
53 4o Trimestre de 2012 – 

O TRATADO DE PROIBIÇÃO COMPLETA DE  
TESTES NUCLEARES E O CONCEITO DE  
“EXPLOSÃO NUCLEAR”

Marcus Vinicius Ramalho*

Ministério das Relações Exteriores – Calle Andes 1365, Piso 6 – 11.100 
Montevidéu - Uruguai 
* mvcramalho@gmail.com

ABSTRACT

The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) is an international agre-
ement – signed by 182 countries but still not in force – whose objective is to ban 
experiments that involve “nuclear explosions”. The term “nuclear explosion”, ho-
wever, is not defined in the text of the CTBT. The lack of such a definition was one 
of the reasons that led the United States Senate to reject the Treaty in 1999, with 
the argument that there was no clarity as to which activities would be prohibited or 
permitted under the CTBT. This paper seeks to examine this issue in the light of 
concepts pertaining to the physics of nuclear devices, in the context of a note recen-
tly released by the U.S. Department of State. The article concludes that reaching 
a strict interpretation of the concept of “nuclear explosion” for the purposes of the 
CTBT does not seem to be a trivial task.
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RESUMO

O Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT na sigla em 
inglês) é um acordo internacional – assinado por 182 países, mas ainda não em 
vigor – que tem por objetivo banir experimentos que envolvam “explosões nuclea-
res”. A expressão “explosão nuclear”, no entanto, não é definida no texto do CTBT. 
A ausência dessa definição foi uma das razões que levaram o Senado dos EUA, 
em 1999, a rejeitar o Tratado, com o argumento de que não havia clareza sobre as 
atividades que seriam proibidas ou permitidas quando o CTBT estivesse em vigor. 
O presente artigo procura examinar essa questão à luz de conceitos da física de 
dispositivos nucleares, tendo por contexto comunicação recentemente divulgada 
pelo Departamento de Estado norte-americano. A conclusão é de que alcançar in-
terpretação estrita do conceito de “explosão nuclear” para efeitos do CTBT não 
parece constituir tarefa trivial.
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INTRODUÇÃO

O Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT, na sigla em 
inglês) foi assinado, até a presente data (agosto de 2012), por 182 países. Desse 
grupo, 156 signatários – entre eles o Brasil – depositaram instrumentos de ratifica-
ção. O CTBT, no entanto, ainda não está em vigor. O Artigo XIV do Tratado estipula 
que este somente entrará em vigor 180 dias depois que todos os 44 países listados 
em um anexo tiverem ratificado o texto. Desses 44 Estados (entre os quais figura o 
Brasil), oito ainda não ratificaram o CTBT: China, Egito, Estados Unidos (EUA), Irã, 
Israel, Coreia do Norte, Índia e Paquistão (sendo que esses três últimos tampouco 
assinaram o Tratado).

No caso dos EUA, o governo Bill Clinton chegou a submeter o CTBT ao exa-
me do Senado para aprovação. No entanto, em votação realizada em 13 de outu-
bro de 1999, o Legislativo norte-americano rejeitou o Tratado. Mais recentemente, 
o Presidente dos EUA, Barack Obama, comprometeu-se a buscar novamente a 
ratificação do CTBT junto ao Senado.1

Um dos temas controversos no debate sobre o CTBT nos EUA diz respeito ao 
escopo das atividades que são proibidas (ou permitidas) pelo acordo. Em particular, 
trata-se da definição do conceito de “explosão nuclear”. Com efeito, a obrigação 
fundamental do CTBT encontra-se no Artigo I.1, cuja redação é a seguinte:

“ Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test ex-
plosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any 
such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control. ”

O CTBT não contém definição do que seja uma “nuclear weapon test explo-
sion” ou uma “nuclear explosion”. Críticos do CTBT nos EUA afirmam que essa 
lacuna, na prática, dá margem a diferentes interpretações sobre o escopo da proibi-
ção contida no Tratado. Uma Comissão bipartidária que foi composta por membros 
do legislativo norte-americano e examinou o tema em 2009 recomendou que, antes 
de submeter o Tratado novamente à avaliação pelo Senado, o Executivo norte-
-americano deveria assegurar os legisladores e o público interno de que há um 
entendimento comum por parte de outros países detentores de armas nucleares no 
que diz respeito às atividades específicas que seriam proibidas ou permitidas pelo 
CTBT (Perry e Schlesinger, 2009).

