
mas poderá designar o Serviço Geológico dos Estados Unidos da 
América ou, sujeito ao consentimento do Govêrno do Brasil, outro 
órgão ou contratante, para executar a parte do programa que fôr 
de responsabilidade da Comissão de Energia Atômica dos Estados 
Unidos da América. 

Artigo VI O Govêrno dos Estados Unidos da América, atra. 
vés da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos da Amé-
rica ou de quem esta designar, comprometer-se-á a: 

a) designar, para e!"ecução do programa, geólogos, ou ou-
tro pessoal especializado, ~êcnicamente treinados no campo da in-
vestigação de minerais rap.ioativos. Seu número será determinada 
de comum acôrdo; 

b) fornecer informações técnicas para o programa de re-
conhecimento e investigação; 

e) fornecer, à sua custa, o equipamento especializado, supri-
mentos e sobressalentes. não disponíveis no Brasil, que possam 
ser necessários à realizaç~o efetiva do reconhecimento de campo. 
As categorias, quantidades e utilização dêsse equipamento serão 
estabelecidas de comum acôrdo. 

d) dar a assistência julgada necessária e adequada por am-
bas as partes, para o estabelecimento de facilidades para o con-
sêrto, manutenção e calibragem do equipamento de campo e radio-
métrico utilizado no programa. 

Artigo VII Na eventualidade de terminar êste programa, o 
Govêrno do Brasil terá opção para comprar, ao preço de custo, me-
nos uma depreciação razoável, o equipamento, materiais e instru-
mentos fornecidos pela Comissão de Energia Atômica dos Estados 
Unidos da América, constantes dos subparágrafos (c) e (d) do Ar-
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tigo VI. Na hipótese de não utilizar sua opção de compra, o Govêr-
no · do Brasil deverá facilitar a exportação quando terminado o 
programa. 

Artigo VIII O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, pelos 
órgãos administrativos e técnicos que forem designados de acôrdo 
com o Artigo IV, comprometer-se-á a: 

a) designar um número adequado de geólogos e pessoal téc-
nico, assistentes e auxiliares para execução do programa; 

b) fornecer espaço adequado para escritórios e laboratórios 
e equipamento e serviços relacionados com os mesmos e, quando 
possível, tornar disponíveis os serviços técnicos de instituições 
científicas pertinentes do Brasil; 

c) fornecer equipamento, suprimentos, sobressalentes e ser-
viços para as operações de campo e laboratório, até onde disponí-
veis no Brasil, inclusive veículos a motor, animais de carga, alo-
jamento, alimentação e manutenção geral das equipes de campo; 

d) dar facilidades para o consêrto e manutenção do equipa-
mento radiométrico de campo e dos veículos a motor; 

e) tomar, em geral, juntamente com o Govêrno dos Estados 
Unidos da América, tôdas as medidas necessárias e apropriadas, 
compatíveis com as respectivas legislações nacionais, a fim de fa-
cilitarem a execução dêste programa; 

· f) permitir a livre exportação de qualquer equipamento, ma-
teriais e suprimentos trazidos para o Brasil, de acôrdo com o es-
tabelecido nos subparágrafos (c) e (d) do Artigo VI, em relação 
aos quais o Govêrno do Brasil não tenha exercido o direito de 
opção que lhe é assegurado no Artigo VII. 

Artigo IX - Cada um dos órgãos executores, credenciados 
respectivamente pelo Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e pelo 
Govêrno dos Estados Unidos da América, designará um Chefe de 
Grupo para constituir o Grupo Misto de Trabalho incumbido do 
planejamento e administração do programa aqui exposto. 

Artigo X - Inspeções periódicas de tôdas as fases do programa 
poderão ser feitas por representantes oficialmente designados pelo 
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e por representantes oficial-
mente designados pelo Govêrno dos Estados Unidos da América. 
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Artigo XI - Todos os relatórios de investigações elaborados 
pelo corpo técnico serão submetidos, pelo Grupo Misto de Traba· 
lho, à consideração de ambos os Governos para seu uso exclusivo7 

até que os mesmos autorizem sua publicação. 
Artigo XII - Os Governos consultar-se-ão, de tempos em 

tempos, a fim de determinar se às informações resultantes da exe-
cução dêste programa se deve emprestar caráter sigiloso. Qualquer 
informação que, de comum acôrdo, fôr classificada como sigilosa 
deverá ser protegida como tal. 

