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Israel nuclear: a arma clandestina 

A posição continuada dos sucessivos governos de Israel tem sido, até hoje, a de não 

confirmar nem desmentir a posse por Israel da arma nuclear, ainda que amigos e 

inimigos do Estado israelita considerem, há já várias décadas, que Israel é um estado 

nuclear. 

Do arsenal da chamada Força de Defesa Israelita (IDF) consta, de acordo com diversas 

fontes, um número de explosivos nucleares pré-operacionais – dispositivos que 

requerem algum trabalho prévio de montagem ou de adaptação a sistemas de 

lançamento – avaliado em pelo menos oitenta unidades. 

 
 

A partir de 1998, Israel adquiriu vários bombardeiros pesados F-15E (“Strike Eagle”) 

com um raio de acção de 4450 km, o que lhe confere capacidade estratégica. O 

aparelho é fabricado nos EUA (Boeing) e, aí, tem capacidade nuclear. Ignora-se se foi 

modificado nessa perspectiva pelas Forças de Defesa Israelitas. 

Hoje em dia o sistema privilegiado de lançamento de engenhos explosivos nucleares é 

o míssil, em cuja cabeça é incorporado o explosivo. A IDF disporá de, pelo menos, 50 

mísseis terra-terra do tipo Jericho II com um alcance estimado de mais de 1500 km. O 

Jericho II é um míssil balístico cujas características levam alguns especialistas a 

considerar só ter sentido se destinado a transportar uma carga nuclear. 

Israel desenvolveu um foguetão de três andares, denominado Shavit, com capacidade 

para colocar em órbita terrestre um satélite de reconhecimento e vigilância. O foguetão 

Shavit pode ser convertido num míssil balístico de longo alcance, portanto com 

características de arma estratégica, capaz de transportar uma carga até cerca de 7000 

km de distância, conforme o peso do engenho explosivo colocado no “nariz” do 

foguetão 

 

 

O governo israelita tentou obter dos EUA o fornecimento de mísseis de cruzeiro de 

longo alcance Tomahawk para lançamento por submarinos, de que existe uma versão 

capaz de transportar uma cabeça nuclear. Os EUA terão recusado o fornecimento, mas 

o episódio é significativo quanto ao empenho da IDF em desenvolver uma capacidade 

nuclear operacional efectiva. 

Há, ainda, indicações de que Israel possa ter desenvolvido e tenha em armazém, 

granadas de artilharia e minas terrestres equipadas com explosivos nucleares. 
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Qual é o potencial 

nuclear de Israel? 

Especula-se sobre a existência 

de armas nucleares – ou, pelo 

menos, a possibilidade de as 

fabricar – em outros países da 

região, mas há um silêncio 

pesado sobre o poderio nuclear 

de Israel. 

Esta questão é o tema central 

desta Folha Informativa. O texto 

que apresentamos é uma 

versão condensada de um bem 

documentado artigo elaborado 

por Frederico Gama Carvalho, 

físico nuclear e dirigente 

nacional do MPPM.  

Leia a versão integral do artigo 

no site do MPPM. 

OLP impõe condições 

para o recomeço das 

negociações com Israel 

Perante a pressão do mediador 

norte-americano para que se 

retomem as negociações sobre 

o processo de paz na Palestina, 

a OLP recorda que os palestinos 

– ao contrário de Israel – 

cumpriram todas as obrigações 

assumidas em processos 

anteriores, incluindo a dolorosa 

aceitação de um estado em 

apenas 22% do território 

histórico da Palestina. Numa 

declaração tornada pública em 

26 de Junho, a OLP apresenta a 

“fórmula para o reatamento de 

negociações representativas”: 

“A OLP está consciente de que 

qualquer eventual solução tem 

que ser alcançada através de 

um processo negocial e tem que 

se comprometer a alcançar uma 

solução justa e duradoura para 

o conflito. Contudo, é vital que o 

processo negocial assente em 

premissas claras, que incluem 

as fronteiras de 1967 como 

ponto de partida e o 

cumprimento de todas as 

obrigações anteriores. 

O recomeço das negociações 

requer o fim de todas as 

actividades dos colonatos no 

Estado Ocupado da Palestina, 

incluindo Jerusalém Oriental, 

como definido no “Roteiro para a 
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Crê-se, ainda, que a IDF dispõe de capacidade de 

lançamento de bombas nucleares por gravidade. 

Os aparelhos preparados para transportar 

explosivos nucleares seriam caças-bombardeiros 

F16. Israel adquiriu, desde 1980, 300 a 400 

destes aparelhos de fabrico americano. Um 

pequeno número destes aparelhos terá sido 

modificado em Israel com vista a transportar com 

segurança explosivos nucleares. Caça-bombardeiro F16 

Israel dispõe também de submarinos da classe 

Dolphin, de propulsão híbrida (diesel-eléctrica) 

convencional, com capacidade para o lançamento 

de torpedos, minas e mísseis de cruzeiro. O Dolphin 

possui 10 tubos de lançamento de meio metro de 

diâmetro. Os mísseis usados são americanos, do 

tipo Harpoon, projectados para o ataque a navios, 

mas que podem ser modificados para transportar 

cabeças nucleares para ataque mar-terra.  

 

Submarino da classe Dolphin 
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 Em fins da década de 50, no âmbito do programa “Átomos para a Paz” lançado pelos 

EUA, Israel recebeu um pequeno reactor, para fins experimentais e de investigação, que 

ainda hoje está em funcionamento – o Reactor IRR 1 instalado no Centro de 

Investigação Nuclear de Sorek.  