Em comunicação que poderia ser interpretada como uma resposta da admi-
nistração dos EUA a essa recomendação, o Departamento de Estado, em 29 de se-
tembro de 2011, divulgou Fact Sheet intitulado “Scope of the CTBT”.2 O documento 
contém, entre outras, as seguintes passagens:

 

1- “As president, I will reach out to the Senate to secure the ratification of the CTBT [Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty] at the earliest practical date and will then launch a diplomatic effort to bring onboard other states whose ratifications 
are required for the treaty to enter into force.” Pronunciamento de Barack Obama disponível em http://www.ctbto.org/press-
-centre/newsletters/newsletters/the-ctbt-is-back-on-the-us-political-agenda.



55 4o Trimestre de 2012 – 

“Key Point: The CTBT is a ‘zero-yield’ treaty.
 (…)
      The United States led the efforts to ensure that the Treaty was a ‘zero-yield’ 

treaty, after the parties had negotiated for years over possible low levels 
of testing that might be allowed under the agreement. The evolution of this 
position, along with public statements by national leaders, confirmed that 
all parties understood that the CTBT was and is, in fact, a ‘zero-yield’ treaty.

(…)
     The United States and other CTBT signatories have a clear understanding 

of what is prohibited by the CTBT. (…) Under the CTBT, supercritical hydro-
nuclear tests (which produce a self-sustaining fission chain reaction) are 
banned by the Treaty, but subcritical hydrodynamic experiments, which do 
not produce a self-sustaining fission chain reaction, are permitted.”

A comunicação do Departamento de Estado lista várias afirmações de auto-
ridades norte-americanas, russas, britânicas e francesas, bem como uma chinesa, 
as quais respaldariam a noção de que o CTBT é um tratado de “zero yield”, e de 
que experimentos subcríticos, por exemplo, seriam permitidos. Ao final, o Departa-
mento acrescenta uma “Nota Explicativa sobre Terminologia”, a qual reafirma o en-
tendimento norte-americano de que “nuclear weapon test explosions that produce 
any level of nuclear yield are prohibited”, concluindo em seguida que:

“  [some] countries prefer to use the term ‘no threshold” (…). The expression 
is translated into English in various ways: prohibition of ‘tests at whatever 
level,’ ‘without any threshold,’ without ‘threshold values,’ ‘regardless of the 
power,’ ‘any release of nuclear energy,’ or ‘regardless of the level’. All of 
these formulations refer to the same concept: zero yield.”

Essas explicações fazem uso de vários conceitos – “fissão”, “reação em ca-
deia auto-sustentada”, “subcrítico”, “supercrítico”, “yield” (termo que remete a li-
beração de energia) – os quais, embora possam ser úteis ao entendimento da 
matéria, na verdade não estão presentes no texto da obrigação básica do CTBT. A 
questão essencial, que não é abordada diretamente na comunicação do Departa-
mento de Estado, é: o que constitui uma “explosão nuclear”?

O presente artigo propõe-se a examinar essa questão à luz de conceitos da fí-
sica de dispositivos nucleares, inclusive daqueles mencionados pela administração 
norte-americana no comunicado de setembro de 2011 e em outro documento que 
será mencionado mais adiante.