3. Financiamento 

Artigo XIII - Tôdas as aquisições, despesas, ordenados e sa-
lários, decorrentes das responsabilidades assumidas pelo Govêrno 
dos Estados Unidos da América em virtude dos subparágrafos (a), 
(b), (c) e (d) do artigo VI, serão pagos por êsse Govêrno. 

Artigo XIV - Tôdas as aquisições, despesas, ordenados e sa-
lários. decorrentes das responsabilidades assumidas pelo Govêrno 
dos Estados Unidos do Bii·asil em virtude dos subparágrafos (a), 
(b), (c) e (d) do Artigo VIII, serão pagos por êsse Govêmo. · 

Artigo XV - Fica en,tendido que a participação do Govêrno 
dos Estados Unidos do B1.:asil e do Govêrno dos Estados Unidos 
da América, na implemen~;ação dêste Programa, estará na depen-
dência da existência de verbas votadas pelo Congresso dos Estados 
Unidos do Brasil e pelo Copgresso dos Estados Unidos da América. 

4. Vigência 

Artigo XVI - (a) ~ste Programa terá a duração de dois 
(2) anos, a partir da data de sua entrada em vigor, a menos que 
seja dado por terminado conforme o que dispõe o subparágrafo 
(b) dêste Artigo, e poderá ser prorrogado, de comum acôrdo, por 
períodos adicionais; 

(b) Qualquer dos dqis Governos poderá pôr têrmo ao pre-
sente Programa mediante aviso prévio de seis (6) meses ao outro 
Govêrno. 



DECISÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL QUANTO 
A POLfTICA NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

O Conselho Nacional de Segurança Nacional reuniu-se no dia 
30 de agôsto de 1956, no Palácio do Catete, sob a presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Doutor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, tendo comparecido seus ilustres membros, 
Excelentíssimos Senhores Ministros de Estado e Chefes dos Estados-
Maiores das Fôrças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aero-
náutica, para considerar a Política da Energia Nuclear a ser ado-
tada pelo Govêrno. 

Foi apreciado. por êsse Alto órgão, o relatório, abaixo trans-
crito, apresentado pela Comissão de Estudos para a Política da 
Energia Nuclear: 

"I - A Comissão de Estudos designada por Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República, para elaborar, em 
forma de recomendações, a Política Nacional da Energia 
Nuclear a ser submetida à apreciação do Conselho de 
Segurança, realizou seus trabalhos com base nas Dire-
trizes Presidenciais para êsse fim baixadas - chegando 

ao seguinte conjunto de proposições: 

1. Criar a Comissão Nacional de Energia Nuclear como orga-
nização diretamente subordinada ao Senhor Presidente da Repú-
blica. incumbida do setor da energia nuclear e conforme suas ações 
às Diretrizes Governamentais para a Política Nacional da Energia 
Nuclear. 

2. Criar o Fundo Nacional de Energia Nuclear, para aplicá-lo 
exclusivamente no desenvolvimento da utilização da energia 
nuclear. 
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3. Formular amplo e intensivo programa de preparação de 
cientistas, técnicos e especialistas nos divPrsos setores relativos à 
energia nuclear. 

4. Estabelecer um programa para a determinação urgente 
de nossas disponibilidades em minerais de interêsse para a produ-
ção de energia nuclear - quantidade, qualidade, valor econômico 
e póssibilidades de exploração industrial . 

5. Apoiar a indústria nacional na pesquisa, lavra e bene-
ficiamento de minerais de interêsse para a produção de energia 
nuclear e ampliá-la, especialmente no sentido de abranger, tam-
bém, o minério uranífero. Promover-lhe o progresso para que 
atinja um estágio superior, isto é, a produção de metais nuclear-
mente puros. Condicionar seu desenvolvimento a um programa 
nacional de utilidade da energia nuclear. 

6. Exercer contrôle do Govêrno sôbre o comércio - compra, 
armazenagem e venda, inclusive exportação - de materiais de 
aplicação no campo da energia nuclear. 

7. Estabelecer como ronto fundamental da Política Nacional 
da Energia Nuclear a ser adotada, produzir no país, no mais curto 
prazo, combustíveis nuclearres, a partir dos metais nuclearmente 
puros, sob total contrôle e propriedade do Govêrno. 