Desde 1963, Israel dispõe de um segundo reactor – o IRR 2 – classificado como de 

“teste”. Trata-se de um reactor moderado e arrefecido por água pesada, instalado no 

Centro de Investigação Nuclear de Negev (CINN), próximo de Dimona, no deserto de 

Negev. As actividades desenvolvidas no CINN, não são controladas pela AIEA. 

Inicialmente, a potência térmica do IRR 2 era de 16 MW. Alguns observadores admitem 

que a potência actual poderá ser superior a 100 MW. Um reactor com estas 

características pode produzir quantidades importantes de plutónio. A posse de plutónio 

abre a porta à fabricação de explosivos nucleares seguindo um caminho muito menos 

exigente, nos planos técnico e financeiro, do que se a escolha recaísse sobre o urânio. 

De qualquer modo, para fabricar explosivos nucleares, Israel tinha necessidade de 

urânio natural e de água pesada. Trata-se de uma exigência incontornável que, no caso 

de Israel, há poucas dúvidas de ter sido satisfeita graças à colaboração de governos 

estrangeiros. 

 

O principal parceiro de Israel no seu propósito de se dotar dos meios necessários à 

fabricação de explosivos nucleares foi a França. Em 1957 foi assinado um acordo entre 

a França e Israel em que a França se comprometia a construir um reactor do tipo do 

IRR 2. Em protocolos adicionais, não passados a escrito, o governo de Paris 

comprometia-se a construir uma instalação de reprocessamento do combustível 

irradiado, isto é, de separação do plutónio. Tratava-se aqui de um complexo industrial 

construído em segredo, por técnicos franceses e israelitas, em Dimona no deserto do 

Negev, fora do sistema de inspecção da AIEA. Cerca de quatro toneladas de água 

pesada, sem a qual o reactor não funcionaria, foram adquiridas pelos franceses na 

Noruega com o compromisso de não serem transferidas para outro país. Na realidade, a 

água pesada foi transportada, secretamente, para Israel pela Força Aérea Francesa. 

Dispondo já de uma instalação para a separação do plutónio, Israel necessitava de 

fontes de abastecimento de urânio natural para desenvolver um programa nuclear 

militar. Israel tentou o processamento de minerais de fosfato, de que existem 

importantes depósitos na região, para extrair o urânio contido no mineral designado por 

fosforite. Mas esta via é demasiado cara quando comparada com o custo de extracção a 

partir de minério de urânio em jazidas. Os esforços israelitas orientaram-se, então, para 

a compra de urânio em países estrangeiros que se prestassem a isso, sempre debaixo 

do maior segredo. 

Hoje sabe-se de fontes seguras que Israel comprou à Argentina 80 a 100 toneladas do 

produto chamado “yellowcake” que é uma mistura de óxidos de urânio. Em meados de 

1968, uma segunda compra “discreta” terá tido lugar. Desta feita, tratar-se-ia de 200 

toneladas de “yellowcake” adquiridos à Bélgica no quadro de uma operação clandestina 

complexa que teria envolvido uma empresa italiana controlada pelos serviços secretos 

israelitas e a transferência em alto mar do urânio de um cargueiro europeu para um 

barco israelita. A importância do significado destas compras está no facto de que são, 

em si mesmo, um comprovativo forte da existência em Israel de uma instalação de 

reprocessamento de materiais radioactivos de grande porte, condição indispensável ao 

desenvolvimento de um programa nuclear militar. A existência de uma tal instalação foi 

denunciada em 1986 por Mordechai Vanunu, um judeu israelita formado na 

Universidade Ben-Gurion no Negev, que trabalhou como técnico nuclear no Complexo 

de Dimona. 

Segundo o Institute for Science and International Security (Mass.,USA), em fins de 

2003, o stock de plutónio de Israel, para fins militares, atingia o montante de 560 kg. 
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Paz”. Todos os colonatos 

israelitas são ilegais à luz do 

direito internacional. Mesmo 

deixando de lado, por momentos, 

o facto de que os colonatos 

constituem um crime de guerra, 

não tem qualquer lógica esperar 

realizar negociações quando 

Israel continua a destruir a 

perspectiva de solução que as 

negociações são supostas 

alcançar. 

Para reatar as negociações, 

Israel deve comprometer-se com 

os mesmos objectivos finais que 

a Palestina e o resto de mundo: a 

solução dos dois estados, nas 

fronteiras de 1967. Regressar às 

negociações sem esta premissa 

básica seria uma injustiça para o 

nosso povo e para todos os que, 

na comunidade internacional, 

investiram na resolução deste 

conflito.” 

União Europeia endurece 

posição sobre colonatos 

Uma directiva da União Europeia 

estipulando que futuros acordos 

entre a UE e Israel incluam uma 

cláusula que expressamente 

exclua do território de Israel os 

colonatos judaicos na Margem 

Ocidental e em Jerusalém 

Ocidental, foi recebida com 

aprovação na Palestina e com 

severas críticas em Israel. 

Hanan Ashrawi, dirigente da 

OLP, congratula-se por a UE ter 

passado da fase de declarações 

e condenações para “decisões 

políticas efectivas e passos 

concretos que constituem uma 

mudança qualitativa que terá um 

impacte positivo nas perspectivas 

de paz”. 

Do lado israelita, as reacções 

negativas foram subindo de tom à 

medida que foram sendo 

conhecidas as implicações da 

decisão europeia. As acusações 

de que a directiva europeia põe 

em causa o processo de paz 

vêm, paradoxalmente, de par 

com a firme recusa de aceitar o 

regresso às fronteiras de 1967. 
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À esquerda: 
Imagem de satélite 
do complexo 
nuclear de Dimona 
no deserto do 
Negev 

À direita: Vista da 
sala de comando 
da unidade de 
separação de 
plutónio (fotografia 
transmitida ao 
Sunday Times por 
Mordechai 
Vanunu)  