ALGUNS ASPECTOS TÉCNICOS

Nesta seção, serão abordados de forma sucinta alguns aspectos básicos da 
física de dispositivos nucleares, de modo a recordar conceitos aos quais se referirá 

2- Disponível em http://www.state.gov/t/avc/rls/173944.htm.
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nas seções seguintes.
Comecemos pelo fenômeno da fissão nuclear. Sob determinadas condições, 

certos núcleos atômicos podem dividir-se, em um processo que resulta na formação 
de dois ou mais núcleos de massa menor e eventualmente na liberação de outras 
partículas, como nêutrons. A fissão pode ser induzida – por exemplo, pela colisão 
de um nêutron com o núcleo original – ou espontânea. Em todos os casos, libera-
-se grande quantidade de energia, de cerca de 180 MeV (equivalente a 2,88.10-11 
joules) por fissão. Os principais isótopos físseis são os do urânio (U233 e U235) e do 
plutônio (Pu239) (Lamarsh, 1966).

A fissão de um núcleo presente em material físsil pode liberar nêutrons que, 
por sua vez, poderão (i) induzir a fissão de outros núcleos presentes no material, 
possivelmente com a liberação de nêutrons adicionais; (ii) ser absorvidos por ou-
tros núcleos sem produzir fissão; ou (iii) escapar do meio físsil sem produzir fissão. 
Pode-se falar, assim, de (a) uma população de nêutrons “livres” no sistema, popu-êutrons “livres” no sistema, popu-utrons “livres” no sistema, popu-
lação essa que varia com o tempo a depender das várias interações dos nêutrons 
com o material; e (b) uma taxa de fissões por unidade de tempo, que dependerá, 
entre outros fatores, da população de nêutrons livres em determinado instante e da 
probabilidade de que estes induzam a fissão dos núcleos presentes no material. 
Tendo em vista que uma fissão resulta na liberação de certa quantidade de energia 
(cerca de 180 MeV, como já mencionado), a taxa de fissões traduz-se em energia 
por unidade de tempo – ou seja, em uma potência de fissão.

A variação, no tempo, da população de nêutrons livres e da potência de fissão 
resulta essencialmente da competição entre, por um lado, o processo (i) acima, que 
tende aumentar a população de nêutrons livres e a potência, e, por outro lado, os 
processos (ii) e (iii), que tendem a reduzir aquelas grandezas. Quando (ii) e (iii) pre-
valecem sobre (i), a quantidade de nêutrons livres e a potência tendem a se reduzir 
com o tempo. Diz-se nesse caso que o sistema é subcrítico. Caso (i) prevaleça 
sobre os outros dois processos, o sistema é considerado supercrítico – a popula-
ção de nêutrons livres e a potência de fissão tendem a aumentar com o tempo. Em 
condições supercríticas, pode-se falar então de um processo de reação em cadeia 
auto-sustentada, que poderá ser engendrado a partir de certas condições iniciais.

Em símbolos, pode-se representar a potência de fissão, de forma simplificada, 
como uma função da seguinte forma:

     P(t) = P0e
αt,

onde P0 é a potência no instante inicial (resultante, por exemplo, de fissões 
induzidas por nêutrons livres naturalmente presentes no sistema ou introduzidos 
por uma fonte externa) e α é um fator de variação exponencial. Se α < 0, o sistema 
é subcrítico e a potência decrescerá com o tempo. O oposto ocorrerá caso α > 0, 
que caracteriza, assim, um sistema supercrítico.

A evolução temporal da população de nêutrons livres - e, por conseguinte, a 
criticalidade do sistema e a variação da potência de fissão - podem ser avaliadas 
mediante a solução de uma equação de transporte (Bell e Gladstone, 1970). Os 
parâmetros essenciais para a resolução dessa equação são as propriedades nu-
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cleares microscópicas do material (em termos, entre outros, das chamadas seções 
de choque microscópicas, da quantidade média de nêutrons liberados por fissão e 
da velocidade dos nêutrons), a geometria e a densidade do material.

A título de ilustração, a Fig. 1 mostra resultados da solução da equação de 
transporte (obtida por método numérico) para uma esfera de plutônio de densidade 
igual a 19,5 g/cm3 e raio igual a 4,9 cm (admite-se composição de 100% do isótopo 
Pu239). Como se pode notar, o sistema é subcrítico: para um valor inicial arbitrário 
da população de nêutrons e da potência, esta decresce com o tempo (após curto 
transiente inicial) a uma taxa correspondente a α = - 1,26.107 s-1.