8. Suspender a exportação de urânio e de tório - seus com-
postos e minérios - e d1.~ outros materiais que venham a ser 
indicados pela Comissão Ne.Lcional de Energia Nuclear a ser criada, 
até nova decisão do Conselho de Segurança Nacional. 

9. Sómente após ter dados seguros sôbre a existência, em 
nosso país, de substanciais reservas minerais aplicáveis no campo 
da energia nuclear e estar llfSsegurada da conveniente estocagem de 
material beneficiado, para nosso programa nesse setor, mediante 
assentimento do Conselho de Segurança Nacional, poderão ser 
negociadas, pelo Govêrno, no exterior, certas quantidades dêsses 
materiais - no mais alto ~rau de beneficiamento possível à nossa 
indústria - e, exclusivamente, para obtenção de compensações 
específicas, instrumento e técnica - visando desenvolver a apli-
cação industrial da energi~ nuclear no país. 

10. No campo intern.acional, o programa brasileiro para a 
produção de energia nucleEj,r deve socorrer-se da experiência cien-
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tifica e tecnológica de todos os países amigos, guiado, apenas, pelo 
que nos fôr mais conveniente. 

11. Cumprir o Acôrdo de 1954 - pelo qual compramos ao 
Govêrno dos Estados Unidos da Amériea 100. 000 toneladas de trigo 
- adotando o critério de pagamento em dólares como permite a 
cláusula (seis) 6 do mesmo. 

12. Cancelar a exportação das 300 toneladas de óxido de 
tório, que foram objeto de contrato em 1956. 

13. Fazer uso do item b do Artigo XVI do "Programa Con-
junto para o Reconhecimento dos Recursos de Urânio no Brasil" 
assinado em 3 de agôsto de 1955 que expressa: 

"Qualquer dos dois Governos poderá pôr têrmo ao pre-
sente programa, mediante aviso prévio de 6 (seis) meses ao 
outro Govêrno", 

para interromper os compromissos decorrentes dêsse Acôrdo, po-
dendo o Govêrno negociar outros Acôrdos que melhor se ajustem 
à política da energia nuclear que se recomenda. 

14. Estabelecer, de futuro, uma política externa de compro-
metimento a curto prazo, pela qual o Govêr:o.o possa negociar, com 
todos os países amigos, ajustes bem caracterizados que facultem a 
implantação da indústria atômica no país. 

15. Atualizar a legislação vigente, relacionada com todos os 
aspectos do setor da energia nuclear, para adaptá-la à Política 
Nacional da Energia Nuclear, que venha a ser estabelecida. 

16. Nos compromissos internacionais de qualquer espécie -
acôrdos, convênios, ajustes etc. - e com qualquer classificação 
- substantivos ou adjetivos - tendo por objeto materiais de 
aplicação no campo da energia nuclear, deverá sempre constar 
uma cláusula ressaltando que sõmente terão validez se aprovados 
pelo Congresso Nacional. 

17. Adotar o princípio de que a Política Nacional da Energia 
Nuclear, formulada por fôrça das recomendações que venham a 
ser aprovadas pelo Conselho de Segurança Nacional, sómente possa 
ser modificada após ouvir êsse alto órgão, em virtude da impor-
tância de tal problema para o destino da Nação. 

18. Recomendar que sejam solicitados recursos orçamentá-
rios, normais ou especiais, para atender à aquisição de materiais 
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utilizando-se para isso as instalações e os meios em ma-
terial e pessoal dos institutos civis e militares. 

Devem ser contratados professôres estrangeiros de reconhecida 
competência, para lecionar em nossos estabelecimentos. 

Grande número de estudantes, comprovada sua capacidade 
intelectual e assegurados seus serviços posteriores ao Brasil, pre-
cisam ser enviados para estudar em escolas européias e americanas. 

Convém, também propiciar uma remuneração atrativa ao pes-
soal utilizado - constante de vencimentos fixos de acôrdo com 
os padrões do funcionalismo público, acrescidos de gratificações 
variáveis, conforme o grau de especialização e o setor de atividade 
- bem como medidas de proteção e garantias em caso de risco 
de saúde. 

Torna-se necessário criar, em local apropriado, de preferência 
afastado das grandes cidades, um Centro de Estudos e Pesquisas 
Nucleares, onde sejam concentrados os mais importantes recursos 
em pessoal e material nrsse setor. 

4. A Comissão Na~:ional de Energia Nuclear estabelecerá um 
Programa para Determinação dos Recursos em Minerais Aplicáveis 
no Campo da Energia Npclear, em nosso pais. 

Tal programa const:iirá de um planejamento amplo com indi-
cação de convenientes Pfioridades das tarefas a serem executadas, 
tendo em vista a escassez de meios - em pessoal e material -
de modo a concentrar esforços sôbre aquelas áreas que se mostrem 
mais promissoras. 

A execução congreg,ará órgãos governamentais, e a iniciativa 
privada, utilizando-se, também, os técnicos estrangeiros, cujos ser-
viços a Comissão Nacional de Energia Nuclear autorize a contratar. 

Ainda aqui a cooperação das Fôrças Armadas será de grande 
interêsse. Em particular, a Aeronáutica prestará excelente auxilio 
nos levantamentos aéreos e o Exército poderá realizar sumárias 
investigações geológicas em determinadas regiões, empregando, 
para isso, os elementos 11tualmente incumbidos da Carta Geográ-
fica e Unidades de Engenharia, desde que reforçadas em meios 
adequados para cumprimento dessa nova missão, ou criará uni-
dades específicas, caso se tornem necessárias. 
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5. A indústria de beneficiamento de minerais atômicos, exis-
tente no país, representa apreciável conquista no campo tecnoló-
gico e, sempre que ajustada aos altos objetivos nacionais, poderá 
manter-se como empreendimento comercial. 

O Govêrno, através da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
obrigar-se-á a adquirir, dentro de limites e tetos a serem ·estabe-
lecidos no Programa Nacional de Utilização da Energia Nuclear, 
a produção de materiais de aplicação na indústria atômica. 

Os tetos a serem fixados e que serão revistos periódicamente 
obedecerão às necessidades de utilização dêsses materiais e de es-
tocagem, levando-se em conta nossas possibilidades financeiras .. 

De futuro, a cobertura financeira para essas compras contar~ 
com os recursos do Fundo Nacional de Energia Nuclear. 

À Comissão Nacional de Energia Nuclear caberá estimular ati:-
vidades técnico-industriais, entre as quais sobrelevam: 

a) a industrialização urgente de minérios uraníferos; · ··" 
b) a produção de metais nuclearmente purc>s e de. outros 

materiais aplicáveis no setor atômico. f • l 

6. Em relação à recomendação n.º 7, é interessante salientar 
que, apesar da enorme contribuição oferecida a todos. os povos, 
pela divulgação de dados técnico-científicos, no domínio atômico, 
cujo histórico marco inicial foi a Conferência de Genebra de 1955, 
nenhum avanço substancial será atingido em qtJalquer programa 
nacional nesse setor. sem que se solucione o prpblema de n~ 
própria produção de combustíveis nucleares. . 

De fato, não se pode negar que existe um verdadeiro monO.. 
pólio na produção de combustíveis nucleares em mãos das grandes 
potências. Embora a venda de certos tipos de reatores · esteja 
liberada, haverá absoluta dependência do suprimento de combÚs~ 
tível para o funcionamento dos mesmos. . . . ... 

Basta, de relance, analisar as cláusulas dos acôrdos que~ os 
Estados Unidos da América vêm propondo a diversas nações, para 
o fornecimento, ou melhor, para o arrendamento de combustíveis 
nucleares, para se verificar logo o absoluto contrôle que desejâm 
exercer sôbre êsse material, sôbre sua aplicação - proibindo-a 
para fins militares - sôbre o material especial que· fôr produzido 
nos reatores, sôbre o próprio tipo de reator em que serão empre-
gados e inúmeras outras restrições. 
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De fato, caso anuíssemos em exportar as 300 toneladas con-
tratadas no corrente ano, além e independentemente de qualquer 
aeôrdo, o material saído, ou a sair, desde o Acôrdo de 1952, em 
têrmos de óxido de tório, seria o correspondente a cêrca de um 
quinto de nossas reservas oficialmente reconhecidas . 