Figura 1– Variação da potência para esfera de plutônio em configuração subcrítica - α = - 1,26.107 s-1.

Na Figura 2, mostra-se a variação da potência de fissão para uma esfera de 
plutônio com a mesma densidade, mas com raio igual a 6 cm. Nessa configuração, 
o sistema é supercrítico: a potência aumenta exponencialmente a uma taxa corres-
pondente a α = 6,16.107 s-1.

Figura 2: Variação da potência para esfera de plutônio em configuração supercrítica – α = 6,16.107 s-1. A 
escala do eixo vertical é logarítmica.
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Evidentemente, a potência de fissão em um arranjo supercrítico não pode au-
mentar indefinidamente. O aumento da potência é contra-arrestado por dois proces-
sos: o consumo do material físsil mediante sua transformação em núcleos mais leves 
e não-físseis e, mais importante, a expansão hidrodinâmica do material em resultado 
da liberação de energia de fissão (esta última dada pela integral da potência com 
respeito ao tempo – ou seja, pela área sob a curva P versus t) e da geração de enor-
mes pressões no material (Barroso, 2009). A expansão faz com que a configuração 
inicialmente supercrítica passe a ficar subcrítica, o que eventualmente leva à diminui-
ção da potência (α inicialmente positivo passa a valores negativos). Esse processo é 
ilustrado na Figura 3 (onde não foi considerado o consumo do material físsil).

Figura 3: –Variação da potência e do parâmetro α para esfera de plutônio em configuração inicialmente 
supercrítica. A energia liberada leva à expansão hidrodinâmica do material, a qual eventualmente susta o 

processo de liberação de energia.

Cabe observar aqui que a criticalidade – ou seja, a condição em que o parâ-
metro α é positivo - pode ser introduzida não somente mediante o incremento das 
dimensões do material físsil em sua densidade normal, mas também pela adição de 
camadas externas que tendem a diminuir a fuga de nêutrons para o meio externo, 
refletindo-os de volta ao material físsil, bem como, para uma dada massa, por meio 
de sua compressão dinâmica (aumento de densidade). Na prática, o material pode 
ser comprimido por meio de altas pressões geradas pela detonação de explosivos 
químicos (Hoddeson et al., 2004), ou ainda por outros processos mais sofisticados, 
como se comentará mais adiante.

POSSÍVEIS INTERPRETAÇÕES DO CTBT

À luz dos conceitos discutidos na seção II, pode-se agora explorar algumas 
possibilidades de interpretação para a obrigação básica contida no CTBT.

Em primeiro lugar, cabe notar a dificuldade de se estabelecer a obrigação 
somente em termos da formulação de “zero yield”, para além do fato de esta ex-
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pressão não fazer parte do texto do Tratado. Estritamente falando, “zero yield” sig-
nificaria que nenhum experimento com material nuclear poderia envolver qualquer 
liberação de energia proveniente de fissões. Isto pode se constituir numa virtual 
impossibilidade, já que, mesmo em configurações subcríticas, fissões espontâneas 
e a presença de nêutrons em decorrência dessas fissões ou oriundos de fontes 
externas ocasionarão liberação de energia. O fato de a potência de fissão não se 
sustentar ou decrescer no tempo não significa que a energia nuclear envolvida no 
processo seja nula (como se observa da área sob a curva ilustrada na Fig. 1).

É necessário, assim, algum elemento adicional para caracterizar o que pode-assim, algum elemento adicional para caracterizar o que pode-
ria constituir uma “explosão nuclear” - proibida, portanto, pelo CTBT. Uma possibili-
dade seria admitir que “explosão nuclear” equivale à condição de supercriticalidade 
e de uma reação em cadeia auto-sustentada, o que implicaria que experimentos 
nos quais a configuração permanece subcrítica seriam permitidos. Essa parece ser 
uma linha sugerida pelo Fact Sheet do Departamento de Estado dos EUA.