Ainda mais, levando-se em conta a Exposição de Motivos, de 
28 de junho de 1955, do Conselho Nacional de Pesquisas ao então 
Presidente da República - por êste despachado ao Ministério das 
Relações Exteriores, com o que avocou implicitamente à alçada 
presidencial a solução final do assunto - preferia-se, naquela 
oportunidade, a liquidação do Acôrdo de 1954 em dólares "a fim 
de serem salvaguardados os elevados interêsses de segurança e eco-
nomia nacionais". Como sómente em abril de 1956 foram ultima-
dos os respectivos contratos, caberá ao atual Govêrno a responsa-
bilidade da escolha da forma a executá-lo. Diga-se, também, que, 
por lamentável lapso, o órgão interessado deixou de levar a decisão 
do assunto ao Exmo. Sr. Presidente da República, como devia. 

10. Já a exportaç~o das 300 toneladas de óxido de tório, -
contrato também ultimado em abril de 1956 - foi objeto da 
Exposição de Motivos, Confidencial, de 12 de abril de 1956, do 
Ministérk> das Relaçõe~1 Exteriores ao Senhor Presidente da Re-
pública que, ao aprov~.-la em 16 de abril de 1956, condicionou 
implicitamente sua decisão ao expresso no item 2 da citada Expo-
sição, transcrito a segui~·: 

"Deliberou, igualmente, aquela Comissão (de Exportação 
de Materiais E~;tratégicos) que os contratos a serem assi-
nados, sôbre a referi.da exportação, entre os órgãos com-
petentes do govêrno brasileiro e dos Estados Unidos da 
América, respectivamente e na forma de praxe, a Carteira 
·de Comércio E~terior do Banco do Brasil S . A. e a Comis-
são de Energia Atômica, deverão facultar a eventual sus-
pensão das exiwrtações, se assim fôr do interêsse nacio-
nal". 

No entanto, em seguida, por determinação do Senhor Pre-
sidente da República, tornada pública pelo Líder do Govêrno, na 
Câmara dos Deputados, foi sustada essa exportação até nova co-
municação decorrente das recomendações que venha a fazer 
esta Comissão de Estud<>s. 

http:referi.da
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Esta deliberação e a de entregar ao Conselho de Segurança 
Nacional a missão de formular uma Política Nacional de Energia 
Nuclear tranquilizaram a opinião pública, que é fator de segu-
rança a ser considerado, hoje mais do que nunca, pelo grau de 
compreensão e interêsse com que acompanha a evolução dos mais 
relevantes problemas nacionais. 

Resumindo, pois, é de afirmar-se que convém ao progresso 
do Brasil e à segurança nacional que êsse material de inestimável 
valor energético não seja exportado senão face a compensações 
específicas. 

11. Recomendam que se ponha têrmo ao "Programa Con-
junto de Cooperação para o Reconhecimento dos Recursos de Urâ-
nio no Brasil", que foi objeto de Acôrdo cc:>m os Estados Unidos 
da América, assinado em 3 de agôsto de 1955, razões de segurança 
nacional, entre as quais a necessidade de um maior resguardo de 
nossa soberania e a de interromper os compromissos aos quais nos 
obrigaria o decurso normal dêsse Acôrdo - exportação de urânio 
- espécie de compensação aos serviços prestados pela outra parte 
contratante, e anunciada como possível no Artigo II, do mesmo, 
assim: 

"O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil assegura ao 
Govêrno dos Estados Unidos da América que está favo-
ràvelmente disposto a fornecer urânio aos Estados Unidos 
da América em têrmos a serem mutuamente acordados 
e sob condições compatíveis com suas próprias necessida-
des internas de urânio para fins de energia nuclear. Caso 
sejam encontrados depósitos de urânio comercialmente 
exploráveis, os dois Governos, através de seus órgãos res-
ponsáveis respectivos, empreenderão negociações para a 
realização de um contrato mutuamente satisfatório que 
abranja o desenvolvimento, produção e venda de urânio 
aos Estados Unidos da América" . 

e, em particular, porque, embora o Brasil não esteja em condições 
de dar aproveitamento ao urânio que possua o que pela cláusula 
acima o disporia a exportar é de tôda conveniência a estocagem do 
mesmo pelo seu inestimável valor energético e por se tratar de um 
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material que, mesmo sem enriquecimento, pode ser usado em rea-
tores nucleares, inclusive como ponto de partida para a obtenção 
futura de combustíveis nucleares enriquecidos. 

12. Os estudos, visando criar a Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear e o Fundo Nacional de Energia Nuclear, bem como ou-
tras providências necessárias para objetivar a Política Nacional 
da Energia Nuclear, devem ser conduzidos sem demora, com a 
assistência de órgãos e elementos competentes. 

· Tais providências incluirão, possivelmente, revogação ou mo-
dificação da legislação em vigor. emendas em projetos de lei em 
tramitação ou formulação de novos projetos ou substitutivos, para 
serem encaminhados ao Legislativo, obedecidas as praxes sôbre as 
relações do Executivo com êsse Poder. 

A atual Comissão de Exportação de Materiais Estrategicos 
(CEME) perderá jurisdição sôbre os materiais que forem conside-
rados pertencentes ao setor da. energia nuclear, mantendo-se, com 
as normas vigentes ou com as modificações que estudos especia-
lizados aconselham, a fim de incumbir-se dos restantes materiais 
estratégicos. 

Deve ser objeto de ~special exame a vinculação entre a Comis-
são Nacional de Energht Nuclear e o Departamento Nacional de 
Produção Mineral. do M.:inistério da Agricultura. 

A fim de separar, d~s atribuições do Conselho Nacional de Pes-
quisas, as atividades no setor da energia nuclear, assumidos total-
mente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, é necessário 
cuidadoso estudo, quantp às providências administrativas e finan-
ceiras que se tornem co:nvenientes. bem como estabelecer as liga-
ções entre êsses dois (2) órgãos e seus campos de ação. 

13. Qualquer compromisso internacional, tendo por objeto 
materiais de aplicação no campo da energia nuclear, deverá ser 
submetido à aprovação qo Congresso Nacional, o que permitirá ao 
Poder Executivo dividir com o mesmo as responsabilidades decor-
rentes. 

1!:sses compromissos, em virtude de sua importância para a 
segurança nacional, dev~m todos. qualquer que seja a classifica-
ção jurídica que recebam, ser submetidos à soberana decisão do 
Congresso Nacional. 
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14. Sempre que surja a necessidade de se modificar a Políti-
ca Nacional de Energia Nuclear~ ou quando apareça alguma dú-
vida importante na execução da mesma, deve ser ouv.ido o Conse-
lho de Segurança Nacional, por se tratar de problema intimamen-
te ligado ao destino do Brasil, não sendo demais acentuar tôdas 
as medidas de prudência e cautela. 

A análise de atuações passadas autorizaria, aliás, a presente 
precaução, pois, apesar da sadia política que havíamos traçado 
no setor atômico, a execução deixou. diversas vêzes, muito a de-
sejar, em conseqüência, talvez, de falta de coordenação entre ór-
gãos. 

III - Ao definir suas recomendações, complementando-se com 
observações atinentes a alguns pontos básicos, esta Comissão de 
Estudos pretendeu firmar a doutrina que julga mais adequada às 
conveniências do nosso país, no setor da energia nuclear, e em 
face da conjuntura internacional, procurando garantir-lhe, ou-
trossim, a apropriàda execução. 

Cumpre. assim, serem recapitulados os pontos essenciais dessa 
doutrina: 

O problema fundamental do Brasil, país bem dotado em re-
servas de minerais atômicos, é produzir, no mais curto prazo, 
combustíveis nucleares, ou seja, materiais fissionáveis. 

O melhor aproveitamento dessa riqueza será alcançado quan-
do conseguirmos transformá-la em energia industrial. 

Para tal fim faz-se mister mobilizar: 

a) técnicos; 
b) capitais; 
c) matérias-primas; 
d) inteiração dos fatôres supra. 

Para incentivar os progressos de aplicação, no Brasil, da ener-
gia nuclear para fins pacíficos, poderão prestar-nos precioso con-
curso as nações amigas, com as quais o Govêrno brasileiro nego-
ciará acôrdos capazes de, tendo sempre em vista o fim colimado 
pela política da energia nuclear acima traçada, permitir a pro-
dução em nosso país de combustíveis nucleares, tão necessários 
para o desenvolvimento de nossa indústria. 
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