Nessa interpretação, determinados tipos dos chamados testes “hidronuclea-
res” seriam permitidos, desde que a configuração do material permanecesse sub-
crítica – ou seja, desde que o parâmetro α que caracteriza a variação da potência 
não ultrapassasse o valor zero. Nesses experimentos, a massa físsil poderia, por 
exemplo, ser preparada em configuração semelhante à de um explosivo nuclear e 
sujeita à compressão hidrodinâmica resultante da detonação de explosivos quími-
cos (por exemplo, em configuração de implosão de geometria esférica), sem alcan-
çar, no entanto, a condição supercrítica (Thorn e Westervelt, 1987). Desnecessário 
dizer que, embora subcríticos, esses experimentos podem envolver a presença de 
grande quantidade de nêutrons no sistema, os quais induziriam fissões e levariam 
à liberação de energia nuclear – em quantidade diminuta, mas não nula -, o que 
novamente não se coadunaria com a formulação de “zero yield”.

É possível afirmar, no entanto, que a condição de supercriticalidade pode não 
equivaler necessariamente à de uma “explosão”. Tome-se, por exemplo, o caso 
dos acidentes de criticalidade ou de experimentos com pulsos de potência que 
reproduzam condições semelhantes às desses acidentes ou que tenham como ob-
jetivo gerar fluxos elevados de nêutrons para diversas finalidades. Em acidentes 
de criticalidade, material nuclear inicialmente em configuração subcrítica é leva-
do inadvertidamente a uma condição supercrítica. Nesse ínterim, ocorre a reação 
em cadeia auto-sustentada e a população de nêutrons multiplica-se rapidamente à 
medida que ocorrem as fissões. O material retorna a uma condição subcrítica em 
razão da expansão decorrente da liberação de energia ou por intervenção exter-
na. A potência de fissão varia de forma semelhante à da Fig. 3 (embora com menor 
magnitude - veja, por exemplo, a Fig. 7 em (Myers, 1996)). (Los Alamos, 2000) lista 
a energia estimada que foi liberada em 22 acidentes de criticalidade, registrando 
variação na faixa de 28,8 kJ a 1153,6 MJ. Evidentemente, não se pode falar aqui em 
“zero yield”, mas caberia a pergunta: podem-se caracterizar esses eventos – ou ex-
perimentos que reproduzam condições semelhantes – como “explosões nucleares”?

Caso a resposta seja negativa, não somente testes subcríticos, mas também 
outros tipos de experimentos que poderiam envolver configurações supercríticas 
de material nuclear seriam permitidos pelo CTBT. Seria necessário determinar, en-
tão, qual é a “fronteira” que separa esses experimentos da classe de fenômenos 



60    – 4o Trimestre de 2012

que poderiam ser descritos como “explosões nucleares” para que se possa ter cla-
reza sobre toda a gama de experimentos que, afinal, seriam proibidos pelo CTBT.

A VISÃO DOS EUA EM 1997, MICRO-EXPLOSÕES DE FISSÃO E FUSÃO POR 
CONFINAMENTO INERCIAL

Em 1997, quando o Executivo dos EUA submeteu o CTBT à aprovação do 
Senado norte-americano, o texto do Tratado foi acompanhado por uma explicação 
“artigo por artigo” elaborada pela administração (Departamento de Estado, 2011). 
Na porção relativa ao Artigo I do CTBT, encontra-se uma seção denominada “ati-
vidades não afetadas pelo tratado”,3 onde se podem encontrar, entre outras, as 
seguintes afirmações:

“ It is important to emphasize that Article I prohibits only nuclear explosions, 
not all activities involving a release of nuclear energy. It is clearly unders-
tood (…) that the U.S. will continue to conduct a range of nuclear weapon-
-related activities (…), some of which, while not involving a nuclear explo-
sion, may result in the release of nuclear energy. Such activities (…) could 
include: (…) experiments using fast burst or pulse reactors; experiments 
using pulse power facilities; inertial confinement fusion (ICF) and similar 
experiments; (…) and hydrodynamic experiments, including subcritical ex-
periments involving fissile material.

Concerning ICF, the U.S. statement made at the 1975 [Non-Proliferation Tre-
aty - NPT] Review Conference established that energy sources ‘involving 
nuclear reactions initiated in millimeter-sized pellets of fissionable and/or 
fusionable material by lasers or by energetic beams of particles, in which 
the energy releases, while extremely rapid, are designed to be non-des-
tructively contained within a suitable vessel’ do not constitute ‘a nuclear 
explosive device within the meaning of the NPT or undertakings in IAEA 
safeguards agreements against diversion to any nuclear explosive device.’ 
Thus, such energy releases (…) are not considered nuclear explosions and 
are not prohibited by the Treaty.”

As afirmações acima são de grande interesse, por algumas razões. Em pri-
meiro lugar, os EUA reconhecem que testes subcríticos com materiais físseis po-
dem levar à liberação de energia nuclear. Segundo, o Executivo norte-americano 
lista, entre as atividades permitidas pelo CTBT, certos experimentos em que o ma-
terial pode chegar a uma condição de supercriticalidade (como os “experiments 
using pulsed power facilities”), de forma semelhante aos casos discutidos no final 
da seção anterior. A visão dos EUA em 1997, portanto, não parece compatível, 
estritamente falando, com a formulação de “zero yield” que o comunicado mais 
recente do Departamento de Estado procura transmitir.

Mais notável, no entanto, é a interpretação contida no segundo parágrafo cita-
do acima, relativo aos experimentos de fusão por confinamento inercial, no sentido 

3  Grifo do autor.
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de que (i) o CTBT permitiria experimentos envolvendo reações nucleares de fissão 
e/ou fusão em arranjos de material com dimensões milimétricas, com liberação 
“extremamente rápida” de energia, cujos efeitos seriam contidos em uma estrutura 
adequada; e (ii) a fabricação de tais arranjos – que não seriam considerados “ex-
plosivos nucleares” – tampouco estaria proibida pelo Tratado de Não-Proliferação 
de Armas Nucleares (TNP).

Não parece claro por que razão os referidos experimentos não constituiriam 
explosões nucleares. Com efeito, a compressão de material físsil de dimensões 
milimétricas por feixe de laser foi proposta em 1973 (Winterberg, 1973) como um 
meio para se realizarem “micro-explosões” de fissão. (Winterberg, 1973) considera 
compressões em que a densidade do material físsil é multiplicada por fator da or-
dem de 104 em relação a densidades normais. A título de ilustração, uma simulação 
numérica indica que a energia liberada pela compressão de uma esfera de plutônio 
de diâmetro igual a 0,6 mm à densidade de 5000 g/cm3 – considerando-se condi-
ções ideais em que essa densidade é uniforme e em que a população de nêutrons 
já está suficientemente elevada antes que o material se expanda – seria superior 
a uma tonelada de equivalente em TNT. (Winterberg, 1973) sugere que energias 
mais elevadas, bem como maior eficiência do dispositivo, poderiam ser alcançadas 
mediante outros arranjos, inclusive pelo acréscimo de material em que possam ser 
provocadas reações de fusão nuclear em combinação com os processos de fissão.

Ainda assim, no entendimento que manifestaram os EUA por ocasião de explica-
rem o escopo do CTBT ao Senado, tais experimentos - que nos afastariam ainda mais 
da formulação de “zero yield” - seriam permitidos tanto pelo CTBT quanto pelo TNP.

Na realidade, a possibilidade de engendrar reações de fusão nuclear com os 
elevadíssimos níveis de compressão em jogo nos experimentos de fusão por confi-
namento inercial levanta outras questões no tocante à linha divisória que, no CTBT, 
separaria as atividades permitidas daquelas proibidas pelo Tratado. Os aspectos 
técnicos discutidos acima – assim como a maior parte da comunicação divulgada pelo 
Departamento de Estado dos EUA em setembro de 2011 – tratam exclusivamente 
de processos que envolvem principalmente a fissão de núcleos atômicos. É nesse 
contexto que fazem sentido expressões como “subcrítico” e “supercrítico”, utilizadas 
pelos EUA de forma a auxiliar o entendimento do escopo da proibição contida no 
Artigo I.1 do CTBT.

No caso do fenômeno da fusão nuclear, no entanto, não cabe falar em arranjos 
“subcríticos” ou “supercríticos”. A liberação de energia nesse processo, na verda-
de, guarda maior analogia com o fenômeno da detonação em explosivos químicos 
(Barroso, 2009). Pode-se falar, assim, em “ignição” e “propagação auto-sustentada” 
das reações de fusão nuclear (com a consequente liberação de energia). Também 
aqui, a expressão “zero yield”, sem conceitos adicionais, não é suficiente para dis-
tinguir entre experimentos que constituiriam ou não uma “explosão nuclear”.

Esse poderia ser um tópico para outro artigo nos moldes do presente texto. 
De todo modo, o que importa ressaltar aqui é que os experimentos em fusão por 
confinamento inercial – os quais demandam sofisticada tecnologia que, na atuali-
dade, parece estar ao alcance somente de um pequeno grupo de países – pode-
riam ter claras implicações bélicas e representar a fronteira do desenvolvimento de 
armas nucleares. Na visão expressada pelos EUA em 1975 e reiterada em 1997, 
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no entanto, tais experimentos não seriam alcançados pelo CTBT, e tampouco pelo 
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (ver também, a esse respeito, 
(Jones e von Hippel, 1998)).

CONCLUSÃO

A comunicação divulgada pelo Departamento de Estado dos EUA em setem-
bro de 2011 afirma, como vimos, que o CTBT é um tratado de “zero yield”. Por si 
só, no entanto, esta formulação carece de precisão, já que o estado de “zero yield” 
dificilmente ou nunca poderia ser alcançado, mesmo quando materiais nucleares 
não são submetidos à ação de dispositivos externos, devido à ocorrência de fissões 
espontâneas ou induzidas por nêutrons provenientes de fontes naturais. Tampouco 
em testes subcríticos, ademais, poder-se-ia falar estritamente em “zero yield”. Seria 
necessário estabelecer o que exatamente constitui uma “explosão nuclear”, que é, 
aliás, o termo utilizado no CTBT.

Tendo em vista que uma condição necessária para a explosão nuclear é a 
de que ocorra multiplicação supercrítica de nêutrons, uma possível interpretação 
seria a de que o Tratado proíbe experimentos em que material físsil é levado a uma 
configuração supercrítica. Isso implicaria, no entanto, proibir experimentos como 
aqueles em que se produzem pulsos de potência, com liberação de energia seme-
lhante àquela verificada em acidentes de criticalidade. Não parece evidente que 
tais situações possam ser caracterizadas como “explosões nucleares”.

De fato, em 1997, os EUA listaram esse tipo de experimento entre aqueles que 
não constituiriam explosões nucleares e que seriam, assim, permitidos no eventual 
regime do CTBT. Mais ainda, os EUA incluíram entre as experiências permitidas 
aquelas que envolvem a compressão de pequenas massas físseis e/ou fusionáveis 
por feixes de laser ou de outras partículas, o que pode levar a significativa liberação 
de energia – mais longe ainda, portanto, da formulação de “zero yield”.

O quadro, desse modo, parece ser de certa imprecisão. Não parece injustifi-
cada, assim, a sugestão da Comissão bipartidária que, em 2009, ao examinar as 
perspectivas da ratificação do Tratado pelos EUA, recomendou que se assegu-
rasse um entendimento comum no que diz respeito às atividades específicas que 
seriam proibidas ou permitidas pelo CTBT (Perry e Schlesinger, 2009). Pareceria 
temerário assentar a interpretação do escopo do Tratado em declarações de au-
toridades, como parece fazer o Departamento de Estado em sua comunicação de 
setembro de 2011. Efetivamente, alcançar uma interpretação estrita do significado 
de “explosão nuclear”, sem outros parâmetros que possam informar o significado 
desse conceito para efeitos do CTBT, não parece constituir tarefa trivial.
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